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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 té-
maköre nem elõzmény nélküli.1 Mostani konferenciánknak
nem egyszerûen évfordulós aktualitása van. A rendszervál-
tozás Kelet-Európában e témakört is jelentõs mértékben
„újrainterpretálta”, a történészek sem térhettek ki a politi-
kai kihívások elõl. A létrejövõ új nemzetállamok új hatalmi
elitjei szinte az egész régióban „megrendelték” az etnona-
cionalista legitimációs ideológiát, amely in statu nascendi
elkerülhetetlenül antiszemita elemeket, tendenciákat is ma-
gában foglalt. Mindezt felerõsítették az állami vagyon kisa-
játítása 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 Judaiszti-
kai Kutatócsoport Értesítõ, 13.] (Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet
és MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995), Holokauszt: Történelem és em-
lékezet. Magyar Ruszisztikai Intézet, 2006.; KRAUSZ T.: Antiszemitiz-
mus–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 fel-
sorolásba értelemszerûen beletartoznak a kötetben szereplõ írások is,
melyek bibliográfiai leírásától itt eltekintek.
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Miután 1989-et követõen az antiszemitizmus legális ideo-
lógiai és politikai irányzattá vált,2 ismét – bár másként, mint
az államszocialista rendszer idõszakában – „érzékeny” té-
makörnek számít, hiszen az Európai Unióban – legalábbis
napjainkban – nem comme il faut a nyilvános politikai anti-
szemitizmus.

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 legitimá-
ciós 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 történel-
mileg megszilárdult szabályait „narratívától”, témamegha-
tározástól, kérdésfeltevéstõl függetlenül betartja. Ezek közé
tartozik a történetírás kiinduló- és végpontja, miszerint e
tudomány oknyomozó tudomány.

Mindennek megfelelõen e könyv kérdésfeltevései elke-
rülhetetlenné teszik, hogy egy bevezetõ referátum keretei
között értelmezzük magát a témaválasztást; mégpedig az-
zal 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 külön-
féle kérdésköröket, melyek a történelmi folyamatban való-
ságosan is összefüggtek, noha összefüggéseik nem feltétlenül
és nem mindig nyilvánvalóak.

10 KRAUSZ TAMÁS

2 A hivatalos történetszemléletre jellemzõ, hogy 1939 tavaszától a Kár-
pátalján a holokauszt elõkészítésében résztvevõ antiszemita rabló-
gyilkosok, a Rongyos Gárda a magyar kormány emlékezetpolitikájában
a holokauszt 70. évfordulójának esztendejében pozitív hagyomány-
ként jön számításba e kötet nyomdába küldésének idején. Vö. Ma-
gyar 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 centrumorszá-
gaiban 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 legi-
timáló 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 – val-
lási, politikai, gazdasági, faji-biológiai – formáját a piacgaz-
dasági viszonyokhoz kötõdõ gazdasági vagy/és hatalmi kon-
kurencia, vagyis mindig jól leírható érdekharc alapozza meg.
Jól ismert: az antiszemita ideológiában és politikában, tehát
nemcsak a Cion bölcseinek jegyzõkönyveihez hasonló „mûvek-
ben”, a zsidók valamely társadalmi funkciót vagy hatalmi
státuszt, és az ezekkel együtt járó konfliktusokat testesítet-
ték meg mint bûnbakok. Így volt ez már a 19-20. század for-
dulóján a cári Oroszországban is, ahol hozzávetõleg ötmil-
lió zsidó, vagyis a világ zsidóságának mintegy fele élt.

A zsidók természetesen sem az antikapitalista forradalmi
osztályideológiákban (kommunista, szociáldemokrata, bolse-
vik–mensevik, paraszt–szocialista), sema liberális értelmezések-
ben sehol nem jelentek meg valamely kirekesztendõ általános-
ság hordozójaként. Noha a zsidók Dél-Oroszországban a
századfordulón az ipari munkásság mintegy negyedét tették
ki, az antiszemita ideológiákban, a Cion bölcseinek jegyzõ-
könyvétõl 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 Oroszor-
szágban inkább a forradalmi vagy a liberális szellem iránt

ÚT A HOLOKAUSZTHOZ 11
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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 harc-
ban álló társadalmi csoportok megtestesítõiként, egyidejû-
leg egymást kizáró jelenségek, tendenciák, törekvések hor-
dozóiként miképpen jelenhetnek meg mégis egységes és
általános rosszként. Érthetõ e kérdés feltevésének „elbliccelé-
se”, hiszen a zsidók minden fejlõdési sajátosság ellenére
egy tekintetben biztosan olyanok, mint más népek: vagyis
társadalmilag, politikailag, erkölcsileg, kulturálisan igen kü-
lönbözõ, bonyolult és strukturált entitást képviselnek. Sõt a
szétszóródtatás következtében még kulturálisan és vallási-
lag sem homogén népcsoportról van szó, amely népcsoport
egyes országokban, mint például Magyarországon már csak
vallási kisebbségként és nem nemzetiségként jött számítás-
ba a 19. század végén, míg Oroszországban önálló nemze-
tiségként éltek még a szovjet korszakban is.

A zsidókat jogilag és társadalmilag kirekesztõ hagyomá-
nyos társadalmak számos fejlõdési struktúrája átalakult for-
mában megõrzõdött a modern társadalmak sokaságában,
ennek részeként a zsidók a munkamegosztás szerkezetében
bizonyos területeken elkerülhetetlenül „túlreprezentáltak”
lettek, amennyiben a modern társadalom olyan funkciói-
nak ellátására kényszerültek, amelyeken eleinte a legkevés-
bé ütköztek jogi-politikai korlátokba, szociális ellenállásba,
és amelyekre a leginkább „szocializálódtak” a megelõzõ év-
századokban a piaci és hatalmi „elvárásoknak” megfelelõen.
A nagy létszámú zsidóság a tradicionális oroszországi társa-
dalmon belül jóval polgárosultabb társadalmi szerkezettel
bírt, mint az ukrán vagy orosz populáció. (Tudtak írni, ol-

12 KRAUSZ TAMÁS
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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 nemzet-
államok létrejöttével, a nacionalizmus európai felemelkedésé-
vel, 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 gazdasá-
gi fejleményeket tekinti meghatározónak az állam- vagy
etnonacionalizmus történeti vizsgálatában. Oroszország és
az Osztrák-Magyar Monarchia a maguk jelentõs zsidó la-
kosságával a tradicionális és a modern antiszemitizmus
minden formáját magában hordozta. Az óriási történeti iro-
dalom egy része a jelenség okait igyekszik elválasztani a gaz-
dasági és politikai folyamatoktól és „pszichologizálja” a prob-
lémát. Az I. világháború története azonban általában lehozza
a történészeket a földre, hiszen az antiszemitizmus egyidejû-
leg „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 megjelené-
sének és elburjánzásának fontos felhajtóereje a gazdasági,
szociális és politikai válság, az I. világháború, a forradalmak
és ellenforradalmak periódusai, amelyek emberek tízmillió-
inak életét forgatták fel.

Az oroszországi zsidóság
és az antiszemitizmus felemelkedése

A zsidók Oroszországban sajátos módon nagy tömegben
egy államilag kijelölt területen éltek, más népekkel enklávé-
szerûen keveredve és ugyanakkor elválasztva. A zsidók mint
exterritoriális nép fõként ukránok, oroszok, lengyelek és
baltiak között éltek a birodalom nyugati részén, az ún. lete-

ÚT A HOLOKAUSZTHOZ 13
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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 Oroszor-
szági 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 haté-
kony és a társadalom egészét megcélzó ideológia és praxis
lehetett, ugyanakkor ellentendenciaként, az orosz fejlõdés
fontos elemeként veendõ figyelembe, hogy a vérvád-per vád-
lottját felmentették az orosz társadalom jelentõs csoportjai
tiltakozásának hatására. Ám mihelyt a világháború kitört és
a régi államrend felbomlott, az antiszemitizmus új, töme-
ges, „népi” arculatát mutatta ismét, amely közvetlen rokon-
ságot mutatott az 1903-as kisinyovi és az 1905-07-es évek
„feketeszázas” pogrom-antiszemitizmusával, amely az ön-
kényuralom védelmével igazolta magát, s a cári hatalom gá-
lánsan támogatta is.

Háború és forradalom: az antiszemitizmus új formái

A világháború és a nagy orosz forradalom tapasztalatai meg-
mutatták, hogy a társadalmi-politikai kataklizmák, a biro-
dalom nemzeti-állami és szociális szöveteinek felbomlása
felerõsíti az etnonacionalista-rasszista tömegpszichológiát,
meggyõzõdéseket és objektíve hozzájárul a birodalom össze-
omlásához, amelynek pedig megmentését kívánta szolgálni
a „hivatalos” antiszemitizmus. A jelzett tömeghangulatokra

14 KRAUSZ TAMÁS
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támaszkodott Oroszországban a cári hatalom már 1905-ben
is, ami a hatalomnak az akkortájt létrejövõ feketeszázas pre-
fasiszta tömegmozgalomhoz való viszonyában tükrözõdött
a legtisztábban. 1917-tõl a katonatiszti ellenforradalom hi-
vatalos fehérgárdista propagandájának centrumában már
az antiszemitizmus állt, amely akár Gyenyikin tiszti különít-
ményeseinek, 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 zsidó-
kat, mentsd meg Oroszországot” jelszóban igazán „találóan”
tükrözõdött.

Ugyanakkor az orosznak látszó szovjethatalommal szem-
ben kibontakozó nemzetállami aspiráció, a fiatal ukrán álla-
miság Petljura – az ukrajnai nacionalizmus megszemélyesí-
tõje – vezetésével egészen a zsidók kiirtásának gyakorlati
politikájáig jutott. A zsidók nemcsak a bolsevizmus szinoni-
májaként 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 holo-
kauszt elõtt ez az ukrajnai és fehérgárdista antiszemita mé-
szárlás volt a legnagyobb méretû tömeggyilkosság az európai
történelemben. Egyes adatok szerint a halottak és sebesül-
tek 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 polgárhá-
ború idõszakában. Igaz, az oroszországi forradalmárok kö-
zött 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 szerve-
zetek keretei között.3

ÚT A HOLOKAUSZTHOZ 15

3 KRAUSZ Tamás: Lenin. Társadalomelméleti rekonstrukció. Budapest, Nap-
világ, 2008.
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A „népi” antiszemitizmus, a monarchista feketeszázas
antiszemitizmus egyesült a modern fehérgárdista politikai-
katonai antiszemitizmussal. A polgárháború, ez a társada-
lomtörténetileg is igen sajátos szituáció erõs hatást gyako-
rolt még a Vörös Hadsereg soraiban is. Miközben sok zsidó
harcolt a Vörös Hadseregben, nem ritkán parancsnoki és
irányító funkciókban, szembesülniük kellett, fõleg kezdet-
ben 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 denunciálásá-
nak eszközei. Ugyanakkor a szovjethatalom hivatalos ideoló-
giája és politikája a maga internacionalista ideológiájával
– éppenséggel Sztálin támogatásával is a nyilvánosság elõtt –
minden antiszemitizmus kérlelhetetlen ellenségének mu-
tatta magát, sõt 1922-ben Sztálin kezdeményezte, hogy az
exterritoriális zsidó nép hazája a Krímben legyen. Más kér-
dés, hogy ez az ötlet nem találkozott a helyi népek érdekei-
vel és a 20-as évek végén a távol-keleti Birobidzsánban talál-
ták 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 koráb-
ban a „polgárosult” elemek a NEP idõszakában a gazdasági-
kereskedelmi 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 vándo-
rolt oda, a „világ végére” jelentõsebb zsidó populáció sem-
milyen idõkben. A sors fintora, hogy az oda vándorló zsi-
dók 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 eredmé-
nyesen 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 egészé-
ben 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 népir-
tás 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 téma-
kör 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 megszál-
lást követõen Kárpátalján megkezdõdött a zsidók, a kommu-
nisták, a más nemzetiségûek, a „magyargyûlölõk” szisztema-
tikus elkülönítése, üldözése, azaz politikai és faji kirekesztése,
ami elment egészen a táborok felállításáig. Mire a nácik e te-
rületeken megjelentek, már csaknem minden elõ volt készítve
a népirtáshoz, 1941-ben a kamenyec-podolszki tömegmé-
szárlásban sok kárpátaljai zsidó halt meg. Ezzel összefüg-
gésben is felmerül a kollaboráció igen bonyolult problémája.
Még az sem magától értetõdõ, hogy mi a fogalom tartalma,
ki tekintendõ kollaboránsnak. Példaként jegyzem meg: va-
jon a Budapesti Zsidó Tanács vagy az Országos Zsidó Tanács
1944-es kollaboráns tevékenysége mint a kollaborálás külö-
nös esete miért nincsen feldolgozva.

A náci népirtásra, akárcsak a háborúra magára a Szovjet-
unió, a szovjet társadalom sem volt felkészülve. A szovjet-
hatalom vezetõ rétegei, tulajdonképpen részben a zsidó
nemzetiségû párttagokat, apparátusdolgozókat is beleértve
a náci faji antiszemitizmus problematikájának nem tulajdoní-
tottak kellõ jelentõséget, noha Sztálin nem is egyszer egyértel-
mûen elhatárolódott az „emberevõ barbarizmus” e formájá-
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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 tu-
lajdonképpen készen állt, hiszen a jelenség mély történelmi
talapzata a pápáktól a modern szélsõjobboldali mozgalma-
kig 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 ge-
nocídium a helyi lakosság szélesebb csoportjaiban is vissz-
hangra találhat.

A német náci vezetõk a helyi lakosság bizonyos csoport-
jainak támogatása nélkül sehol sem boldogulhattak volna a
feladat egészével. A zsidók kiirtásának programja és praxi-
sa pedig már benne foglaltattak azokban a parancsokban,
útmutatásokban, amelyeket a Szovjetunió megtámadását
megelõzõ hónapokban a hitlerista vezérkar megfogalma-
zott. Igaz, a „feladat nagyságára” nem egyszerre, csak foko-
zatosan 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 „ko-
misszárok”, a „szovjet aktivisták”, a „partizánok”, a „parti-
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5 Mindebben nagy szerepe volt annak, hogy a szovjet-német megnem-
támadási egyezmény gyakorlati érvényének fenntartása érdekében
Sztálin és a szovjet vezetõség tudatosan fékezte az antifasiszta propa-
gandát. Másfelõl azonban azok a hazai szellemi kísérletek, amelyek a
háború kirobbantásának felelõsségét Hitler válláról részben Sztáliné-
ra és a Szovjetunióra akarják áthárítani, a történelmi források tudatos
negligálásával a történelemhamisítás útjára léptek. Ld. errõl tanulmá-
nyunkat: Viták Magyarországon a német-szovjet megnemtámadási egyez-
mény értékelésérõl. In: KRAUSZ T.: Vitás kérdések a Szovjetunió és Kelet-
Európa XX. századi történetében. Elõadások, esszék, tanulmányok.
Bp., Ruszisztikai Könyvek XXXIII. Russica Pannonica, (Sorozatszer-
kesztõ: 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) megszer-
zésének, kialakításának eszközeként és céljaként fogta fel,
bár ennek forrását természetesen visszavezethetjük Hitler
Mein Kampfjáig. Ha valaki egy olyan hitleri parancs meg-
találására 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 Wannsee-
konferencián 1942 januárjában is elkonspirálták az „Endlö-
sung” fogalma alatt. Persze nem egyszerûen a náci konspi-
rációról van szó, hanem arról, hogy a holokauszt konkrét és
teljes, minden fontos összefüggésre kiterjedõ megvalósítá-
sa nagy mértékben a helyi feltételektõl függött. Ezért van
az, hogy a nácik a zsidó nép kiirtásának eszközrendszerét
fokozatosan, vagyis nem egyszerre találták meg, sokféle spon-
tán mozzanat és megoldás fedezhetõ fel a népirtás végre-
hajtásában.

Az 1939 augusztusát követõ egy-másfél évben a zsidó la-
kosság a Szovjetunióban mintegy ötmillióra növekedett
Nyugat-Ukrajna, a balti államok és Besszarábia Szovjetunió-
hoz 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 márciu-
sától – miután a magyar megszálló csapatok bevonultak
Kárpátaljára – úgymond megkezdõdött a politikai és faji ki-
rekesztéssel, táborok felállításával, zsidók, politikailag más-
ként gondolkodók, az ún. „magyargyûlölõk” letartóztatásával,
bezárásával. A gyakorlatban is elindult az az akciósorozat,
amely ekkor még nem integrálódott a holokauszt náci prog-
ramjába, és amely majd az ún. idegenrendészeti akció (Sza-
kály Sándor megbotránkoztató leleménye) keretében éri el
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csúcspontját 1941 augusztusában a Dnyeszteren túli kame-
nyec-podolszki népirtó akcióval, mely során 15-20 ezer ma-
gyarországi zsidót pusztítottak el, miközben már folyt a
szovjet zsidók kiirtása szovjet területen. Mint jeleztem, Ma-
gyarországon még szakemberek körében sem teljesen vilá-
gos, hogy a holokauszt gyakorlati végrehajtása a Szovjet-
unió náci Németország általi megtámadásával kezdõdött.
Tehát még a magyarországi holokauszt kezdete is a Dnyesz-
teren túli területen ebbe, vagyis a szovjetellenes háború össze-
függésébe illeszkedik.

Egy másik példa a népirtás „egyetemességére”, hogy a
holokauszt már 1941 júniusában, a Szovjetunió német meg-
támadásakor sem tisztán német teljesítmény volt. A helyi,
mindenekelõtt ukrán és balti fasiszta szabadcsapatok töme-
ges rablógyilkosságai megkezdõdtek a náci támadást köve-
tõ 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 fon-
tos. Eltérõen az Endlösung nyugat- és közép-kelet-európai
végrehajtásától, a szovjet zsidóság alapvetõ tömegeit a hely-
színen végezték ki. További sajátossága, hogy alapjában a
náci kivégzõosztagok, az Einsatzgruppen, az SS, a Wehr-
macht és a rendõrség a népirtást kiterjesztette a szovjet civil
lakosságra és a hadifoglyokra is. Mint más összefüggésben
említettem, a politikai foglyokat, a partizánokat, a partizán-
gyanúsakat mind a zsidókkal szinonim kategóriaként fog-
ták fel. Így volt lehetséges kiadni a hírhedt komisszár-pa-
rancsot, amelynek megfelelõen a hadifogságba esett szovjet
katonák közül a komisszárokat, a kommunistákat és a zsi-
dókat együttesen végezték ki általában a fogságba esés
színhelyén. A zsidók üldözése, kiválogatása természetesen
folytatódott a hadifogolytáborokban is a teljes megsemmi-
sítésig „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 ter-
rort 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, mint-
egy 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 zsidó-
ságának több mint 95 %-át irtották ki. A holokauszt tehát a
Szovjetunió népei, fõképpen szláv népei ellen irányuló álta-
lános népirtás keretei közé illeszkedett, annak egy különleges,
az addigi történelemben mind mennyiségi, mind „techni-
kai” 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 zsi-
dók kiirtásának, nem törekedett arra, hogy ezt a szovjet la-
kosságban tudatosítsa. Ennek alapvetõ oka abban rejlett,
hogy a nácik faji antiszemita politikájának a lakosságra gya-
korolt erõs hatásától tartva a népirtás össz-szovjet jellegét
domborították ki, nem pedig etnikai aspektusát, igyekeztek
kerülni annak látszatát, hogy a Szovjetunió, a szovjethata-
lom harca a „zsidókért”, a „zsidó kommunistákért” folyna.
Nem akartak olajat önteni a náci propaganda antiszemita
tüzére. Ám ez a beállítódás nem volt súlyos ellentmondások-
tól mentes. Noha nemzetközileg nem egyszer tájékoztatta a
világot a szovjet vezetõség a zsidók legyilkolásáról, létre-
hozták 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 antisze-
mitizmus a belsõ apparátusi-hatalmi harcokban történelmi-
leg új arcát mutatta meg, amely jelenséget apparátus-antisze-
mitizmusnak nevezek.

A fasizmus, a nácizmus és az ún. kommunizmus azono-
sításának „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 funk-
ciójában, mind társadalmi eredetében, mind ideológiájá-
ban, jogi és politikai megjelenésében eltérõ természetû je-
lenségekrõl van szó. Az azonosítás politikai célja a szovjet
antifasizmus lejáratása.

Az apparátus-antiszemitizmus a maga forrásait a régtõl lé-
tezõ, ún. népi antiszemitizmus talaján találta meg, de való-
jában felülrõl szervezett jelenség, a bürokratikus hatalmi és
státuszharc megjelenési formája: a nemzetiségi egyenlõség
álarcába bújva a zsidókkal szembeni megkülönböztetést alkal-
mazta 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-anti-
szemitizmus korábban említett tendenciái érzékelhetõen meg-
jelentek 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 részt-
vevõk közös célja az volt, hogy az elhallgatás hagyománya
helyett az õszinte történelmi feltárás pozícióit erõsítsék.
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I. A háború elõtt
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SZVÁK GYULA

Az elsõ orosz pogromista
és történelmi emlékezete

A „sztori” így hangzik az „orosz történetírás atyja”, Karam-
zin elbeszélésében:

„A tél elején Mozsajszkban gyülekeztek a seregek: a cár
maga december 23-án indult oda, kíséretében Vlagyimir And-
rejevics fejedelem, a kazanyi cárok, Alekszandr és Szimeon,
Ibak, Tohtamis, Bekbulat, Kajbula cárevicsek és a legelõkelõbb
hadvezéreken kívül még tizenkét dumabeli bojár, 5 okolnyi-
csij, 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 vet-
te Polockot és február 7-én elfoglalta a külsõ erõdítménye-
ket. Itt megtudták, hogy 40 000 litván húsz ágyúval, Rad-
ziwill hetman vezetésével elindult Minszkbõl és szavát adta
a királynak, hogy felmenti az ostromlott várost, de találkoz-
ván Jurij Repnyin és Szimeon Paleckij herceg moszkvai had-
vezérekkel, 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 en-
gedett 20 000 környékbeli lakost, akiket aztán néhány nap
múlva onnan kiûzött és ezzel lehetõséget adott Joannak az
ilyen esetekben veszedelmes nagylelkûségre. E szerencsét-
lenek a biztos halálba mentek, ám a moszkvai táborban test-
vérekként fogadták õket: ezért hálából felfedték a mély göd-
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rökben elásott élelmiszereket és titokban megüzenték a vá-
roslakóknak, hogy a cár minden igazhitûnek atyja, s amennyi-
ben 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 várparancs-
nokot, sok királyi hivatalnokot, a nemességet és városlakó-
kat, 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 él-
vezhették 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 hiva-
talos orosz évkönyvet, az ugyanis egy szót sem veszteget a
kivégzésekre. A kortárs Pszkovi Évkönyv – ugyan lakoniku-
san bár, de – igen: „Akik a városban éltek zsidó emberek,
azokat a nagyfejedelem megparancsolta, hogy a családjaik-
kal 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 megkí-
vánta volna a további véráztatta részleteket. IV. Ivánnak er-
rõl a korszakáról amúgy sem volt jó véleménye – egyszerûen
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1 Karamzin, N. M.: Isztorija goszudarsztva Rosszijszkovo, t. VII-IX., Moszk-
va, 1997. 313–4.

2 Pszkovszkije letopiszi. Vip. 2. (red. Naszonov, A. N.), Moszkva. 1955. 214.
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vérszopó zsarnoknak tartotta3 –, tehát még csak azt sem fel-
tételezhetjük 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 historio-
gráfusa 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 euró-
pai szerzõk jelentõs része, mint pl. Guagnini, Oderborn, Hei-
denstein, Possevino4, vagy az Oroszországban a 17. században
jól ismert, sokat olvasott Stryjkowski tolmácsolásában Karam-
zin elõadásához képest a következõ részletek sejlenek elõ.

IV. Iván tudatosan épített a falakon belül élõ pravoszláv
lakosságra, amely már kezdettõl a vár feladása mellett kardos-
kodott, ezért korán megindultak a tárgyalások az ostromlók
és ostromlottak között. Dovojna várkapitány kezdetben ki-
várásra játszott, joggal hihette, ugyanis, hogy Radziwill
megérkezik a felmentõ sereggel. A cárnak ugyanakkor volt
ideje gondosan elõkészíteni az ostromot, közben pedig hit-
testvérei belülrõl bomlasztottak. A meginduló bombázások
miatt Dovojna kénytelen volt kiüríteni a külsõ várost – né-
hány forrás szerint maga gyújtatta fel azt -, majd a remény-
telen helyzetet érzékelve kapitulált. Mintegy 500 lengyel és
idegen zsoldos azonban a belsõ várban elbarikádozva ma-
gát, ezt követõen is ellenállt. Késõbb Iván cár nekik megke-
gyelmez, sõt jutalomban részesíti õket, ám a várkapitányt
feleségével együtt fogságba veti. Velük együtt az egész gar-
nizont orosz földre viteti, s ugyan a városlakókat két részre
osztja felekezeti hovatartozás szerint, ám végül a teljes la-
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3 Ld. errõl részletesebben: Szvák Gy.: IV. Iván és I. Péter utóélete. Ru-
szisztikai 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.
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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 vissza-
szivároghatnak 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 megemlé-
kezik, hogy a katolikus szerzeteseket szintén lemészárolják, ám
ezt a tatár segédcsapatok „túlkapásainak” tudják be. A zsi-
dókat azonban kifejezetten a cár parancsára ölik halomra.
Aki látszólag ugyan meghagyja a megmenekülés alternatí-
váját, 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 lakos-
ság max. 1 %-a vállalhatta a megkeresztelkedést, az összes
többi inkább a halált választotta. Így kerül sor az orosz tör-
ténelem 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 legin-
kább késõbb, az un. opricsnyina rendkívüli állapotában került
tömegesen sor. És ehhez még az sem kellett, hogy zsidók le-
gyenek az áldozatok, hiszen pl. saját városa, Novgorod ellen
is indított büntetõ hadjáratot, amelynek során több ezer ár-
tatlan embert pusztított el az orosz janicsár-gárda, az oprics-
nyikok.6 Egyébként ennek megvolt a tradíciója az orosz tör-
ténelemben. Ha nem is ilyen esztelenséggel, de már IV. Iván
nagyapja, III. Iván is egy erõszakos konfiskációs sorozattal
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5 A különféle egykorú leírások részletes összefoglalását adja: Alekszand-
rov 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.
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tagolta be a független „Novgorodi Köztársaságot” a Moszk-
vai Birodalomba7 és a késõbbiekben kifejezetten gyakorlat-
tá vált az újonnan Moszkva fennhatósága alá kerülõ terüle-
tekrõl való tömeges kitelepítés, a szabad rablás.

Anakronizmusnak vagy historizálásnak tûnhetne a 16. szá-
zadi orosz valóságban antiszemitizmussal vádolni a cárt.
Ugyan bizonyítottan nem szerette a zsidókat, de nem etnikai
vagy faji alapon. Igaz, ezek a fogalmak a középkor századai-
ban 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 Orosz-
országba jönni kereskedés céljából nem kívánatos, mert sok
gonosz dolgok okozói, mert mérgezõ gyökereket szállítot-
tak Oroszországba és a keresztényeket a kereszténységtõl
eltérítették”.8 Ennek a felfogásnak is megvolt, persze, az elõz-
ménye, hiszen apja, III. Vaszilij idején az orosz követ a Vati-
kánban egyenesen megmondta: „Moszkvában a zsidókat ki
nem állhatják, mert azok nagyon rossz emberek. Nemrég a
törököket megtanították arra, hogyan kell rézágyúkat önte-
ni.”9 A vallási érvelés, tehát csak részleges és erõteljesen jelen
van a rossz tulajdonságok egy fajtához való, xenofób alapo-
kon nyugvó hozzá rendelése is.

IV. Iván mégis inkább „elvi” alapon irtotta a zsidókat. Az
irodalomban közismert, milyen fanatikus hívõ volt, aki ural-
kodása egyik (ha nem a) legfontosabb missziójának az igazhit
minden áron való védelmét tekintette. Gyakorlott hitvitázó-
ként és teológiában jártas emberként minden pravoszláviától
való elhajlást szigorúan üldözött, a század közepén kemé-
nyen megbüntette az eretnekeket, a kálvinizmust az ördög
mûvének tekintette és például teátrálisan kezet mosott a
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7 Szvák Gy.: A Moszkvai Oroszország története. Bp., 1997. 20–21.
8 Idézi: Jevrejszkij voprosz v russzkoj civilizacii: http://www.rusinst.ru/
articletext.asp?rzd=1&id=767

9 Uo.
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pápai legátus Possevinóval való találkozása után.10 E tekintet-
ben nem képeztek kivételt „Júdea követõi” sem. A polocki
„eset” is azt bizonyítja, hogy áttérésük esetén még az egyéb-
ként „rossz” zsidókkal sem lett volna baja, tehát üldöztetésük
és lemészárlásuk alapvetõen inkvizíciós típusú anti-judaiz-
musával magyarázható. Feltehetõleg tudott arról is, hogy
apja trónutódlásának nehézségei, trónörököskénti politikai
vesszõfutása szorosan összefüggött az un. „zsidózó” eretnek-
séggel. Ez a 15. század utolsó negyedében Novgorodban,
elsõsorban a papság körében elterjedt mozgalom hamar át-
terjedt Moszkvába is és hosszú ideig még a nagyfejedelem,
III. Iván támogatását is bírta (feltehetõleg az egyházi hierar-
chiát és – fõleg – vagyont, birtokokat támadó tanításai okán).
Jellemzõ az 1492-es világvégét felajzva váró udvari hangu-
latra, 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 kegy-
vesztetté 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 megem-
lékeznek a polocki pogromról12, késõbb a szovjet történeti
munkák jóval szemérmesebbekké válnak. Még azokban az
idõkben is, amikor már nem volt kötelezõ – Sztálin mintájá-
ra – IV. Ivánról is csak jókat írni, a zsidók lemészárlása egy-
szerûen kimarad még a monográfiákból is. A hruscsovi és
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10 Ld. részletesen: Szvák Gy.: Iván, a Félelmetes. 261–2, 291.
11 Ld. részletesebben: Szkrinnyikov R. G.: Szvjatyityeli a vlasztyi. Lenin-

grád. 1990. 79–138.
12 Szolovjov Sz. M.: Szocsinyenyija kn. III. Isztorija Rosszii sz drevnyejsih

vremjon t. 5-6. M., 1989. 557.
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poszt-hruscsovi idõszak talán legkiválóbb szovjet medievis-
tája, Alekszandr Zimin pl. egy szóval sem említi opricsnyi-
náról szóló nagy monográfiájában13, sõt még az 2001-ben
posztumusz megjelent kötetébõl14 is kimarad. A korszak má-
sik kiváló opricsnyina-kutatója, Ruszlan Szkrinnyikov ugyan-
akkor megemlékezik róla.15 Sajátos módon, ahogyan az 1990-es
évek végétõl ismét kezdenek az orosz történetírásban meg-
jelenni a IV. Ivánt „empatikusabban” (értsd: pozitívabban)
ábrázoló könyvek, úgy „felejtõdik ki” ismét e „mozzanat” a
történelmi „eredmények” felsorolásából.16 De az is elõfor-
dul, hogy a tendenciózus forrás válogatás eredményeként a
pogrom elbagatellizálására, relativizálására történik kísérlet.17

További historiográfiai kutatásokat igényel, de megkockáz-
tatható az az elõfeltevés, hogy a rendpárti politikai fordula-
tok IV. Iván utóéletének is kedveztek és ilyen korszakokban
a történészek nagyobb hajlandóságot mutattak a polocki pog-
rom „elfelejtésére”.

Ez az eljárás módszertanilag – és morálisan is – azért külö-
nösen veszélyes, mert a tudósok elhallgatásai, „szégyenlõssé-
ge” felbátorítja a szélsõséges orosz nacionalistákat, antisze-
mitákat, 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, „kita-
lált” polocki pogromot okolja a nagyszerû IV. Iván cárt az
utókor részérõl ért annyi „méltatlan” támadásért. És nem ne-
héz 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
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13 Zimin A. A.: Opricsnyina Ivana Groznogo. M., 1964.
14 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.
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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 kont-
roll alatt állnak, ha nem egyedül a történész „céh” a felelõs
a történelmi emlékezetért. A kollektív történelmi emlékeze-
ten ugyanis nem könnyû erõszakot tenni. A belarusz zsidó
folklórban még 1915-ben is élt a „Barkanov-család szárma-
zásáról szóló monda”, amely kitörölhetetlen emléket állított
a IV. Iván által leöletett 3000 (sic!) zsidónak.19 Az orosz (és ál-
talában, a kelet-európai) történelem tragédiája, hogy még egy
század sem telik el 1563 után és 1651-ben Bogdan Hmelnyic-
kij, az ukránok nemzeti hõse ismét pogromot rendez Polock-
ban, 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 zsi-
dók 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 korszel-
lemnek és néhány történészének ez mégoly kellemetlen is.
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18 Egy érzékletes példa: http://shiptenko.livejournal.com/4684.html
19 http://jewishpolotsk. com (Szkazanyije ob Joanne Groznom i o razgro-

me jevrejszkoj obscsini v Polocke)
20 Uo. (Isztorija Polockoj jevrejszkoj obscsini)
21 Uo.
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FILIPPOV SZERGEJ

„A zsidókat nehéz szeretni. Igyekezni kell”

A zsidósághoz való viszony alakulása Oroszországban, an-
nak fõ tendenciái nagyjából megfeleltek a közép-európainak.
Poroszországban (majd a Német Birodalomban) és az Oszt-
rák-Magyar Monarchiában a 70-s évek elejére megvalósult
a zsidók emancipációja, ugyanakkor a 70-80-as évek fordu-
lójától kialakult és megerõsödött a modern antiszemita moz-
galom. Természetesen jól tudjuk, hogy Oroszországban az
egyenjogúsítás nem következett be, bár a megfelelõ elõter-
jesztés megszületett, sõt az egyik lelkes támogatója Szergej
Lanszkoj belügyminiszter volt. A zsidók teljes egyenjogúsí-
tásának koncepciója szerint az a legfontosabb elõfeltétele
lenne „a zsidók és a «tõsgyökeres» lakosság közeledésének”,
gyakorlatilag asszimilációnak, ami – ugyancsak a közép-euró-
pai nemzeti liberalizmus törekvéseivel szinkronban – a min-
denkori orosz kormány fõ céljának számított. Végeredmény-
ben azonban a fordított megoldást választották: a zsidók
helyzetének fokozatos javítását a „zsidók belsõ életének
kedvezõ változásához” és „a hasznos tevékenység felé for-
dulásukhoz” mérten.1 Ennek eredményeképpen megszün-
tették a kiskorú zsidó fiúk rengeteg tragédiával és vissza-
éléssel járó sorozását (1856), a zsidóság egyes rétegei jogot
kaptak arra, hogy elköltözzenek a letelepedési övezetbõl:
az 1. gildéhez tartozó kereskedõk (1859), tudományos foko-
zattal rendelkezõk (1861), kézmûvesek (1865), leszerelt ka-

1 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 rendelke-
zõ egészségügyi dolgozók (ném.: feldscherek) és szülész-
nõk (1879), beléphettek az állami szolgálatba, részt vehettek
a városi és területi önkormányzatokban.
Ezek a könnyítések, valamint a polgári reformokat köve-

tõ gazdasági fejlõdés komoly változásokat eredményeztek
a zsidóság életében. Az óhitûek mellett a zsidók lettek a tõ-
kés pénzügyi, kereskedelmi és ipari szektor meghatározó
szereplõi (a régies, hagyománytisztelõ Moszkva az óhitû tõ-
ke fellegvárának számított, miközben dinamikus, nyugatos
Szentpétervár a zsidóság gazdasági és kulturális központjá-
vá vált). A 60-as-70-es években jelentõsen megnövekedett a
zsidó származású gimnáziumi és egyetemi tanulók és hall-
gatók aránya (a gimnáziumokban: 1865 – 3,3 %, 1880 – 12%;
az egyetemeken: 1865 – 3,2%, 1881 – 8, 8%).2 A zsidó szár-
mazású diákok a hivatalos beszámolók szerint is kitûntek jó
képességeikkel és tanulmányi eredményeikkel, ami elõre
jelezte azt, hogy a zsidók beilleszkedésének másik nagy te-
rületét az értelmiségi pályák jelentik majd.
Paradoxmódon 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 uralkodóvál-
tás, 1881 után következett be: az antiszemitizmus fellángo-
lásához. 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 pe-
dig 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-
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2БYДНИЦKИЙ, 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 bár-
ki, hogy Oroszországban szinte megszokott jelenséggé vál-
nak a véres pogromok, amelyek elsõ sorozata éppen 1881-
ben, 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 ez-
elõtt 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 Amegkezdõdõ fordu-
lathoz hozzájárult egy fontos szubjektív tényezõ is: II. Sán-
dorral 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 lépése-
ket az egyenjogúsítás irányában. Az idõszak jellemzõ jelen-
sége 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
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3 Idézi:COЛOBЬEB В. С.: Письмо В. С. Соловьева к автору (Вмес-
то 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.
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Érdemes ezek után kitérni az orosz értelmiség álláspont-
jára. Mindenekelõtt megállapíthatjuk, hogy erre vonatko-
zóan a legkülönbözõbb véleményekkel találkozhatunk. Az
egyik oldalon idézhetjük Varlam Salamov állítását, misze-
rint „Az antiszemitizmus és az értelmiség külön világok”,5
vagy Lotman szavait: „az antiszemitizmust deklaráltan össze-
egyeztethetetlennek tartották az orosz értelmiség magasz-
tos 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 tulajdon-
sága”.7
Félretéve most az értelmiség fogalmának rugalmas és tág

kereteit, úgy tûnik, hogy többfajta értelmiségi viselkedésrõl
beszélhetünk. Ráadásul érdemes különbséget tenni a zsidó-
kérdéssel, zsidóssággal kapcsolatos „normatív”, „deklarált”,
széles publikumnak szánt állásfoglalások és nem rendsze-
rezett, magánlevelekben, naplóbejegyzésekben, magánbe-
szélgetésekben kifejtett vélemények között. Nem foglalko-
zom most az orosz szélsõjobbhoz tartozók álláspontjával,
errõl lesz külön elõadás, nem érdemes foglalkozni olyan kö-
vetkezetesen antiszemita politikusokkal sem, mint a moszk-
vai kormányzó, Szergej nagyherceg. Érdekesebb pl. egy má-
sik emblematikus antiszemita hivatalnok, Vjacseszlav Plehve
belügyminiszter esete, aki következetes híve, sõt szorgal-
mazója volt a zsidóellenes intézkedéseknek, károsnak tar-
totta a zsidók tevékenységét, ugyanakkor azt állította, hogy
õ valójában filoszemita, nagyon tiszteli a zsidókat, és ha
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5 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 интелли-
гентского 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-rossijskogo-
evrejskogo-kongressa-jurij-anner.html (Letöltés: 2014. április 12.)
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mégis ellenük cselekszik, ez azért van, mert végrehajtja má-
sok 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 igyek-
szik megfelelni Szergej nagyherceg és II. Miklós elvárá-
sainak.8Nehéz megmondani, így volt-e ez Plehve esetében,
de ha ma már nem állítható is, hogy a kormány kezdemé-
nyezte és rendezte a zsidópogromokat, az kétségtelen,
hogy sok hivatalnok, akik egyébként nem viszonyultak el-
lenségesen a zsidókhoz, nem akadályozták, sõt olykor segí-
tették is az antiszemita megnyilvánulásokat, mert tudták,
hogy ez találkozik az uralkodó tetszésével.
Ellenkezõ magatartást látunk Vitte vagy akár Pjotr Sztoli-

pin esetében. Mindketten osztottak különbözõ zsidóellenes
elõítéleteket, de pragmatikusak voltak, és a zsidókat korlá-
tozó törvényeket károsnak tartották Oroszország számára.
Ez volt a döntõ szempont. Vitte például úgy fogalmazott, hogy
„én soha nem abból a szempontból szemléltem a zsidókér-
dést, hogy mi a kedvezõ a zsidóknak, hanem abból a szem-
pontból, hogymi a hasznos nekünk, oroszoknak, és az Orosz
Birodalomnak”. Sztolipin 1906-ban, már az új alaptörvények-
re hivatkozva abból indult, hogy „a zsidók a törvényeknek
megfelelõen követelhetik a teljes egyenjogúságot”.9
Különbözõképpen alakítottak ki viszonyukat a zsidókér-

déshez 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 – Szo-
lovjov szavaival – „a zsidókérdés mindenekelõtt keresztény
kérdés” volt, vagyis annak a kérdése, hogy a keresztények
a gyakorlatban, például a zsidókhoz való viszonyukban,
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8ВИTTE С. Ю. Воспоминания, т. 2. Изд. Скиф Алекс, 1994.С. 193–194.
9 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 ta-
nításnak az alapelveit, amelyet elvileg követnek.10 Szolov-
jov 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 sze-

mében a zsidóság vallási sajátosságai következtében magá-
ba zárkózott, jól szervezett és a nem zsidók iránt ellenséges
közösség volt. A zsidóságot államnak tartották az államban,
amelynek egyenjogúsítása veszélyezteti az orosz lakossá-
got, amelyet a zsidók szerintük amúgy is leitatnak, kifoszta-
nak, kizsákmányolnak és becsapnak. Dosztojevszkij kifejti,
hogy ez az agresszív közösség, amely Európában már ural-
kodik a tõzsdén, mozgatja a nagytõkét, irányítja a hitelügy-
leteket és meghatározza a nemzetközi politikát, magával
hozza az egoizmust és a nyersmaterializmust, amelyek kiszo-
rítják az emberi érintkezésbõl a keresztény szeretetet. A felso-
rolt zsidóellenes sztereotípiák után és ellenére Dosztojevszkij
és Akszakov (különbözõ kifogásokkal) kissé meglepõ mó-
don 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 kapcso-
latban következetesebbnek tûnik a „különc” neoszlavofil,
Konsztantyin Leontyev álláspontja, aki szerint a zsidók eman-
cipációja utat tör az Antikrisztus számára, így Oroszország
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10 COЛOBЬEB В. С. Письмо В. С. Соловьева к автору… C. 296.
11 ДOCTOEBCKИЙ Ф. М. Дневник писателя за 1877 г. In: Тайна Из-

раиля. «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 határo-
zott kiûzését az országból.12
Nehezen megfogható és körülírható a századforduló

egyik legnagyobb és legbefolyásosabb alakjának, Lev Tolsz-
tojnak az álláspontja. Természetesen nézeteit és tanítását is-
merve eleve feltételezhetjük, hogy Tolsztoj nem hagyhatta
szó nélkül az antiszemitizmus különféle megnyilvánulása-
it. Ezt legalább kétszer be is bizonyította a gyakorlatban.
Elõször akkor, amikor 1890-ben Vlagyimir Szolovjov kérésé-
re aláírta az antiszemita sajtóhadjárat elleni kollektív tilta-
kozó 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 ha-
lála után ezt írta: „Lev Tolsztoj közvetlenül nem tett a zsi-
dók érdekében szinte semmit vagy egyáltalán semmit, ha
azt, amit megtehetett volna, összevetjük azzal, amit tett”.13
Sólem Aléchem többször kérte Tolsztojt, hogy saját nevé-
ben, óriási szellemi és erkölcsi tekintélyét latba vetve szólal-
jon meg zsidókérdésben, elképzelhetetlennek tartotta,
hogy „a század legnagyobb embere” ezt nem teszi meg. Pe-
dig ebben az esetben, ahogy számos másban is, a nagy író
következetesen kerülte a határozott állásfoglalást. Néha ar-
ra hivatkozott, hogy a zsidóellenességhez, a zsidópogro-
mokhoz 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 sem-
mi olyat, ami megérintené az embereket”.14 Valóban külö-
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12 РEПHИKOB А. В. Константин Леонтьев и Лев Тихомиров. http://
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nös, hogy épp Tolsztoj, aki az élet oly sok kérdésében hal-
latta a szavát, pont ebben az esetben maradt meg az általá-
nosságok világában. Ráadásul a kisinyovi pogromotmég 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 sza-
vaival – azért is kell foglalkozni a zsidók helyzetével, mert a
„zsidókérdés nem más, mint oroszkérdés”. „A zsidók jog-
fosztottsága a keresztények hallgatása. Rajtuk elkövetett kül-
sõ erõszak az rajtunk elkövetett belsõ erõszak”.15 Tehát eb-
ben a kérdésben hallgatni nem szabad.
Tolsztojnál ez a közömbösség akár megközelítése általá-

nos voltából is eredhet. Egy amerikai újságírónak egyszer
ezt mondta: „Vallási nézeteimbõl következõen nem tehetek
semmi különbséget a különbözõ vallásokhoz tartozó embe-
rek között, ezért nem ismerem el a zsidókérdés létezését”.16
Ugyanakkor hangsúlyozva azt, hogy Tolsztoj semmikép-
pen nem volt antiszemita, meg kell jegyezni, hogy bizo-
nyos tartózkodással, távolságtartással, talán idegenkedéssel
is nyilatkozott róluk. Van egy odavetett naplóbejegyzése
1894 júliusából, amely talán a legjobban jellemzi Tolsztoj gon-
dolkodását. Azt írta: „A zsidókat nehéz szeretni. Igyekezni
kell”.17Megismerkedvén a zsidó szerzõknek a zsidókérdés-
rõl írt mûveivel, az 1880-as években feljegyzi a naplójában:
„Korábban együttéreztem a zsidókkal, most, hogy ezeket
elolvastam, undorodom tõlük”. Tolsztoj volt az, aki mind-
végig meg volt gyõzõdve Dreyfus bûnösségérõl, és egyik
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15 MEPEЖKOBCKИЙ Д. С. Еврейский вопрос как русский. In: Тай-
на 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.)
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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 ta-
lálta, hogy az oroszok is védelmezik ezt a jelentéktelen
francia tisztet, miközben „nálunk olyan sok nagyon jó em-
bert felakasztottak, számûztek vagy börtönbe zártak”.18 Eh-
hez hasonló, bár kevésbé markáns beállítottság jellemezte a
zsidókérdéssel kapcsolatban Anton Csehovot, akinek az ese-
tében „aszemitizmusról” szokás beszélni (ami természetesen
nem azonos a Szálasi Ferenc által hirdetett zsidómentesség-
gel, hanem a zsidókkal szembeni egyfajta közömbösséget,
sõt, idegenkedést jelent). A 80-as évek végén Csehov szor-
galmazta a zsidók állampolgári egyenlõségét, de úgy vélte,
hogy az oroszoknak ezen felül nem kell elfogadniuk a zsi-
dókat: „A zsidókkal kapcsolatban mindig emlékezni kell ar-
ra, hogy zsidók”. (Bár érdemes hozzátenni, hogy – Tolsztoj-
jal 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 ese-
tében, akikre értelmiség (intelligencija) fogalmat az orosz
hagyományban leginkább alkalmazták. Az õ álláspontjukat
meghatározta az a tény, hogy elnyomott kisebbség védelmé-
rõl volt szó. Hasonlóan a kelet-közép-európai progresszió
hasonló áramlataihoz, az orosz baloldaliak is úgy vélték,
hogy egy modern, civilizált országban a zsidók egyenjogú-
sítása alapvetõ követelmény, és az antiszemitizmus elleni
harc a rendszerellenes harc egy, nagyon fontos formája.
Azonban ebben az esetben is találkozunk a zsidóellenesség
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18 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 рожде-
ния А. П. Чехова. In: Студия, 2010,№ 14. http://magazines.russ.ru/
studio/2010/14/ba26.html (Letöltés: 2014-05-27.)
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váratlan kitöréseivel. Kronológiailag jócskánmegelõzi a vizs-
gált korszakot, de nem hagyható figyelmen kívül a dekab-
rista Pavel Pesztel programtervezete, az „Orosz Igazság”,
amely két lehetõséget kínált a zsidóknak. Az egyik az orosz
népbe való teljes beleolvadás volt az egységes és oszthatat-
lan orosz állam keretében; a másik pedig a zsidók kitelepí-
tésének terve volt Törökország kisázsiai területére.20
A „vagyoni arisztokrácia” bírálata miatt Pesztelt néha szo-

cializmus elõtti szocialistának szokták nevezni. Nos, a szöve-
gében összegyûjtött zsidókkal kapcsolatos elõítéletek miatt,
kezdve azzal, hogy államot alkotnak az államon belül, egé-
szen odáig, hogy nincs olyan csalás és hamis tett, amelyet ne
engednének meg maguknak, valamint a zsidókérdés ijesz-
tõ 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 „el-
tévelyedésrõl” beszélünk. Pesztel egyenes örököse volt a fran-
cia forradalomnak, amely során pontosan ugyanolyan alter-
natíva 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 szte-
reotípiák a korai baloldali radikális ideológiák integráns ré-
szei voltak. A zsidó „haszonlesés”, „erkölcstelenség”, „uzso-
rahajlam képzetei a tõkés átalakulás negatív vonásainak
metaforikus ostorozására szolgáltak, amely hagyományból
a késõbbi antiszemiták is elõszeretettel merítettek
Ezek a „megszokott” elõítéletek idõrõl idõre felbukkan-

nak a késõbbi „progresszisták” szövegeiben is. A 19. század
80-as években írta meg emlékiratait Avdotya Panajeva, Nyi-
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20 Русская правда (конституционный проект П. И. Пестеля). In: Ко-
нституционные 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 de-
mokrata azért nem kért kölcsön barátaitól, mert nem akart
hálálkodni. „Inkább elmegyek uzsoráshoz – mondta Belinsz-
kij – fizetek az uzsorásnak zsidó kamatot (жидовский про-
цент) és kész is”.21 A „zsidó kamat” kifejezés természetesen
extra magas kamatot, uzsorakamatot jelent.
Szívesen osztályozta az egyes népeket, etnikumokat jel-

lemzõ tulajdonságaik szerint Mihail Bakunyin is. A zsidó-
kat a németekkel együtt az „etatista”, az államhoz ragasz-
kodó népekhez sorolta szemben a forradalmi szlávokkal és
latin népekkel ellentétben. Politikai vitáiban is elõszeretettel
alkalmazta az etnikai karakterológia eszköztárát. „Szárma-
zása szerint Marx úr zsidó. E tehetséges fajnak, mondhatni,
minden jó tulajdonságát és valamennyi hibáját egyesíti ma-
gában. (…) rendkívül becsvágyó és hiú, veszekedõ, türelmet-
len 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 féltékenysé-
gét, vagy (…) a gyûlöletét. Nincs olyan aljas intrika, amelytõl
visszariadna, hacsak (…) ez az intrika megerõsítheti helyze-
tét, növelheti befolyását vagy erejének terjedését”.22
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21 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.
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Vagy felidézhetjük, hogy a lebukástól megmenekült na-
rodnyikok milyen nagy lelkesedéssel üdvözölték az 1881-
ben kitört pogromokat. Indokuk az volt, hogy azok nem egy-
szerûen a zsidók (евреи), hanem a kizsákmányoló zsidrákok
(жиды) ellen irányultak, akik ellen a legkönnyebb fellázíta-
ni 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 for-
radalom 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 rend-
õrügynök foglalkozását, ahogy mások orvosi, ügyvédi vagy
más pályát választanak maguknak. Õ egy gyakorlatias zsi-
dó, 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, megkerül-
ve, 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 Mi-
hail Bulgakov amúgy megdöbbentõ antiszemita megnyilat-
kozásain sem.
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23ПPAЙCMAH Л. Г. Террористы и революционеры, охранники и про-
вокаторы. Москва, 2001. С. 70.
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BEBESI GYÖRGY

Az orosz pogromtradíciók
és a pusztító tömegrohamok
az elsõ orosz forradalomban

Bevezetõ, pogromelmélet, pogromtörténet

A történelem legkülönbözõbb korszakaiban, így az új és mo-
dernkorban is, krízishelyzetekben a társadalom bizonyos
köreiben, gyakran széles rétegeiben, hihetetlen mennyiségû
indulat, elkeseredés halmozódik fel. A válsághangulat ered-
het háborús megpróbáltatásokból, az emberek otthonainak,
vagy hazájának elvesztésébõl, éhínségbõl, járványokból,
stb. Minél rosszabb a helyzet, annál szélsõségesebb maga-
tartásformák kerülnek elõtérbe, a társadalom polarizálódik,
teret nyernek a politikai szélsõségek, gyakran utcára kerül-
nek 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 te-
relje, 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 te-
rületet csak rendkívül szigorú feltételek mellett hagyhatták
el. A többségi orosz lakosságot irritálták a Birodalomból ko-
rábban kitiltott idegen vallású, szokású és nyelvû idegenek,
egyszerûen „Krisztusgyilkosoknak” tartották õket. Ez a faj-
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ta középkorias, vallási gyökerû társadalmi ellenszenv kapó-
ra jött a cári hatalomnak, amikor a 19. század során, illetve
a huszadik század elsõ évtizedeiben súlyos válsághelyzetek
sorával kellett szembenéznie, mint pl. cárgyilkosság, elvesz-
tett háborúk, paraszti elégedetlenség, radikális munkás-
mozgalom, stb. A rendszer ellen fellépõket megpróbálták
kis létszámú, ellenséges idegennek beállítani, így a közép-
kori vallásos antiszemitizmus politikai töltetûvé vált, és a
felheccelt tömegek több estben pusztító tömegrohamot indí-
tottak a letelepedési övezet falvai, vagy a városok zsidó ne-
gyedei ellen. Ezeket a rohamokat pogromoknak nevezték, így
ismerte meg õket a világ, és így tartja számon õket a történet-
írás. A pogrom orosz kifejezés, legkorrektebb értelmezése
„pusztító tömegroham”, a gromity, pogromity igébõl szár-
mazik, ami eltiporni, legázolni, elpusztítani, stb. jelentés-
ben használatos. Általában a dúlás, pusztítás, mészárlás szi-
nonimájaként használják, bár mint történelmi jelenség nem
orosz eredetû. A történetírás a török-tatár „hajdamak-hayda-
mak” hagyományra vezeti vissza a gyökereit, ami eredeti-
leg 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 be-
szélhetünkmivel a népi dühkitörések célpontjai általában az
Orosz Birodalom izraelita vallású alattvalói voltak.
Jelen elõadás az elsõ orosz forradalom alatt 1905 õszén le-

zajlott tömegrohamokra koncentrál, amely az orosz pog-
romtörténet 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. Kro-
nológiai sorrendben ezek rendre a következõk:
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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 so-
rán 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. Sán-

dor cár 1881-es meggyilkolásának megtorlásaként zajlottak
le. A közvélemény ugyanis a hatalomnak 1879-ben hadat
üzenõ anarchistákat, a narodovoleceket nem tekintette oro-
szoknak, hanemmeg volt gyõzõdve arról, hogy egy gonosz
idegen kisebbség, lengyelek, zsidók, ukránok titkos moz-
galmáról van szó, s a cárt õk gyilkolták meg. Vélekedéseiket
a hatalom propagandája a késõbbiek során minden lehetsé-
ges eszközzel elõsegítette, leghíresebb ezek közül az ún. „Cion
bölcseinek jegyzõkönyvei” címû hamisítvány, amelyet az
Ohrana külügyi osztálya készített, annak érdekében, hogy
a 19. század végénmár erõteljesen tapintható társadalmi fe-
szültséget a szintén markánsan jelen lévõ antiszemitizmus
irányába terelje.2
4. Az 1903-as szintén dél-orosz, egy-két városra korláto-

zódó, gazdasági-szociális töltetû pogromok, amelyekre már
erõsen hatott az antiszemita propaganda, az ekkoriban pub-
likált, (fentebb is említett) rendõrségi hamisítványok.3
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2 Ld. errõl: BURCEV, V: A Cion bölcseinek jegyzõkönyvei Közönséges Hami-
sítvány. Múltidézõ, Bp. é.n. valamint: BEBESI, György: A szélsõséges
tudatformálás eszközei, veszélyei. Egy dokumentum és máig tartó nemzetkö-
zi 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.
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5. Az elsõ orosz forradalom során, 1905 õszén, és 1906 nya-
rán lezajlott, az alkotmány kihirdetésére, a forradalmi hely-
zetre és a zsidóság forradalmi mozgalomban való részvéte-
lére reflektáló pogromok, ez elsõsorban jelen elõadásunk
témája.4
6. Ritkábban szokták említeni az 1911-es Volga vidéki ak-

ciókat, az ún. szurkos pogromokat, amelyek az ún. „Bejlisz-
ügy”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 erõszak-
kal, gyilkosságokkal járnak együtt. A pogromok indíttatása
alapján beszélhetünk gazdasági, szociális, vallási, valamint ki-
fejezetten faji-etnikai pogromokról. Utóbbi kettõ tárgykörébe
elsõsorban antiszemita, tehát zsidóellenes fellépések, ki-
sebb részben más idegen – nem orosz – etnikumok, így pél-
dául örmények, grúzok elleni „tömegrohamok” tartoznak.
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4 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 kegyet-
lenséggel történõ meggyilkolása kapcsán újjáéledt a vérvádelmélet és
a pogromhangulat. A nyomozás elsõ szakaszában a hatóságok látó-
körébe 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 követhet-
te 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 vezet-
te, aki a feketeszázas mozgalom legkeményebb, ún pocsajevi szárnyá-
hoz tartozott.

6 Ld. errõl: GUSZEV-ORENBURGSZKIJ, Sz.: Knyiga o jevrejszkih pogro-
mah na Ukrainye v 1919 g. h.n. n.n.
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Az említett pogromsorozat elsõ két hulláma véres mészárlás
volt, az 1881-1884 közöttiek és az 1903-as azonban korláto-
zottabb, inkább a zsidók vagyonának megszerzésére, feldú-
lására irányultak. Az orosz történelem eme sajátos terror-
hullámai 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 elõ-
adás mint említettük elsõsorban az 1905-1906-es pogromok-
ra, azok elõzményeire és következményeire koncentrál.
A jelenség elemzése során alapvetõ különbséget kell ten-

nünk 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 antiju-
daista, vallási töltetû, általában vérvádon alapuló pogromo-
kat7 a XIX. sz. 2. felétõl nyílt politikai antiszemitizmus váltot-
ta fel, amely a cári államgépezet titkosrendõrsége részérõl
erõteljes támogatást is kapott.8
A pogromok kirobbanásában bizonyos általános törvény-

szerûségek is megfigyelhetõek és igazolhatóak, amelyek nagy-
jában-egészében mind a középkori, mind az újkori „pusztí-
tó tömegrohamokat” jellemzik:
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7 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 fel-
rajzolni. Koncepciója szerint elõidézésének elsõ oka a tudat alatti fé-
lelmek szintje, ehhez járul egy tömegpszichózis, ami általában a ke-
resztény húsvét táján tör elõ, hátterét a pestis, a keresztesháborúk stb.
adják, valamint a rituális gyilkosságokról szóló áltudományos iroda-
lom. Ehhez járul egy értelmiségi „játékszervezõ,” aki a passzív töme-
get a passiójátékok mintájára a fenti körülmények között aktivizálja,
és irányt, tartalmat ad az általános pszichózisnak, gyakorlati cselek-
véssé változtatja azt. Vö. KENDE: i.m. 125–128.

8 Vö: Organi i vojszka MVD. Szerk. VORONCOV, V. Moszkva, 1996. 30-
31. A továbbiakban: VORONCOV, 1996.
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1. Mindig szükséges valamilyen társadalmi-politikai krí-
zis, amely az életet kizökkenti a békés hétköznapi ritmusá-
ból: (Lengyelország felosztása, a cár meggyilkolása, forra-
dalom, polgárháború stb.)
2. A kirobbant válság mindig erõszakos jellegû, nem ma-

rad békés, tárgyalásos keretek között, véres, kegyetlen mo-
tívumokat hordoz magában.
3. Az események alakulása során vagy spontán módon,

vagy politikai manipuláció eredményeképpen, vagy a ket-
tõ kombinációjából, de a harag, a düh, a tömegmozgalom
iránya az idegenek, a belsõ ellenség felé terelõdik, és pog-
romokba torkollik.

Az 1905/1906-os pogromok elõzményei

Az elsõ orosz forradalom idejére, a korábbi sajtókampányok,
a rendõrségi hamisítványok9 és az orosz-német politikai-
ideológiai együttmûködés, az úgynevezett „antiszemita in-
ternacionálé” eredõjeként már egy kifejezetten faji ellenségkép
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9 Az 1900-as évek elején bukkant fel Oroszországban egy különös „do-
kumentum”, amely elõször egy Besszarábiai kisbirtokosnak, a késõbbi
hírhedt pogromszervezõnek KRUSEVÁNNAK a lapjában, a Besszará-
becben (Besszarábiai Polgár) került folytatásokban közlésre. A „doku-
mentum” ekkor még „a világ zsidók általi elfoglalásának terve” címet vi-
selte, 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 markán-
san jelen lévõ antiszemitizmus irányába terelje. A Besszarabec kon-
cepciója szerint a dokumentumok az 1897-es Bazeli I. Cionista Világ-
kongresszus titkos jegyzõkönyvei, amelyet az orosz titkosrendõrség
bravúros akcióval szerzett meg. Míg ugyanis a rabbik a Magyarorszá-
gon szültetett Theodor Herzl (Herzl Tivadar) javaslatán vitatkoztak
nyilvánosan, amely az õshazába való visszatelepülés gondolatát ekkor
ültette a zsidó vezetõ réteg gondolkodásában, addig esténként titok-
ban világuralmi terveket szövögettek, s a konferencia legális anyagai
mellett elkészült egy titkos jegyzõkönyv is. Vö. 2. sz. lábjegyzet.

03Konyv1:Konyv.qxd  10/2/2014  12:50 PM  Page 52



élt a társadalom szélsõséges beállítottságú köreiben. A többi
feltétel is maximálisan adott volt, a cári birodalom az orosz-
japán háborúban megalázó vereségek sorát szenvedte el,
katonák tömegei véreztek a fronton, így 1904-ben kirobbant
a társadalmi kataklizma. Az 1904 õszén kitört parasztmoz-
galmak lángba borították a vidék jelentõs részét, fõként a
déli, dél-nyugati kormányzóságokat. A városokban sztrájkok
és tüntetések sorozata követte egymást, az élet tehát kizök-
kent békés medrébõl, a nélkülözés, az elnyomatás elszaba-
dította az erõszak démonait. Idõ kérdése volt, hogy a polgár-
háború, a társadalmi káosz mikor fordul véres pogromokba.
Az MVD, a belügyminisztérium már kezdettõl minden ren-
delkezésére álló eszközzel törekedett arra, hogy a tömegin-
dulatokat 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 privilégiu-
mainak élvezõi, hogy gyõzött a forradalom, a manifesztum-
mal összeomlott a régi világ, a hatalmat az uralkodói rendel-
kezés a zsidók, a liberálisok, a kozmopoliták, olvasatukban
Oroszország ellenségeinek kezébe helyezte.

Pogromkarakterológia

A spontánmódon szervezõdõ pogromtömeg fõ bázisát, elsõ-
sorban a kereskedõk, boltosok, kocsmárosok, hentesek, szaká-
csok, stb. tehát a városi kispolgárság alkotta, vezetõik és finan-
szírozóik szinte kivétel nélkül a nagykereskedõk közül kerültek
ki. Ez a réteg erõsen konzervatív beállítottságú volt, kitûnõen
megtalálta egzisztenciális számításait a régi világban, gyer-
mekeik pedig felfelé törekedtek a társadalmi ranglétrán, min-
dig közelebb a hatalom köreihez. Õket érték a forradalom
során a legsúlyosabb veszteségek, hiszen az országos sztrájk so-
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10 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 mi-
bõl fizetik vissza. Ugyanakkor alapvetõen sértve érezték ma-
gukat nemzeti és vallásos érzületükben, hiszen azt látták, hogy
egy gátlástalan tömeg, amelyben idegenek, diákok és ke-
ménykalapos értelmiségek menetelnek, sárba tiporja évez-
redes értékeiket. Ez mobilizálta õket, és megindította a pog-
romokat.
Az így keletkezett tömegrohamok egy jelentõs része való-

jában spontán volt, a felvonuló, alkotmányt éltetõ, demokra-
tikus 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 sú-
lyos a felelõssége az eszer harci csoportoknak illetve a cionista
mozgalom aktivistáinak. Voltak olyan helyek pl. Tiflisz11 és Biel-
stok [helyesen: Bia³ystok vagy Bjelasztok],12 ahol rálõttek az
eleinte békésen felvonuló tömegre, voltak, pl. Odessza, ahol
bombákat dobtak rá.13 Maguk az anarchista-terrorista esz-
közök a szociálforradalmár csoportok régóta és elsõsorban
eddig a hatalommal szemben alkalmazott, bevált harci fogá-
sai 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 rábír-
ni. Ez azonban csak az egyik, és nem is a legfontosabb fak-
torát jelentette a pogrompszichózisnak.
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11 Russzkije vedomosztyi, 1905. okt. 28-i szám.
12OSZTRECOV, V: Csornaja Szotnya, Krasznaja Szotnya. Moszkva, 1991. 22.
13 NOVOMIRSZKIJ, D.I: Anarhicseszkoje dvizsenyije v Odessze. Moszkva,
1926. 253.
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Apusztító tömegrohamok a legtöbb helyiségben nem talál-
tak ellenállásra,14 sõt a hatóságok, a milícia és a karhatalom tevõ-
legesen is részt vett bennük. A korabeli liberális sajtó ennek
kapcsán több városban egyenesen „rendõrségi banditákról” írt.15
Ezeknek az inspirált, finanszírozott pogromoknak az elle-

nére a legtöbb helyen a spontaneitás volt a jellemzõ. Ugyan-
akkor 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

talánMiljukov kadetpárti politikus feljegyzéseit használhat-
juk ennek bemutatására: „Reggel a Malaja Nyikitszkaján talál-
koztam a tömeggel, amely az Ohotnij Rjadtól a Nyikityi kapu felé
haladt. Ezek az emberek szemellenzõs sapkát és hosszú posztókön-
töst viseltek, mi akkoriban vadászsoriaknak hívtuk õket, ez alatt a
nagyon szürke, feketeszázas17 kispolgárt értettük. A tömeg elõtt
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14 Egyes helyeken a BUND a zsidó munkásszövetség, illetve cionista fi-
atalok megkísérelték az ellenállást megszervezni, (pl. a Csernyigovi
kormányzóságban Nyezsinben) ez azonban a pogromisták létszám-
fölénye és hatósági támogatottsága miatt nem lehetett sikeres.

15 Tomszkban pl. elbocsátott rendõrök állapodtak meg gazdag kereske-
dõkkel, mely szerint másnap beöltöznek rendõregyenruhába, elõször
a csõcseléket mozgósítva hazafias demonstrációt tartanak, majd nap-
pal megverik az egyetemistákat, este pedig a zsidókat. Amennyiben felada-
tukat jól csinálják, úgy 1 rubel 50 kopektõl 4 rubelig tartó javadalma-
zásban részesülnek, plusz a pogrom során zabrált zsákmányból
történõ részesedés. Vö. Tomszkije Gubernszkije Vedomosztyi. 1905. no-
vember 23-i szám

16 SZTYEPANOV, SZ. A. Csornaja szotnya v Rosszii. VZPI, Moszkva, 1992.
52. Más kérdés, hogy távozása után helyetteseHvosztov alkormányzó,
aki szimpatizált a „demonstráló hazafiakkal” mégis engedélyezte a
pogromot. A továbbiakban: SZTYEPANOV, 1992.

17 A feketeszázak az elsõ orosz forradalomban jelentkezõ szélsõjobbol-
dali monarchista tömegmozgalom, amely a cári autokrácia bármely
eszközzel történõ fenntartására szervezõdött. Példaképeik a 17. szá-
zad eleji szmuta (zavaros idõszak) moszkvai alsóvárosi felkelõi voltak,
aki a lengyel álcárok idõszakában, a nemesség tehetetlen passzivitá-
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haladó zászlóvivõk kezében az uralkodó portréja volt, és még vala-
milyen képek vagy ikonok, amelyeket nem sikerült pontosan meg-
néznem. A tömeg úgy tûnt, hogy valami kiabált vagy énekelt (az
azért megállapítható volt, hogy nem a himnuszt) és eközben lever-
ték 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
Apogromindítékok sorábanmint említettük, a vallásos és haza-

fias érzület megcsúfolása áll elsõ helyen, de, mint szintén
utaltunk rá, beszélhetünk gazdasági és szociális indíttatású
tömegrohamokról is. Gyakori jelenség volt az orosz keres-
kedõknek a konkurenciával történõ leszámolása, pl. Tomszkban
az orosz kupleráj tulajdonosai szétvertékHám Zahírmûintéz-
ményét, nem valószínû, hogy erkölcsvédelmi megfontolá-
sok vezették volna õket.19Megint más helyeken, pl, Kazany-
ban, megsúgták a vidékrõl vásározni érkezõ parasztoknak,
hogy nehogy vásároljanak, mert holnap pogrom lesz, in-
gyen juthatnak majd a rablás – zabrálás révén a kívánt por-
tékához. 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 il-
letve néhány városban a hatóságok – nyilván jó pénz fejében
–megvédték a gazadag zsidókat, pl. Kijevben az ún. Lipki negyed-
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sa mellett felkeltek, és elkergették a trónbitorlókat. Felkelésük napja
november negyedike a mai Orosz Föderációban, az ún. 4. Oroszor-
szágban nemzeti ünnep, amelyben a hazafiságról és az állam meg-
mentésérõl emlékeznek meg. A feketeszázak rendelkeztek ún. harci
druzsinákkal, a pogromokat azonban nem ezek a szervezetek követ-
ték el, ezek a fegyveres közösségek a szétesõ rendõrség szerepét vették
át, az uralkodó életét óvták, illetve a szociálforradalmár harci druzsi-
nákkal vették fel a küzdelmet. Vö. BEBESI, 1999.

18MILJUKOV, P: Voszpominanyija. New York, 1955. T.1. 313. A továbbiak-
ban: 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 próbál-
ták megúszni a pogromot, volt ahol ez sikeres volt, és volt
ahol nem, persze erre eleve csak a gazdagabbaknak volt le-
hetõségük.
A pogromcélpont kiválasztásának az etnikai szempont

mellett erõteljes politikai okai is voltak. Mind a spontán mó-
don 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 megteste-
sülését pedig a kadetokon kívül az értelmiségben és a tanuló-
ifjúságban látták. Miljukov visszaemlékezéseibõl láttuk,
hogy elegendõ volt egy intelligenciához tartozásra utaló ke-
ménykalap ahhoz, hogy menekülõre kelljen fogni a dolgot.
A diákok szinte folyamatos pogromcélpontot jelentettek,
hiszen sok városban a felsõiskolák voltak a forradalmi szer-
vezkedések központjai. Kosztromában a diákok és tanító-
növendékekgyûlését kergette szét pogromista tömeg,Harkov-
ban 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 beállítottsá-
ga miatt, az iskola egyik oktatójának /!/ Iliodor szerzetes-
papnak 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

AZ OROSZ POGROMTRADÍCIÓK ÉS A PUSZTÍTÓ TÖMEGROHAMOK… 57

21 SZTYEPANOV, 1992. 60.
22 Ld errõl: BEBESI, György: Iliodor, - Szergej Mihajlovics Trufanov, az orosz
Savonarola, a fanatikus szerzetes. In: A cári monarchia védõszentjei. Pog-
romlovagok 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 elképzel-
nünk, 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. Bázi-
saik 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 kön-
nyû megállapítani, mert minden család elsõdleges védelmi
reflexbõl hatalmas nemzeti lobogókat, cárportrékat és iko-
nokat szerelt a házára, a nevek sem nyújtottak feltétlen
támpontot, mert dívott a zsidó lakosság körében a kikeresz-
telkedés, az orosz nevek felvételének gyakorlata. Ezért a
pogromscsikok (a pogromok résztvevõi) minden egyes ház-
ba benéztek,25 hogy ott valóban jó oroszok laknak e, ha igen
továbbmentek, vagy csatlakozásra bírták õket, ha nem, kö-
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23MILJUKOV, 1955. T.1. 313.
24 Kijevljanyin, 1905. 290.sz. október 20. Az idézett cikket SULGIN felvet-
te 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-Szek-
szárd, 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 helyez-
tek el a szobák között, hogy szinte lehetetlen volt megtalálni. Ide rej-
tették 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.
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vetkezett a rombolás, verés, zabrálás, fizikai és nemi erõszak,
sok esetben gyújtogatás tett a tudat mély bugyrainak kiélé-
sére 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 sze-
rencsétlen nyilatkozata csak olajat öntött a tûzre, mert ab-
ból 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 vol-
tak az összecsapások. Csupán ebben a két „legsûrûbb” két
hétben, 358 pusztító tömegrohamot jegyzett fel a történet-
írás.27 A históriában egyébként régi vita a pogromok számának
megállapítása. Az ismert legmagasabb szám 690, amely az
1912-es kiadású Szentpétervárott megjelent zsidó nagylexi-
konból való.28 A másik szélsõséget az orosz szélsõjobb ki-
lencvenes években jelentkezõ, nem éppen szaktudományos
érvekkel alátámasztott álláspontja jelenti, mely szerint Orosz-
országban 1905-ben nem voltak pogromok, csak „hazafias
demonstrációk”. A múlt század 90-es éveitõl az új orosz tör-
ténetírás komoly forráskutatást végezve, elsõsorban szená-
tusi vizsgálóbizottságok jelentéseire támaszkodva tárgysze-
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26 A történetírás ismeri a „legkegyetlenebb pogromscsik” nevét. Nem va-
lamiféle 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.

03Konyv1:Konyv.qxd  10/2/2014  12:50 PM  Page 59



rûen feltárta a kritikus idõszak hitelesnek tekinthetõ muta-
tóit, fõbb megállapításaik a következõek:
1. A pogromok regionális megoszlása tekintetében kimutatták,

hogy a pusztító tömegrohamok többsége az európai Orosz-
ország területén játszódott le.
2. A pogromok településtípusok szerinti megoszlását vizsgál-

va arra a megállapításra jutottak, hogy a vidéki és a városi tá-
madások nagyjából azonos számot képviselnek, ám az iga-
zán 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 kormányzó-
ságokra esett.
A pogromok legmegfoghatóbb elsõdleges következmé-

nyei a lerombolt épületek, a betört ablakok, a földúlt ottho-
nok 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 oko-

zott anyagi kárt, ami azért nagyon nehéz vállalkozás, mert
egyrészrõl a korabeli felméréseket azok a hatóságok készí-
tették, amelyek passzívan vagy aktívan, de szinte minde-
nütt részt vettek magának a kárnak az okozásában, így nyil-
vánvalóan megkísérelték bagatellizálni azt, másrészrõl a
biztosítással rendelkezõ gazdag zsidók erõsen eltúlzott kár-
igényt 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:
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29 SZTYEPANOV, 1992. 55.
30 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 pe-

dig egyértelmûen megállapítható, hogy a legnagyobb vesz-
teséget a zsidó lakosság szenvedte le, 711 halottat és 1207
sebesültet regisztrált a hivatalos statisztika, a pogromok anti-
szemita jellege tehát nem vitatható.32Az is tény, hogymásodik
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 nagyságren-
dekkel kisebbek a harmadik helyen kimutatott örmény vesz-
teségek, 47 halott és 51 sebesült.34
Ami a pogromok jellegét illeti, arról összegzõen megállapít-

hatjuk, hogy azok alapvetõen spontán, illetve hatóságilag
szervezett, vagy gazdaságilag motivált akciók voltak. 1905
õszével kapcsolatosan gyakorta felmerülõ kérdés a szélsõ-
jobboldali 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 feketeszázas-
ság 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 intenzitásu-
kat, súlyukat tekintve nem voltak mérhetõk az 1905 õszi
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31 Vlaszty i oppozicija. Szerk. ZSURAVLEV. Moszkva, 1995. 18.
32 SZTYEPANOV, 1992. 57.
33 SZTYEPANOV, 1992. 57.
34 Uo.
35 Ld. 17. számú lábjegyzet.
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eseményekhez, inkább a 18. század végének, 19. század ele-
jének dúló-zabráló hagyományait követték. 1907-re a hata-
lomnak sikerült a forradalmi mozgalmak elfojtásával, a pa-
rasztság földosztással történõmegnyerésével, a 3. állami duma
erõsen szûkített választójog melletti megteremtésével békés-
konszolidált viszonyokat teremtenie, Sztolipin miniszterel-
nök a keménymegtorlás mellett komoly reformprogrammal
kísérelte meg megmenteni a hatalmas országot, a pogro-
mok értelmetlenné, feleslegessé váltak. Történt ugyan még
néhány politikai gyilkosság és merényletkísérlet, ezek a fe-
keteszázas szervezetek külön akciói voltak, amelyek során
a hatalomra veszélyesnek tartott, elsõsorban kadet politiku-
sokat „iktattak ki”, ám ezek nem voltak utcai és tömeges jel-
legûek, és 1908-ra ez a hullám is lezárult.36 (A pogromokkal
kapcsolatosan megkezdõdött egy vérszegény felelõsségre-
vonási 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.

62 BEBESI GYÖRGY

36 Ld errõl: BEBESI, 1999. 120–125.
37 Uo. 111–113.
38 Ld. 5. sz. lábjegyzet.
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BOJTÁR ENDRE

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 sike-
rült tervének legalábbis az elsõ részét megvalósítania: Ke-
let-Európa zsidótlanítása – Magyarország kivételével – gya-
korlatilag befejezett tény. A végállomás mindenütt, vagy
majdnem mindenütt ugyanaz. Az utak azonban, amelye-
ken 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 általá-
nossá váló szóval litvákoknak. Hogy pontosan kiket, azt lehe-
tetlen egyszer és mindenkorra meghatározni; a „litvákság”
határai változtak. Sõt, már az eredeti elnevezés is megté-
vesztõ volt, hiszen Litvánia, a középkori Litván Nagyfeje-
delemség nemcsak a mai Litvániából, hanem Fehéroroszor-
szágból és Lengyelország északkeleti csücskébõl, Suwa³kiból
is állt, s ennek megfelelõen a litvákok többsége a mai Fehér-
oroszországban élt; a 17-18. században nem hivatalos „fõ-
városuk” Breszt volt. Tovább bonyolította a helyzetet, hogy
az elnevezés késõbb néha kiterjedt az összes jiddisül beszé-
lõre, egy semmilyen térképen nem található Jiddishland la-
kóira. A litvákok egyetlen többé-kevésbé objektív jellemzõ-
je 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 amely-
ben például a galíciai zsidóval szemben, aki sabeszkor
(szombaton) kigelt (kuglit, krumpligombócot), a litvák sza-
beszkor kugelt eszik. A lengyel zsidók emiatt lutváknak
csúfolták õket. A 18. század utolsó harmadától a földrajzi
fogalom társadalomlélektani töltetet kapott, s egy külön tí-
pust jelölt, amelynek fõ jellemzõje a racionalitás, az érzel-
mektõl mentes kritikai szellem, a mindenfajta misztikus
messiásvárással való szembenállás. A típus a Tóra tanulmá-
nyozásához 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 haszidiz-
musnak. A tanítványok hozták létre a 19. század elejétõl
azoknak az újfajta jesiváknak, tanházaknak egész hálózatát
is, amelyekbõl a legtöbb orosz rabbi és talmudista is kike-
rült, s amelyek egy része a zsidó felvilágosodással, a hébert
erõltetõ haszkalával szembeni ellenállásnak, más részük vi-
szont 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 együt-
tesen teremtettékmeg a litvák aszkétikus, ugyanakkor szkep-
tikus típusát, s az e típusnak otthont adó Vilnánakmint szel-
lemi központnak az alapjait. A hûvös racionalitásuk miatt
hideg halnak csúfolt litvákoknak étkezési szokásaik is jel-
legzetesek voltak: soványabb, bár fûszeresebb konyhát vit-
tek, mint a mindent agyonédesítõ galíciaiak. (A kettõ között
a „gefilte Fish-vonal” képezte a határt: a litvákok sóval-borssal-
paprikával, a galíciaiak cukorral készítették a töltött halat.)
A litvák elnevezés még parttalanabbá tágult 1795 után,

amikor a litvákok az addig gyakorlatilag zsidótlan orosz bi-
rodalom alattvalói lettek, s kezdte azokat az orosz(országi)

64 BOJTÁR ENDRE

03Konyv1:Konyv.qxd  10/2/2014  12:50 PM  Page 64



zsidókat is jelenteni, akik az ún. lakhatási zónában kény-
szerültek 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 rende-
lete 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 vég-
legesítették: a Lengyel-Litván Nemzetközösség három fel-
osztása során elcsatolt részeket, valamint Besszarábiát és a
Krím félszigetet foglalta magában, északon Kaunastól délen
Odesszáig. A lakhatási zóna egészen 1915-ig létezett, hiva-
talosan azonban csak az 1917. februári forradalom szüntet-
te meg…Mindennek tetejébe az „eredeti” litvákok kirajzot-
tak. 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 min-
den tájára, Tartuig és Kisinyovig, New Yorkig és Chicagóig,
Izraelig és Dél-Afrikáig, Zimbabvéig és Ausztráliáig.

Litvánia

A litvákok azonosításának fõ nehézségét azonban az okoz-
za, 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 kü-
lön rendet alkotó zsidók egész Európában kivételesen jó
helyzetben voltak. Szinte teljes jogú önkormányzatot kap-
va az egyes hitközségek, a kehilák demokratikusan válasz-
tották elöljáróikat, s a kulturális és oktatási autonómián kí-
vül 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 zsi-
dók azonban ezután sem integrálódtak a többségi társada-
lomba: a 18. század közepétõl önálló településeket, stetleket
(kisvárosokat, községeket) alapítottak. Az orosz birodalomban
Litvánia hivatalosan nem létezett, azt besorolták az Észak-
nyugati 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 „judofó-
bia” helyett.) A litvániai kormányzóságokban 1855 és 1863
között a cári hatalom a „zsidókérdést” összekapcsolta a
„lengyelkérdéssel”: a krími háborús vereség után igyeke-
zett az uralkodó lengyel elitet megnyerni a zsidókkal szem-
ben, 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 ál-
dozatot követelõ oroszországi pogromjaitól megrettent zsi-
dók ekkortól kezdenek tömegesen Amerikába menekülni.)
S noha a következõ évben, majd 1900-ban és 1905-ben Lit-
vániában is voltak – jóval kisebb intenzitású és tömegességû
– pogromok, általában is elmondható, hogy a litván zsidó-
ellenesség egészen 1914-ig összehasonlíthatatlanul mérsé-
keltebb volt, mint a lengyel vagy az orosz. Litvánul a zsidó
férfire, illetve nõre több mint 20, kicsinyítõ képzõvel kép-
zett szó van, amelyek jelentése azonban a szövegösszefüg-
géstõl függ: lehet becézés is, szitokszó is, „zsidócska” is,
meg „zsidrák” is. A világháború megint csak bizonyította az
unalomig ismert általános tételt: a társadalmi béke bármifé-
le 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 né-
metekben a zsidók a kisebbik rosszat láthatták. A hadi hely-
zet kaotikusan változott, de ez a zsidókat jóformán csak an-
nyiban érintette, hogy épp melyik antiszemitizmus kiáltja
ki õket árulónak, s melyiktõl kell inkább tartaniuk: az orosz-
tól, a némettõl, késõbb a lengyeltõl vagy a litvántól, s ennek
megfelelõen hol oroszbarátságuk, hol németbarátságuk,
hol litvánbarátságuk, hol burzsuj voltuk, hol bolsevik vol-
tuk miatt üldözték-gyilkolták õket.

A kaunasi és a vilnai-vilniusi Litvánia

Úgy tûnt, hogy a független Litván Köztársaság megalakulá-
sával a „litvák” fogalma legalább a szûkebb jelentésében
(„litvániai zsidó”) egyértelmûvé válik. Nem így történt. A két
világháború között két Litvánia létezett: a hivatalos „kau-
nasi” LitvánKöztársaság 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 több-
ségi lengyel mellett több mint 40 %-át. 1918 után Vilna hol
a lengyelek, hol a litvánok, hol a Vörös Hadsereg és a marok-
nyi szovjet-litván kezén volt. A versailles-i békeszerzõdés a
várost történelmi jogon a litvánoknak ítélte, amit Lengyel-
ország a Népszövetség nyomására az 1920. október 7-én kö-
tött 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 Me-
mellandot . A vilnai Litvánia litvákjai 1922 és 1939 között fe-
lemás 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 felülmúl-
va) 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 ésVilna 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 Szovjet-
uniónak jutott. Az ott lefektetett forgatókönyvet Sztálin ke-
vesebb mint egy év alatt valósította meg. Németország
szeptember 1-én, a Szovjetunió pedig 17-én támadta meg
Lengyelországot. A szovjet csapatok szeptember 18-án fog-
lalták 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 jó-
ságos 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 len-
gyelországi területekrõl idemenekült 15 ezer. Litvánia (és a
másik két balti állam) függetlensége alig több mint fél évig
tartott. Az 1939. októberi kölcsönös segélynyújtási szerzõ-
dés után 1940. június 15-én a Szovjetunió ultimátumot inté-
zett Litvániához, s evvel egy idõben csapatai elfoglalták az
országot. Ezt követte egy hathetes „népi demokratikus”
idõszak parlamenti választásokkal szovjet módra, államosí-
tással, a „kulákok” földjeinek szétosztásával, s a terrorgépe-
zet 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 rendszer-
váltásig csak a nyugati, amerikai (s jórészt jobboldali, sõt,
néha egyenesen fasisztának mondható) emigráció által ki-
alakított kép élt, (amelyet aztán a Litvániában is megjelenõ
szélsõjobb átvett). Eszerint a litvániai zsidók a 14. századtól
lényegében békésen élhettek itt, egészen 1940 nyaráig, ami-
kor 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 szov-
jet 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 genocí-
dium”elméletecskéje, amely egyenlõségjelet téve a náci és a
szovjet népirtás, a shoa és a Gulág közé, lényegében a zsi-
dók kollektív bûnösségének újabb megfogalmazása. Evvel
a hazug, a tényeket szelektíve kezelõ elképzeléssel szem-
ben az egy évig tartó szovjet uralom tanulsága úgy össze-
gezhetõ, hogy Litvánia világháború elõtti, németek és szov-
jetek között folytatott hintapolitikája csõdöt mondott, s az
adott geopolitikai helyzetben ez a csõd végzetszerûen elke-
rülhetetlen 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 ultrahaz-
afias” körökben máig eleven) sztereotípiája hazugság: a zsi-
dókat a deportálás, az államosítás, intézményeik megszün-
tetése, stb. arányosan nagyobb százalékban érintette, mint
a litvánokat. Litvánia bukásában az érthetõen a szovjet op-
ciót 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 kér-
vényezte, hogy a „kulákoktól” 1940 szeptemberében elkob-
zott földekbõl kapjon, s amelyek között egyetlen zsidó nem
volt. (Annál több a bankok, kereskedelmi és ipari intézmé-
nyek államosításának kárvallottjai között.) A litvánok szov-
jetellenessége csak a szovjet rendszer fokozatos megtapasz-
talása 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 nem-
csak ellentétes geopolitikai érdekeik miatt kerültek szembe
egymással.
A zsidók szovjetek iránti szimpátiáját az is erõsítette,

hogy a szovjethatalom tiltott minden antiszemita megnyil-
vánulást, 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 egyete-
men 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. jú-
niusi 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 Ber-
linben 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, ezek-
ben a – Gideon Hausner kifejezésével –„mozgó vágóhidak-
ban” egyes számítások szerint 8:1 volt a különös kegyetlen-
ségükrõl hírhedtté váló litvánok és a németek aránya, sõt,
6-7 ezer gyilkos jutott Nyugat-Fehéroroszországba, Ukraj-
nába és a lengyelországi haláltáborokba is. (Arad 2004:177-
78) 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 1943-
44-ben a gettókat felrobbantva-elgyújtva lakóikat elpusztít-
sák vagy koncentrációs táborba hurcolják. Az egész vidéki
zsidóság – mintegy 77 ezer ember – 1941 második felében
elpusztult. A németek irányításával jobbára a helyi erõk lõt-
ték az erdõkben vagy a zsidó temetõkben a maguk a zsidók
által megásatott gödrökbe áldozataikat. Litvániában mint-
egy 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 próbál-

tam. Mi okozta katasztrófájukat? Elsõsorban a külsõ körül-
mények, a nácik népirtó programja. De pusztulásukban
nagy szerepet játszott a litván társadalomban eluralkodó
mély politikai és erkölcsi válság, az iránytalanság, a nacio-
nalista öncsalásra való hajlam, a hol az egyik, hol a másik
nagyhatalom megmentõ szerepében való vakhit, a kicsi-
nyes hatalomvágy, a fenyegetõ valóság semmibevétele, az
országot vezetõk politikájának szolipszizmusa és infantiliz-
musa. Amibõl a litván történész talán mások számára is
megszívlelhetõ tanulságot von le: „A litvánok nem szeret-
nek a múlt kellemetlen ügyeirõl beszélni. Az ötven évig tar-
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tó megszállás után, ami alatt bármifajta függetlenségi törek-
vést 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 ’má-
sokat’, elsõsorban a zsidókat vádolni. Az önkritikus szem-
benézés a múlttal nem túl népszerû, és sokak számára
egyet jelent az ország megrágalmazásával. Túl kell lépnünk
ezen a szemléleten.” (Truska 2005: 249)

Felhasznált irodalom

ARAD, Yitzhak: The Murder of the Jews in German-Occupied
Lithuania (1941-1944). in: The VanishedWorld: 175–203. o.

ATAMUKAS, Solomonas: Lietuvos þydø kelias. (Litvánia zsi-
dóinak útja). Alma Littera, Vilnius, 2007. (535)

BOJTÁR Endre: Európa megrablása. Szabad Tér, Budapest,
1989 (333)

Uõ: Két könyv a kelet-európai zsidóságról. In: Holmi 2009/5.
98–99. o.

Uõ:A zsidókérdés mint litvánkérdés. In: Kritika 2009/7–8. 14–21. o.
DAVIES, Norman: Lengyelország története. Ford.: Bojtár Pé-
ter. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. (1040)

DAWIDOWICZ, Lucy S.: From that place and time. A memoir
1938-1947. Bantam, New York, 1989. (333)

GRADE, Chaim:Mymother’s sabbath days. A memoir.(Der Ma-
mes Shabosim). Schoken, New York, 1986 (397)

JOHNSON, Paul: A zsidók története. Ford.: Szántó Judit. Euró-
pa Könyvkiadó, Budapest, 2005. (760)

KATZ, Jakov 2005: Hagyomány és válság. Ford.: Stöckl Judit.
Múlt és Jövõ, Budapest–Jeruzsálem, 2005 (413)

KIŠ, Danilo: Élet, irodalom. Gabi Gleischman beszélgetése Danilo
Kišsel. In: Kételyek kora, Kalligram-Fórum, Pozsony–Új-
vidék, 1994. 12–33. o.

KOSTANIAN, RachilÈ:Valstybinio Vilniaus Gaono Þydømuziejaus
istorija (A vilniusi gáonról elnevezett Állami Zsidó Mú-
zeum története). In: Žydømuziejus. Vilnius, 2001. 10–20. o.

72 BOJTÁR ENDRE

03Konyv1:Konyv.qxd  10/2/2014  12:50 PM  Page 72



LEMPERTAS, Izraelis: Litvakai. (A litvákok). Versus Aureus,
Vilnius, 2006, (144)

MANDELSTAM, Oszip: Szum vremenyi. 1936.
MENDELSOHN, Ezra: The Jews of East Central Europe bet-
ween the World Wars. Indiana Univ. Press, Bloomington,
1983. (300)

MI£OSZ, Czes³aw–VENCLOVA, Tomas:Vilna-Vilnius mint szel-
lemi létforma. Ford.: Bojtár Endre. „2000”, 1999/10: 3–16. o.

PUIŠYT…, R˙ta:MasinÈs þudynÈs Lietuvos provincijoje (Tömeg-
gyilkosságok Litvánia vidéki területein). In: Þydø muziejus
2001: 174–201. o.

SIRUTAVIÈIUS, Vladas–STALI⁄NAS, Darius: Þydai Lietuvos
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II. A holokauszt: a magyar szempont
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VARGA ÉVAMÁRIA

A holokauszt magyar aspektusa
a Szovjetunióban: források és levéltárak

A holokauszt története – világtörténet. Mint Kertzer, ameri-
kai történész írja a Pápák a zsidók ellen c. könyvében, a holo-
kauszt története idõben, mélységében elválaszthatatlan a
civilizáció évezredes történetétõl. Ugyanígy vagyunk a holo-
kauszt 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 magyaror-
szági zsidóság történetére és konkrétan az 1939-1944-es évek-
ben történt kiirtására – azokon a területeken, amelyek nem
tartoznak a mai Magyarország területéhez. Mindenekelõtt
a magyar zsidó munkaszolgálatosok sorsa, pusztulásuk tör-
ténete megíratlan. Magyarországon – számos okból – egész
egyszerûen figyelmen kívül maradt, hogy 1991 után foko-
zatosanmegnyíltak az oroszországi, ukrajnai és belorusz le-
véltárak, amelyek gazdag anyaggal szolgálhatnak a szovjet
területen végbement holokauszt történetéhez, benne a ma-
gyar munkaszolgálatosok sorsához is.
Közel 70 év eltelt a történelem eddigi legnagyobb ka-

tasztrófáját jelentõ háború befejezése óta. Joggal gondol-
hatná az ember, hogy hét évtized – majd egy emberöltõnyi
idõ – elegendõ ahhoz, hogy a második világháború esemé-
nyeinek értelmezése kapcsán bizonyos témaköröket illetõ-
en konszenzus alakuljon ki – legalább a történész szakma
berkein belül. Ha Németország példáját vesszük, akkor ta-
lán így is van, ott már a társadalom is túl van ezen az egy-
általán 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 rendszer-
változás után adatott meg a lehetõség. Azt, hogy az azóta
eltelt 25 év a Magyarország második világháborús szerep-
vállalásának katasztrofális következményeivel való tárgyila-
gos szembenézés terénmennyire tekinthetõ sikeresnek, netán
inkább elvesztegetett idõnek – egy önálló tanulmány lenne
hivatott elemezni. Valójában már a rendszerváltozás után a
revizionista szemlélet fényében hazánk második világhá-
borús 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 forrá-
sok is, mint például a holokauszt történeténekmagyar fejeze-
téhez új adatokkal, információkkal szolgáló dokumentumok
az egykori szovjet levéltárakból. Az elmúlt két évtizedben
az oroszországi, az ukrajnai, a belorusz iratõrzõ intézmé-
nyek folyamatosan nyitották meg a korábban zárolt iratai-
kat. Az oroszországi archívumokban (elsõsorban az állami
levéltári rendszerbe tartozó iratõrzõ intézményekben) ma-
gyar kutatók is megfordulnak, miközben – a kárpátaljai le-
véltárak kivételével – az ukrán és belorusz levéltárak ma-
gyar részrõl történõ feltérképezése sem történt meg.
Az egykori szovjet levéltárakban a holokauszt tematiká-

ban található iratanyagok két nagy témakört fednek le:
1. a magyar katonai alakulatok (elsõsorban a magyar meg-
szálló erõk) részvétele a németek oldalán a Szovjetunió
területén elkövetett népirtásban, ezen belül a holokauszt-
ban, 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 (ille-
gális) 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 õriz-
nek iratokat:
1. Oroszországi Föderáció Állami Levéltára (GA RF)

/Moszkva/ – ГГооссууддааррссттввеенннныыйй ааррххиивв РРооссссииййссккоойй ФФееддее --
рраа ццииии (ГГАА РРФФ) – az ál la mi köz pon ti ar chí vum ban el sõ sor -
ban az 1917 utá ni leg fel sõbb ál lam ha tal mi szer vek és az ál -
lam igaz ga tás köz pon ti szer ve i nek irat anya ga it õr zik. 
A for rá sok, for rás cso por tok kö zül két ség te le nül a leg fon -

to sabb irategyüttes a Rend kí vü li Ál la mi Bi zott ság ha tal mas
do ku men tá ci ó ja/irat anya ga. A ná cik és tet tes tár sa ik ál tal el -
kö ve tett bûn tet tek ki vizs gá lás ról a szö vet sé ge sek már a há -
bo rú alatt meg egyez tek, el sõ ként a Szov jet unió ál lí tot ta fel
sa ját ki vizs gá ló bi zott sá gát. A Szov jet unió Leg fel sõbb Ta ná -
csa El nök sé gé nek 1942. no vem ber 2-i 160/17. szá mú ren de -
le te alap ján hoz ták lét re a „Rend kí vü li Ál la mi Bi zott ság (RÁB)
a fa sisz ta-né met be to la ko dók és bûn tár sa ik gaz tet te i nek és ál ta luk
a szov jet pol gá rok nak, kol ho zok nak, tár sa dal mi szer ve ze tek nek, az
ál la mi vál la la tok nak és in téz mé nyek nek oko zott károk fel mé ré sé re
és meg ál la pí tá sá ra” ne vet vi se lõ szervet.1 A lét re ho zó ren de -
let elõ ír ta, hogy a bi zott ság fel ada ta: „a ná cik és bûn tár sa ik
gaz tet te i rõl és az ál ta luk a szov jet pol gá rok nak és a szo ci a lis ta ál -
lam nak oko zott ká rok ról tel jes ki mu ta tás el ké szí té se, a fa sisz ta bû -
nö sök név sze rin ti fel de rí té se az zal a cél lal, hogy bí ró ság elé ál lít -
sák õket”.2
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1 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управ -
ле ния и их руководители 1923–1991. Историко-биографический
спра вочник. Сост.: В.И. Ивкин. Москва, 1999. 40-41.

2 ГА РФ, ф. Р-7523, оп. 4, д. 113, лл. 6-5. A ren de le tet köz li: Сборник
за конов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР.
1938г. — июль 1956г. / под ред. Мандельштам Ю.И. — Москва: Го -
сударст венное издательство юридической литературы, 1956. с. 96–98.
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A bi zott ság fel adat kö ré be tar to zott a meg szállt te rü le te -
ken el kö ve tett bûn cse lek mé nyek rõl és oko zott ká rok ról
szó ló írá sos anya gok ös  sze gyûj té se, e do ku men tá ció el len -
õr zé se és rendszerezése.3 A há bo rú után ha ma ro san ma ga a
szov jet ve ze tés „titkosíttatta”, zá rol tat ta az ira to kat. 1945-
1946-ban né hány bross ura még meg je lent a Szov jet uni ó ban
vég hez vitt pusz tí tá sok ról, az tán ami kor be gyûj töt ték le vél -
tár ba az anya go kat, gya kor la ti lag a rend szer vál to zá sig nem
le he tett ku tat ni azo kat. A CSGK már 1945 õszén fel füg gesz -
tet te mû kö dé sét, de hi va ta los fel szá mo lá sá ra a Nép biz tos ok
Ta ná csá nak 1951. jú ni us 9-i ren de le té vel ke rült sor, amely
egy ben azt is ki mond ta, hogy a bi zott ság tel jes irat anya gát
át kell ad ni a Szov jet unió „Ok tó be ri For ra da lom Köz pon ti
Ál la mi Le vél tá rá ba (ma: Orosz or szá gi Fö de rá ció Ál la mi Le vél-
tá ra – GA RF/ГА РФ), ahol az 1990-es évek ele jé ig a do ku men-
tu mok túl nyo mó több sé gét tit kos mi nõ sí tés alatt ke zel ték.4
Az el múlt idõ szak ban meg tör tént az irat anyag vis  sza mi nõ -
sí té se, nap ja ink ban gya kor la ti lag a tel jes irat anyag sza ba -
don ku tat ha tó. 
Ki kell hang sú lyoz nunk, hogy ez a Moszk vá ban szé ke lõ

ún. köz pon ti bi zott ság irat anya ga. Emel lett majd nem min den
– a meg szál lás ban érin tett – te rü let (oblaszty) le vél tá rá ban
ta lál ha tó CSGK-anyag, hi szen a he lyi bi zott sá gok fenn ma -
radt do ku men tá ci ó ját a vi dé ki/te rü le ti le vél tá rak ban õr zik.
Az el múlt évek ben meg kez dõ dött a köz pon ti CSGK-

iratanyagban ta lál ha tó ira tok fel tá rá sa a ma gyar meg szál ló
erõk rész vé te lé re a holokausztban és a he lyi orosz, uk rán és
be lo rusz la kos ság el le ni nép ir tás ban, ugyan ak kor a ku ta tás
foly ta tá sa szük sé ges to váb bi ál la gok ban:

80 VARGA ÉVAMÁRIA

3 A CSGK mû kö dé sé re, te vé keny sé gé re vo nat ko zó an lásd: A ma gyar
meg szál ló csa pa tok a Szov jet uni ó ban. Le vél tá ri do ku men tu mok 1941–1947.
Fõ szer kesz tõ: Krausz Ta más. Szer kesz tet te: Krausz Ta más és Var ga Éva
Má ria. L’Harmattan, Bu da pest, 2013. 15–20.

4 A CSGK irat anya ga a GA RF-ban je len leg az R-7021. sz. fond, amely
153 ál lag ból (опись) áll és 43305 õr zé si egy sé get (дело) tar tal maz. (Egy
gyelo az ese tek több sé gé ben több ügy ira tot is tar tal maz, az az több
száz ol dal nyi do ku men tum ta lál ha tó ben ne.)
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Kü lön ki kell emel ni, hogy a 62. sz. ál lag (Kár pát al jai te rü -
let) rend kí vü li je len tõ ség gel bí ró, ed dig is me ret len ira to kat
tar tal maz a te rü let vis  sza csa to lá sa után Kár pát al ján be ve ze -
tett ka to nai köz igaz ga tás ke re té ben a zsi dó la kos ság és a he -
lyi uk rán, ru szin la kos ság el len meg va ló sí tott meg tor ló in -
téz ke dé sek re, il let ve a ma gyar hon véd ség, a csend õr ség, a
ma gyar sza bad csa pat ok (a Ron gyos Gár da „utód szer ve ze -
tei” – „Tér kép he lyes bí tõ Cso port”) és ké sõbb az Ung vá ri
Kém el há rí tó Osz tály te vé keny sé gé re vo nat ko zó an. Az ed di -
gi ku ta tá sok so rán még csak a jég hegy csú csa lát szik. A 127. sz.
ál lag ban (amely a há bo rús bû nö ket el kö ve tett sze mé lyek rõl
ké szült név jegy zé ke ket tar tal maz za or szá gon kén ti le bon -
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Irat anyag
(fond
szá ma)

Irat anyag
(opisz
szá ma)

Köz igaz ga tá si
te rü let

Év kör
Ter je de lem
(õr zé si
egy ség)

R-7021 19 Brjanszki te rü let 1944-1945 95

R-7021 29 Kursz ki te rü let 1942-1946 1059

R-7021 22 Vo ro nye zsi te rü let 1943-1947 543

R-7021 37 Orjoli te rü let 1942-1944 1032

R-7021 54 Vinnyicai te rü let 1944-1945 151

R-7021 62 Kár pát al jai te rü let 1945-1946 140

R-7021 74 Szumi te rü let 1943-1945 561

R-7021 76 Har ko vi te rü let 1943-1948 988

R-7021 78
Csernyigovi
te rü let

1944-1946 213

R-7021 81
Be lo rusz SZSZK
Baranovicsi te rü let

1944-1948 137

R-7021 82 Bobrujszki te rü let 1944-1947 249

R-7021 83 Breszti te rü let 1944-1945 279

R-7021 88 Mogiljovi 1944-1946 538

R-7021 90 Pinszki te rü let 1944-1945 201
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tás ban) a ma gya rok te kin te té ben egy kü lön irat cso mó ta lál -
ha tó a Kár pát al jai te rü le ten bûn cse lek mé nye ket el kö ve tõ
sze mé lyek rõl. A 162 fõt tar tal ma zó lis ta mö gé bi zo nyí ték -
ként be csa tolt do ku men tu mok gya kor la ti lag be mu tat ják,
hogy Kár pát al ján a ma gya rok már 1939-tõl olyan in téz ke -
dé se ket hoz tak, ame lyek úgy mond „elõ ké szí tet ték a ta lajt”
a ma gyar holokauszt „elõ szo bá já nak” a kamenyec-podol -
szkiji tra gé di á nak. A már ed dig elõ ke rült szov jet for rá sok,
do ku men tu mok alap ján is vi lá gos, hogy az in ter ná ló tá bor ok,
a gyûj tõ tá bor ok, (a túl élõk, szem ta núk ké sõb bi val lo má sa ik -
ban sok szor get tók nak ne vez ték) fel ál lí tá sa a zsi dók és más
po li ti ka i lag „meg bíz ha tat la nok” (uk rá nok, ru szi nok) szá -
má ra Kár pát al ján meg kez dõ dött mind járt a II. bé csi dön tést
kö ve tõ ma gyar be vo nu lás után.5 E tör té net szin te alig is -
mert. (A ma gyar had ve ze tés a kár pát al jai ha tár tér sé gé ben
1939. már ci us 13-án el ren del te a ka to nai ké szen lé tet. A Hon-
vé del mi Mi nisz té ri um VI-5 osz tá lya – hi va ta lo san el vi és ka -
to na po li ti kai osz tály, ké sõb bi ne vén Vkf-5 irá nyí tá sa alatt
– sza bad csa pa to kat dob tak át di ver záns fel ada tok kal a ha -
tá ron, amit az tán ok ként hasz nál hat tak fel a re gu lá ris csa -
pa tok be vo nu lá sá ra.) A ma gyar sza bad csa pat ok új el ne ve -
zést kap tak, fe dõ ne vük „Tér kép he lyes bí tõ cso port” lett. Egy
ko ra be li ma gyar do ku men tum is ta nú sít ja, hogy a kár pát al -
jai la kos ság a cso port mû kö dé sé vel kap cso lat ban nem tet -
szés ét fe jez te ki: „A Tér kép he lyes bí tõ cso port mû kö dé sét a la kos ság
nem jó szem mel né zi. Nem tud ják meg ér te ni, hogy a ka to na ság,
csend õr ség, rend õr ség mel lett hogy mû köd he tik még egy civil-
ruhás in téz mény, ame lyik nyo moz, le tar tóz tat, vé res re ver be sú gás
alap ján em be re ket. A be sú gás […] na gyon el bur ján zott, aki nek el -
len sé ge van, azt fel tét len be árul ják a tér ké pe zõk nek. A be sú gás elég
né hány na pi le tar tóz ta tás hoz […] Cél sze rû vol na te vé keny sé gét
be szün tet ni, an nál is in kább, mert ve ze tõ ik tisz ti rend fo ko za ti cí -
mek kel szó lít tat ják magukat.6
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5 ГА РФ, ф. Р-7021, оп. 127, д. 83.
6 Had tör té nel mi Le vél tár 1939, VKF/I., 3529. sz. irat, B/227/1260/1988.
mik ro film do boz. 

03Konyv1:Konyv.qxd  10/2/2014  12:51 PM  Page 82



A té ma kö rünk re vo nat ko zó an a CSGK-iratanyagon túl
fel kel le ne tér ké pez ni egy szin tén je len tõs men  nyi sé gû irat-
együttest, mely a köz pont ban, Moszk vá ban is le csa pó dott,
és vi dé ki le vél tá rak ban is ta lál ha tó ak ira tok, ez pe dig a par -
ti zán moz ga lom irat anya ga.

2. Orosz or szá gi Ál la mi Szo ci ál po li ti ka-tör té ne ti Le vél tár
(RGASZPI) /Moszkva/ – РРооссссииййссккиийй ггооссууддааррссттввеенннныыйй
ааррххиивв ссооццииааллььнноо--ппооллииттииччеессккоойй ииссттооррииии (РРГГААССППИИ) 

3. Orosz or szá gi Ál la mi Ka to nai Le vél tár (RGVA) /Moszkva/
– РРооссссииййссккиийй ггооссууддааррссттввеенннныыйй ввооеенннныыйй ааррххиивв (РРГГВВАА) –
eb ben az ar chí vum ban õr zik az 1939–1953 kö zött mû kö dött
UPVI/GUPVI (Ha di fo goly ügyi (Fõ)Parancsnokság) irat -
komp le xu mát (mint egy 3,8 mil lió õr zé si egy ség). A ma gyar
ha di fog lyok és in ter nál tak sze mé lyi (nyil ván tar tá si) dos  szi é it
tar tal ma zó fondok: 460/p. 461/p. 463/p., 465/p. szá mú fon -
dok.7 Eb ben az irategyüttesben zsi dó mun ka szol gá la tos ok
sze mé lyi dos  szi éi is meg ta lál ha tó ak. A ma gyar zsi dó mun -
ka szol gá la tos ok dos  szi ét má so lat ban fel tét le nül in téz mé nyi
ke re tek kö zött le het ne meg sze rez nünk, mi vel a ha tá lyos le -
vél tá ri jog sza bály ok ér tel mé ben ma gán ku ta tás ke re té ben
nem hoz zá fér he tõ ek a do ku men tu mok. (Ki zá ró lag a hoz zá -
tar to zók te kint het nek be az ira tok ba, il let ve tu do má nyos
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7 Az UPVI/GUPVI irat anyag ról rész le te seb ben lásd: Var ga Éva Má ria:
Ma gya rok szov jet ha di fog ság ban (1941–1956) az orosz or szá gi le vél tá -
ri for rá sok tük ré ben. Ruszisztikai Köny vek XXIII., Russica Pannoni ca -
na, Bu da pest, 2010.

Irat anyag Év kör Ter je de lem

A Leg fel sõbb Pa rancs nok ság
Fõ ha di szál lá sa mel lett mû kö dõ
par ti zán moz ga lom köz pon ti
pa rancs nok sá ga

1942-1944 69. sz. fond
(9 ál lag,

kb. 30000 gyelo)
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ku ta tó is csak ki zá ró lag a hoz zá tar to zók köz jegy zõi meg h a -
tal mazásával.)8

4. Brjanszki Te rü let Legújabbkori Tör té ne té nek Do ku men-
tá ci ós Köz pont ja (CDNIBO) /Brjanszk/ – ЦЦееннттрр ддооккуу ммеенн --
ттааццииии ннооввееййшшеейй ииссттооррииии ББрряяннссккоойй ооббллаассттии (ЦЦДДННИИББОО) 

A Szov jet uni ó ban a Brjanszki te rü le tet 1944 nya rán hoz ták
lét re, ad dig az Orjoli te rü let ré szét ké pez te, ezért a
Brjanszki te rü let Rend kí vü li Ál la mi Bi zott sá gá nak irat anya -
ga nem kü lö nül el, és az Orjoli te rü let RÁB-anyagában ke -
re sen dõ:

5. Orjoli Te rü let Ál la mi Le vél tá ra (GAOO) /Orjol/ – ГГооссуу ддааррсстт --
ввеенннныыйй ааррххиивв ООррллооввссккоойй ооббллаассттии (ГГААОООО) 
A ná ci meg szál lás alatt ke let ke zett károk fel mé ré se fel ál lí -
tott bi zott ság:
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8 Az UPVI/GUPVI) An ti fa sisz ta rész le gé nek anya ga i ban ma gyar ha di -
fog lyok ál tal ké szí tett em lék al bu mok is ta lál ha tó ak, köz tük zsi dó mun-
ka szol gá la tos ok be jegy zé se i vel. (Ira tok le vél tá ri jel ze te: РГВА, ф. 4п,
оп. 25в.)

Irat anyag Év kör Ter je de lem

Brjanszki par ti zán
törzs pa rancs nok ság

1941-1943,
1952-1991

P-1650. sz. fond
(1682 gyelo)

Irat anyag Év kör Ter je de lem

Orjoli te rü let Rend kí vü li
Ál la mi Bi zott sá ga 

1943-1945 nincs adat
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6. Brjanszki Te rü let Ál la mi Le vél tá ra (GABO) /Brjanszk/ –
ГГооссууддааррссттввеенннныыйй ааррххиивв ББрряяннссккоойй ооббллаассттии (ГГААББОО) 
A ná ci meg szál lás alatt mû kö dõ te rü le ti szer vek és a ke let -
ke zett károk fel mé ré se fel ál lí tott bi zott ság:

7. Kursz ki Te rü let Ál la mi Le vél tá ra (GAKO) /Kurszk/ –
ГГооссууддааррссттввеенннныыйй ааррххиивв ККууррссккоойй ооббллаассттии (ГГААККОО) 
A ná ci meg szál lás alatt ke let ke zett károk fel mé ré se fel ál lí -
tott bi zott ság:

Egyéb orosz or szá gi irat õr zõ in téz mé nyek:
8. Orosz or szá gi Szö vet sé gi Biz ton sá gi Szol gá lat (FSZB)
Köz pon ti Ar chí vu ma (ЦЦАА ФФССББ РРооссссииии) – ún. ha tó sá gi
irat tár ként («ведомственный архив») mû kö dik, az az nem
tar to zik az Orosz or szá gi Ál la mi Le vél tá ri Szol gá lat (Rosz ar -
chív) fel ügye le te és irá nyí tá sa alá, és a ha tá lyos orosz le vél -
tá ri tör vény ér tel mé ben örö kös le tét ként õriz he ti jog elõd
szer vei irat anya ga it is. Ezek az ál la mi le vél tá ri rend sze ren
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Irat anyag Év kör Ter je de lem

Brjanszki te rü let vég re haj tó
bi zott sá ga 

1943-1991 6. sz. fond 

Kör ze ti vég re haj tó bi zott sá gok 1943-1991 28 fond
(28 kör zet)

Vá ro si vég re haj tó bi zott sá gok 1943-1991 15 fond (15 vá ros)

Fa lu ta ná csok 1943-1991 90 fond (90 fa lu)

Sztarodubi Rend kí vü li Ál la mi
Bi zott ság 

1943-1945 2327. sz. fond
(8 gyelo)

Irat anyag Év kör Ter je de lem

Kursz ki te rü let Rend kí vü li
Ál la mi Bi zott sá ga

1943-1944 3605. sz. fond
(867 gyelo)
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kí vül mû kö dõ ún. ha tó sá gi irat tá rak nem nyil vá nos le vél tá -
rak, a volt KGB-ar chí vum ban be te kin té si en ge délyt az ira -
tok ba gya kor la ti lag a po li ti kai rep res  szió ál do za ta i nak hoz zá-
tar to zói kap hat nak. Cse kély azok nak az orosz és kü lö nö sen
a kül föl di ku ta tók nak a szá ma, akik nek le he tõ sé gük adó dik
eb ben az irat õr zõ in téz mény ben ér de mi ku ta tás ra. En nek
is me re té ben ért he tõ meg an nak a je len tõ sé ge, hogy az FSZB
Köz pon ti Ar chí vu má ból szár ma zó do ku men tu mok köz zé -
té te lé re – a ma gyar tör té net- és le vél tár tu do mány ban elõ -
ször – a ma gyar meg szál ló csa pa tok te vé keny sé gét tag la ló
2013 ta va szán meg je lent for rás ki ad vány ban ke rül he tett sor9. 
Az itt õr zött le vél tá ri for rá sok kö zül a té ma kör ku ta tá sa

szem pont já ból rend kí vü li je len tõ sé gû az ún. bün te tõ ügyek
fondja, amely az ar chí vum egyik leg na gyobb ter je del mû
irategyüttese, de fel tá rá sa, köz zé té te le csu pán az el múlt évek -
ben kez dõd he tett meg. Az FSZB Köz pon ti Ar chí vu má ban
mint egy 30 ezer vizs gá la ti dos  szi ét õriz nek a hit le ri Né met -
or szág és szö vet sé ge se i nek had se re ge i ben, il let ve a kü lön le-
ges osz ta gok ban, rend fenn tar tó és meg szál ló ala ku la tok ban
szol gált sze mé lyek re vo nat ko zó an. A bün te tõ ügyek fond-
jában a ma gyar tá bor no kok ra, fõ tisz tek re, csend õrök re vo -
nat ko zó vizs gá la ti dos  szi ék ban gyak ran ta lál koz ha tunk zsi dó
mun ka szol gá la tos sze mé lyek ta nú val lo má sa i val. 

9. Orosz or szá gi Fö de rá ció Hon vé del mi Mi nisz té ri u má nak
Köz pon ti Irat tá ra (CAMO) /Podolszk/ – ЦЦееннттррааллььнныыйй
ааррххиивв ММииннииссттееррссттвваа ооббоорроонныы РРФФ (ЦЦААММОО) – ez az ar chí -
vum szin tén az ún. „ha tó sá gi irat tá rak” kö ré be tar to zik, és
köz is mert a szak má ban, hogy az el múlt év ti ze dek ben ma -
gyar ku ta tó kat (egy ál ta lán kül föl di ku ta tó kat) az in téz mény
nem fo ga dott. A CAMO-ban ta lál ha tó ma gyar ere de tû ha -
di zsák mány-ira to kon kí vül a Vö rös Had se reg, a Ve zér ka ri
Fõ nök ség, a kü lön bö zõ ka to nai ala ku la tok do ku men tu mai

86 SZVARGA ÉVAMÁRIAERZÕ

9 Lásd: A ma gyar meg szál ló csa pa tok a Szov jet uni ó ban. i.m.
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Ma gyar or szág fel sza ba dí tá sa, a ha zánk te rü le tén zaj ló har -
ci ese mé nyek, a ha di fo goly-kér dés (mun ka szol gá la tos ok is)
te rén ed dig is me ret len ada to kat, in for má ci ó kat tar tal maz -
nak, me lyek mi elõb bi fel tá rá sa ele mi ér de künk. 

10. Holokauszt Ala pít vány (ФФоонндд ХХооллооккооссттаа) /Moszkva/
Az in téz mény mun ka tár sai évek óta gyûj tik az orosz or szá -
gi ar chí vu mok ban ta lál ha tó holokauszt-anyagokat, ar chí -
vu muk ban a ma gyar mun ka szol gá la tos ok ra, ha di fog lyok ra
vo nat ko zó do ku men tá ció is található.10 Az ala pít vány ve ze -
té se ké szen áll a ma gyar fél lel tör té nõ szo ros együtt mû kö -
dés re kö zös ki ad vány ok meg je len te té sé re, ki ál lí tá sok meg -
ren de zé sé re.

11. OF Ko mi Köz tár sa ság Igaz ság ügyi Mi nisz té ri u ma Igaz-
ga tó sá gá nak irat tá ra /Vorkuta/
A Vorkutai Memoriál Tár sa ság köz re mû kö dé sé vel si ke rült

fel tár ni az eb ben – a ku ta tók elõtt nem meg nyi tott – irat õr zõ
in téz mény ben õr zött Vorkutlag c. fondban ta lál ha tó el ítél tek
sze mé lyi kar ton ja it. A kar to ték rend szer – a Vorkutai tá bor -
rend szer be ke rült ma gya rok ra vo nat ko zó an – egy adat bá -
zis ban ke rült fel dol go zás ra, amely mint egy 1000 fõ – ma gát
ma gyar nem ze ti sé gû nek, il let ve ma gyar ál lam pol gár nak val-
ló sze mélyt tar tal maz, akik nek a ne gye de tar to zik a már ko -
ráb ban em lí tett ka te gó ri á ba: az el sõ sor ban zsi dó szár ma zá sú
és/il let ve bal ol da li ér zel mû sze mé lyek, aki 1939–1941-ben
me ne kül tek Ma gyar or szág ko ra be li te rü le té rõl a zsi dó tör vé-
nyek elõl, majd til tott (il le gá lis) ha tár át lé pés mi att ítél ték el
õket (ál ta lá ban 3-5 év kény szer mun ká ra) a Szovjetunió ban.11
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10 http://www.holocf.ru/pages/48 (2014. 08. 01.)
11 Er rõl rész le te seb ben lásd: Var ga Éva Má ria: Ma gya rok szov jet ha di -
fog ság ban. i.m. 199–202.
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Uk raj nai le vél tá rak:
12. Csernyigovi Te rü let Ál la mi Le vél tá ra (GACSO) – ДДеерр --
жжаавв нниийй ааррххіівв ЧЧееррннііггііввссььккооїї ооббллаассттіі (ДДААЧЧОО) /Cser nyi gov-
ban ta lál ha tó a köz pont, a fi ók le vél tár pe dig Nyezsinben/
A ná ci meg szál lás alatt mû kö dõ te rü le ti szer vek és a ke -

let ke zett károk fel mé ré se fel ál lí tott bi zott ság:

13. Har ko vi Te rü let Ál la mi Le vél tá ra (DAHO) /Harkov/ –
ДДеерржжааввнниийй ААррххіівв ХХааррккііввссььккооїї ООббллаассттіі (ДДААХХОО) 
A ná ci meg szál lás alatt mû kö dõ te rü le ti szer vek és a ke let -
ke zett károk fel mé ré se fel ál lí tott bi zott ság (Har ko vi te rü let
Rend kí vü li Ál la mi Bi zott sá ga) irat anya gai ta lál ha tó ak eb -
ben az archívumban.12

14. Uk rán Köz pon ti Ál la mi Le vél tár (CDAVO) /Kijev/ –
ЦЦееннттррааллььнниийй ддеерржжааввнниийй ааррххіівв ввиищщиихх ооррггаанніівв ввллааддии ттаа
ууппррааввлліінннняя УУккррааїїннии (ЦЦДДААВВОО УУккррааїїннии).
A ná ci meg szál lás alatt ke let ke zett károk fel mé ré se fel ál lí -
tott bi zott ság:
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12 A le vél tár fond- és ál lag jegy zé ke elekt ro ni kus mó don nem el ér he tõ. 

Irat anyag Év kör Ter je de lem

Te rü le ti rend õr sé gek 1941-1943 9 fond (67 gyelo)

Pol gár mes te ri hi va ta lok 1941-1943 2 fond (11 gyelo)

Te rü le ti elöl já ró ság hi va ta la 1941-1943 22 fond (472 gyelo)

He lyi elöl já ró ság hi va ta la 1941-1943 5 fond (1347 gyelo)

Csernyigovi te rü let
Rend kí vü li Ál la mi Bi zott sá ga 

1943-1961 3013. sz. fond
(139 gyelo)

Irat anyag Év kör Ter je de lem

Lvo vi Rend kí vü li Ál la mi
Bi zott ság 

1941-1944 3955. sz. fond
(42 gyelo)
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Be lo rusz le vél tá rak:
15. Belarusz Köz tár sa ság Nem ze ti Le vél tá ra (NABR) – ННаа --
ццииоо ннааллььнныыйй ааррххиивв РРеессппууббллииккии ББееллааррууссьь (ННААРРББ) /Minszk/
A ná ci meg szál lás alatt mû kö dõ par ti zán szer vek és a ke let -
ke zett károk fel mé ré se fel ál lí tott bi zott ság:

16. Baranovicsi Te rü le ti Ál la mi Le vél tár (ZGABar) /Ba ra -
no vicsi/ – ЗЗооннааллььнныыйй ггооссууддааррссттввеенннныыйй ааррххиивв вв гг.. ББаа рр аа --
нноо вв ииччии (ЗЗГГААББаарр) 
A ná ci meg szál lás alatt ke let ke zett károk fel mé ré se fel ál lí -
tott bi zott ság:

16. Bobrujszki Te rü le ti Ál la mi Le vél tár /Bobrujszk/ – ЗЗоо --
ннаалльь нныыйй ггооссууддааррссттввеенннныыйй ааррххиивв вв гг.. ББооббррууййссккее»» 
A ná ci meg szál lás alatt ke let ke zett károk fel mé ré se fel ál lí -
tott bi zott ság:
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Irat anyag Év kör Ter je de lem

Be lo rusz SZSZK Rend kí vü li
Ál la mi Bi zott sá ga 

1943-1945 845. sz. fond
(245 gyelo)

Be lo rusz par ti zán törzs
pa rancs nok ság

1942-1944 1450. sz. fond
(11125 gyelo)

Baranovicsi kör ze ti (né met)
pa rancs nok ság 

1941-1944 388. sz. fond
(28 gyelo)

Irat anyag Év kör Ter je de lem

Baranovicsi te rü let Rend kí vü li
Ál la mi Bi zott sá ga 

1944-1945 616. sz. fond
(76 gyelo)

Irat anyag Év kör Ter je de lem

Bobrujszki te rü let Rend kí vü li
Ál la mi Bi zott sá ga 

1944-1945 nincs adat
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Va la men  nyi for rás cso port (CSGK-anyagok, par ti zán moz -
ga lom irat anya gai, UPVI/GUPVI-iratok) kap csán fon tos
meg je gyez nünk, hogy a té ma kör re vo nat ko zó an nin cse nek
el kü lö nít ve a ma gya rok ra vo nat ko zó ira tok, az az a fondo kon
be lül nem egy-egy ál lag ban ta lál ha tó ak, és még gyelo-szinten
is el vét ve for dul csak elõ, hogy már az irat cso mó el ne ve zé -
sé ben meg ta lál ha tó a „ma gyar” (vengerszkij, ma gyarszkij)
szó. Így a leg több eset ben a ku ta tás so rán „mély fú rás ra”,
bú vár ko dás ra van szük ség. Rész ben emi att, il let ve az em lí -
tett irategyüttesek je len tõs men  nyi sé ge és sok szí nû sé ge, to -
váb bá a ha tá lyos le vél tá ri jog sza bály ok mi att a tel jes kö rû
hungarica-feltárást nem le het el vé gez ni pusz tán „par ti zán
mó don”, egyé ni kez de mé nye zés bõl, az in téz mé nyes hát -
tér re fel tét le nül szük ség len ne. A for rá sok fel tá rá sa és ha za -
ho za ta la nyil ván va ló an ele mi ér de künk, amely re kül föl di,
min de nek elõtt az oszt rák és né met pro jek tek min tá ul szol-
gálhatnának.13
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13 Lásd a Stefan Karner ve zet te Ludwig Boltzmann In té zet te vé keny sé -
gét Auszt ri á ban (http://www.bik.ac.at/), il let ve a Drez dá ban szé ke lõ
né met ún. „Szakszonszkije memoriali” (Центр документации (ЦД)
— научно-исследовательcкое учреждение при) szer ve zet mû kö dé -
sét (https://www.stsg.de/cms/herzlich-willkommen).

03Konyv1:Konyv.qxd  10/2/2014  12:51 PM  Page 90



KO VÁCS TA MÁS

Az el sõ deportálás(ok) Ma gya ror szág ról

Ma már nem le het kér dés, hogy Ma gyar or szág né met meg -
szál lá sa, va gyis 1944. már ci us 19-e elõtt is de por tál tak zsi dó kat
az or szág te rü le té rõl. Er re nem csak Randolph L. Braham
bib li og rá fi á já ban (A ma gyar or szá gi holokauszt bib li og rá fi á ja 1-2,
Bu da pest, Park Könyv ki adó, 2010) ta lál ha tó tu cat nyi cikk és
ta nul mány hoz ha tó fel pél dá nak, ha nem az is, hogy már
1941-ben is cik kez tek a Kamenyec-Podolszkban tör tént tö -
me ges ki vég zé sek rõl, sõt még a kép vi se lõ ház ban is in ter -
pel lál tak az ügy ben. Ah hoz, hogy meg ért sük, hogy ki ket és
mi ért de por tál tak 1941-ben Kamenyec-Podolszkijba, rö vi den
meg kell vizs gál nunk, hogy a ma gyar ve ze tés mi ként vi szo -
nyult a Ma gya ror szág ra ér ke zett me ne kül tek hez.
A II. vi lág há bo rú alat ti ma gyar kor má nyok ket tõs po li ti -

ká ját mu tat ja, hogy egy részt igye ke zett mi nél in kább meg -
fe lel ni a né met el vá rá sok nak (Volksbund mû kö dé sé nek el -
tû ré se, vagy 1942-tõl a Waffen SS szá má ra a ma gyar or szá gi
to bor zás engedélyezése1), más részt a le he tõ sé gek hez ké -
pest a kap cso la tot is fenn akar ta tar ta ni a nyu ga ti ha tal mak -
kal, min de nek elõtt Nagy-Bri tan ni á val és az USA-val. Ez
prak ti ku san azt (is) je len tet te, hogy vol tak „jó” me ne kül tek,
s vol tak „ros  szak”. Elõb bi cso port ba tar toz tak a len gyel me -
ne kül tek, míg utób bi ba a min den hon nan – va gyis az egy -
ko ri Auszt ri á ból, il let ve Szlo vá ki á ból, Né me tor szág ból – ér ke-

1 V. ö.! TILKOVSZKY Loránt: SS-to bor zás Ma gya ror szá gon, Bu da pest,
Kos suth Könyv ki adó, 1974.; KO VÁCS Zol tán And rás–SZÁMVÉBER
Nor bert: A Waffen-SS Ma gya ror szá gon http://mek.oszk.hu/05000/05002/
html/ (le töl tés ide je: 2013. jú ni us 25.)
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zett zsi dó me ne kül tek. A ve lük szem ben kez de tek tõl meg -
lé võ bi zal mat lan ság és el len ér zés so sem múlt el. Ezt mu tat -
ja a nagy szá mú Bel ügy mi nisz té ri um ál tal ke let kez te tett
for rás is. Ér de mes meg je gyez ni, hogy a De por tál ta kat Gon -
do zó Or szá gos Bi zott ság (DEGOB)2 ál tal fel vett több mint
3600 jegy zõ könyv kö zül csak 29-ben ta lál ko zunk az 1941-es
Körösmezõre tör té nõ de por tá lá sok ra, il let ve a kamenyec-
podolszkiji ki vég zé sek re vo nat ko zó be szá mo ló val.
Bár a Ma gya ror szág ra me ne kült zsi dók több nyi re ma gyar

anya nyel vû ek vol tak, de ál ta lá ban ha mis pa pí rok kal ren del -
kez tek, így szá mu kat csak be csül ni le het, amit 15-35000 fõ
kö zé te szi a szakirodalom.3 Ugyan ak kor a KEOKH-os Kiss
Ár pád mind ös  sze 6000 fõ re tet te a ma gyar nyil ván tar tás ok -
ban sze rep lõ nem ma gyar ál lam pol gár sá gú zsi dók szá mát,
igaz csu pán az 1941-es esz ten dõ re vonatkozóan.4 Ezek az
em be rek va la mi lyen mó don ugyan is a ma gyar ha tó sá gok
lá tó kö ré be ke rül tek, így a KEOKH azon nal re giszt rál ta õket.
Hang sú lyoz ni kell, hogy a KEOKH sze re pe és je len tõ sé ge
kü lö nö sen meg nõtt Ma gyar or szág há bo rú ba va ló be lé pé se
után, amely nek al kal ma zot tai jel lem zõ en erõ sen jobb ol da li
be ál lí tott sá gú, né met ba rát és gyak ran erõ sen an ti sze mi ta
sze mé lyek vol tak. Az erõ sö dõ né met be fo lyás – amely le he -
tett for má lis és in for má lis egy aránt – a Bel ügy mi nisz té ri um -
ban is érez tet te ha tá sát. Töb ben nyíl tan elé ge det len sé gü ket
fe jez ték ki az or szág zsi dó po li ti ká ja el len, zsi dó ba rát nak és/
vagy zsi dó bé renc nek ne vez ve akár ma gát Keresztes-Fischer
Fe renc bel ügy mi nisz tert is.
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2A DEGOB-ról rész le te sen lásd: HOR VÁTH Ri ta: A Ma gyar or szá gi Zsi dók
De por tál ta kat Gon do zó Or szá gos Bi zott sá ga (DEGOB) tör té ne te. Ma kor
(Ma gyar Zsi dó Le vél tá ri Fü ze tek) 1997/1. és www.degob.hu web lapot

3 A szám alap ját Kasztner Re zsõ egyik je len té se ad ta, de va ló já ban so -
ha nem ké szült egy sé ges nyil ván tar tás a Ma gya ror szág ra me ne kült
zsi dók ról. Egy ilyen nyil ván tar tás el ké szí té se, túl azon, hogy ko moly
biz ton sá gi koc ká za tot is rej tett vol na ma gá ban, ki vi te lez he tet len is
lett vol na, hisz so kan ele ve il le gá li san tar tóz kod tak Ma gya ror szá gon.

4Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra (to váb bi ak ban: ÁBTL)
3.1.9. V-104139, 10. o.
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A KEOKH-ban el ural ko dott mi li õ rõl és men ta li tás ról ta -
nús ko dik Hajduska Je nõ ese te is. Hajduska két év ti ze dig az
oszt rák fõ vá ros ban, Bécs ben élt, de 1940-ben ha za te le pült
Ma gya ror szág ra. Egy raz zia so rán gya nús lett a ha tó sá gok -
nak, nem tud ni, mi ok ból. Hi va ta los pa pír ja i ra azt mond ták,
hogy azok ha mi sak, ezért a Sza bolcs ut cai in ter ná ló tá bor ba
vit ték. Itt két hé tig fog va tar tot ták, min den fé le konk rét vád
vagy bí rói vég zés nél kül. Majd kö zöl ték ve le, hogy pa pír jai
még sem ha mi sak, de csak ak kor kap ja vis  sza azo kat, ha se -
gít a KEOKH nyo mo zó i nak a Bécs bõl Bu da pest re me ne kült
zsi dók fel ku ta tá sá ban. Ezt a gya kor lat ban úgy kép zel ték el
a KEOKH-hoz be osz tott de tek tí vek, hogy vé gig jár ják az ös  szes
bu da pes ti ká vé há zat, és aki re Hajduska rá mu tat, hogy Bécs -
bõl me ne kült zsi dó, azt azon nal le tar tóz tat ják. Er re azon -
ban Hajduska nem volt haj lan dó, mi re vis  sza vit ték az in ter -
ná ló tá bor ba. Ezért még to váb bi 8-10 na pot volt kény te len a
Sza bolcs ut cai tá bor ban el töl te ni, akit vé gül sér tet le nül el -
en ged tek és még pa pír ja it is visszakapta.5
A fen ti eset ugyan egye di volt a ma ga ne mé ben, de az

már nem, hogy a KEOKH 1940-tõl va ló sá gos haj tó va dá sza -
tot tar tott Ma gya ror szá gon az ide ge nek, a me ne kült zsi dók
és nem zsi dók kö zött. Kö zü lük ek kor már töb ben is hos  szú
évek óta él tek bé ké sen az or szág ban. Ezek ben az ak ci ók ban
– a kü lön bö zõ val lo má sok sze rint – Kiss Ár pád, a „KEOKH
rossz szel le me” járt az élen, aki a leg ke gyet le nebb szi gort hir -
det te be osz tott jai között.6 Kiss és Martinidesz Ödön de tek -
tív fõfelügyelõ7már 1941 ja nu ár já ban pon to san úgy pró bált
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5 ABTL, 3.1.9. V-104139, 35. o.
6 ABTL, 3.1.9. V-104139, 24. o. és 28. o.
7 Martinidesz Ödön (1898-) de tek tív fõ fel ügye lõ már az 1920-as évek -
ben részt vett kom mu nis ták el le ni bi zal mas nyo mo zá sok ban. A 30-as
évek ben a Bel ügy mi nisz té ri um hoz tar to zó Kül föl di e ket El len õr zõ Or -
szá gos Köz pon ti Ha tó ság ra ve zé nyelt de tek tív cso port ban dol go zott.
Hain Pé ter bi zal ma sa ként 1944 már ci u sá ban ke rült az Ál lam biz ton sá -
gi Ren dé szet IV/6. al osz tá lyá hoz, ahol az ún. ve gyes (kül föl di e ket el -
len õr zõ és út le vél ügyi) fõ cso port ve ze tõ je lett.
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meg sza ba dul ni a Ma gya ror szág ra me ne kült zsi dók tól, aho -
gyan az tán azt tet ték 1941 au gusz tu sá ban. 1941 ja nu ár já ban
tíz, in ter ná ló tá bor ban lé võ oszt rák ál lam pol gár sá gú (!) zsi -
dót a ma gyar-nagy né met ha tár ra vi tet tek, s ott egy sze rû en
ki tet ték õket a Ma gyar Ki rály ság te rü le té rõl. Bár Marti ni -
desz tud ta, hogy a zsi dók ki van nak té ve „a né me tek atrocitá -
sai nak”… Ez az eset azon ban még vi szony lag po zi tí van ért
vé get. A tíz me ne kült bõl ki lenc vis  sza tu dott szök ni Ma gya -
ror szág ra – nem kis sze ren csé vel és vé lel mez he tõ en nagy
se gít ség gel –, de ti ze dik tár suk sor sa ismeretlen.8
Ma gyar or szág 1941. jú ni us vé gén csat la ko zott a Szov jet -

unió el len in dí tott né met támadáshoz.9 A ma gyar ha tár mel-
let ti te rü le te ket csak ha mar meg száll ta a Wehrmacht, majd a
ma gyar hon véd ség, ame lyek szin te azon nal ka to nai köz -
igaz ga tást ve zet tek be. Bi zo nyos ma gyar kö rök már ek kor
el kezd ték fe sze get ni a „zsi dó kér dés vég le ges ren de zé sét”. Ez
ek kor még „csak ” an  nyit je len tett vol na, hogy a Ma gya ror -
szá gon élõ zsi dó kat ki te le pí tik. En nek el sõ lé pé se lett vol na,
hogy az or szág meg sza ba dul a nem ma gyar ál lam pol gár sá -
gú, vagy azt iga zol ni nem tu dó, ko ra be li szó hasz ná lat tal él -
ve „hon ta lan” – va gyis gyak ran me ne kült - zsi dók tól. Ma ga
az öt let azon ban fo lya ma to san fi no mo dott 1941 nya rán. Így
vé gül a ma gyar ál lam pol gár sá gu kat iga zol ni nem tu dó zsi -
dó kat kel lett ös  sze szed ni és „át rak ni” a már a Wehrmacht –

94 KOVÁCS TAMÁS

8 ÁBTL, 3.1.9. V-104319, 9. o.
9 A had ba lé pés kö rül mé nyei, jo gi hát te re, a ma gyar po li ti kai elit re ak -
ci ó ja Kas sa bom bá zá sá ra, a mai na pig éles vi ták tár gyát ké pe zi. A té -
má val rész le te sen fog lal ko zott: SZAKÁLY Sán dor: Ma gyar hadbalépés a
Szov jet unió el len 1941-ben. Egy kény szer pá lya kö vet kez mé nyei. In: Mér le -
gen a XX. szá za di ma gyar tör té ne lem. Ér tel me zé sek és ér té ke lé sek.
Deb re cen, 2002. 1956-os In té zet–Deb re ce ni Egye tem. 113–120. o.; PRITZ
Pál: A Szov jet unió el le ni ma gyar hadbalépés dön té si me cha niz mu sa. Gro -
tius, http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=PSMBSQ (le töl tés ide -
je: 2013. au gusz tus 20.)
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és nyo má ban az SS és az Einsatzgruppe C10 – meg száll ta
Ga lí ci á ba. Két ség te len, hogy Werth Hen rik ve zér ka ri fõ nök -
nek épp úgy volt ter ve a „kér dés” ren de zé sé re, mint Koz ma
Mik lós nak, Kár pát al ja kor mány zói-biz to sá nak. Te hát az alap-
idea, il let ve an nak kü lön bö zõ vál to za tai, jó né hány ve ze tõ
posz tot be töl tõ sze mély fe jé ben meg fo gal ma zód tak 1941
jú li u sá ban.
Az in téz ke dés so ro zat oka ként nem le het egy ele met ki -

emel ni. Werth a Bal ká non már lá tott pél dát et ni kai tisz to ga -
tás ra, Koz ma pe dig így óhaj tot ta vol na „biz ton sá go sab bá”
ten ni Kár pát al ját, de a ma gyar ren dé sze ti szer vek és kü lö -
nö sen a KEOKH is szí ve sen meg sza ba dul tak vol na a „prob -
lé más” zsi dók tól. Koz ma a zsi dó kon kí vül még a ci gá nyok tól
is meg tisz tí tot ta vol na a te rü le tet, de még a ru szin la kos ság
egy ré szé vel (akik rõl vagy azt hit ték, hogy kom mu nis ták,
vagy pe dig hogy va la mi lyen önál ló ság ban, füg get le ne dés -
ben gon dol kod tak) kap cso lat ban is ko moly el len szen vet
táp lált. Ah hoz azon ban, hogy egy ilyen ak ció ha té ko nyan
le bo nyo lód jék a kü lön bö zõ fen ti ek ben em lí tett szer vek szo -
ros együtt mû kö dé se volt szük sé ges. Meg íté lé sünk sze rint
te hát töb ben, több fon tos szerv is óhaj tott egy ilyen jel le gû
ak ci ót, így csak az volt a kér dés, hogy ki te szi majd meg az
el sõ, dön tõ lépést.11
A ma gyar hon véd ség ve zér ka ri fõ nök sé gé nek el sõ át ira -

ta a KEOKH-hoz 1941. jú ni us 24-én ér ke zett meg 45228/eln.
2.vkf.D-1941. szám alatt. Eb ben kö zöl ték, hogy a Né met Bi -
ro da lom te rü le tén élõ va la men  nyi 15 év nél idõ sebb szov jet
ál lam pol gárt, vagy akik ko ráb ban a „Szov jet unió alatt va lói”
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10 En nek az Einsatzgruppének volt a pa rancs no ka Emil Otto Rasch SS-
Brigadeführer, 1941 szep tem be ré ig, ami kor is vis  sza ren del ték Ber lin -
be. Te vé keny sé gé vel és há bo rú utá ni sor sá ról rész le te sen fog lal ko zik:
RHODES, Richard: A ha lál mes te rei. Az SS-Einsatzgruppék és a ho lo -
kauszt fel ta lá lá sa, Deb re cen, Gold Book, é. n. [2005.], 24–25, 138–139 és
286–287 o.

11 A po lé mi á ról rész le te sen lásd: OR MOS Má ria: Egy ma gyar mé dia ve zér:
Koz ma Miklós,. Bu da pest, PolgArt Ki adó, 2000, II: 753-767 o.
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vol tak, in ter ná lan dó ak. Mi vel a szov jet-ma gyar dip lo má ci ai
kap cso la tok meg sza kad tak, ha son ló jel le gû ren de let ki adá -
sá nak meg fon to lá sát ja va sol ta a hon véd vezérkar.12 Más -
nap ra meg szü le tett a 179/1941.res.VII/b szám alat ti ren de let
(1941. jú ni us 25). Ez elõ ír ta, hogy az I. fo kú rend õr ha tó sá -
gok mi ként in téz ked je nek. Így a szovjetorosz (!) ál lam pol gár-
ság gal ren del ke zõ sze mé lyek ese tén az „in ter ná lá si el já rást
so ron kí vül fo lya mat ba kell he lyez ni... A zsi dó fa jú szov jet-orosz
ál lam pol gá ro kat ha la dék ta la nul a garanyi fo goly tá bor ba kell be -
utal ni.”
2, A szov jet-orosz ál lam pol gár ság gal nem ren del ke zõ oro szo kat /

ré geb ben itt le te le pe dett volt orosz ha di fog lyo kat és a volt Wran gel13
had se reg hez tar to zó sze mé lye ket /állandóan a leg szi go rúb ban szem
elõtt kell tar ta ni ab ból a szem pont ból, hogy orosz pro pa gan dát
vagy egyéb ál lam el le nes / kom mu nis ta stb./ te vé keny sé get nem fej -
te nek-e ki.” Aki gya nús vagy ag gá lyos, az zal szem ben „az in -
ter ná lá si el já rást ugyan csak a leg sür gõ seb ben fo lya mat ba kell ten ni”.
Mind er rõl Pásztóy Ámonnak kel lett je len tést ten ni, aki a

KEOKH ala pí tó ja és el sõ ve ze tõ je volt, ek kor már a Bel ügy -
mi nisz té ri um VII. köz biz ton sá gi osz tá lyá nak a ve ze tõ je, s mint
ilyen, köz vet len Keresztes-Fischer Fe renc bel ügy mi nisz ter -
nek volt alárendelve.14
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12 ÁBTL, 3.1.9. V-122405, 8. o.
13 Vrangel, Pjotr Nyikolajevics orosz tá bor nok (Zarasai [Lit vá nia] 1878.
au gusz tus 15. – Brüs  szel, 1928. áp ri lis 25.), az orosz or szá gi pol gár há -
bo rú ban a „fe hé rek” egyik ve ze tõ je. Bá zi sa a Krím fél szi ge ten volt.
A kom mu nis ták gyõ zel me után õ, il let ve em be rei el me ne kül tek Szov -
jet-Oro szor szág ból, s kü lön bö zõ eu ró pai or szá gok ban – szá mo san Ju go-
szlá vi á ban –, il let ve ki sebb szám ban az USA-ban te le ped tek le. A ’20-as
évek ben Vrangel volt az egyik leg fon to sabb orosz emig ráns, aki tõl
ko mo lyan fél tek a Szov jet unió ve ze tõi. Ezért Sztá lin uta sí tá sá ra a
szov jet tit kos szol gá lat – mi u tán a ve le egy ház tar tás ban élõ test vér -
ének ko mor nyik ját be szer vez te – meg mér gez tet te. Holt test ét Belg -
rád ban he lyez ték örök nyu ga lom ba.

14 ÁBTL, 3.1.9. V-122405, 9. o.
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Az el sõ, a zsi dók ki te le pí té sé vel fog lal ko zó ren de let, 1941.
jú li us 12-én je lent meg 192/res/1941. szám alatt Siménfalvy
Sán dor KEOKH ve ze tõ aláírásával.15 Azt le szö gez het jük,
hogy a mû ve let jo gi és szak mai hát te rét a KEOKH-hoz be -
osz tott két rend õr tiszt te rem tet te meg. Ta lán ér de mes fel -
hív ni ar ra is a fi gyel met, hogy ez a ren de let alig több mint
két hét tel Ma gyar or szág Szov jet unió el le ni had ba lé pé se
után je lent meg. Eb ben elõ ír ták a ma gyar ál lam pol gár ság
iga zo lá sát, ab ból a meg fon to lás ból, hogy aki azt nem tud ja
iga zol ni, az ab ovo ide gen ál lam pol gár, va gyis – a fen ti lo gi -
ká ból kö vet ke zõ en – ki te le pí ten dõ. A szi go rú an bi zal mas
192/1/1941. res. VII/b ren de le tet egy szintén „Szi go rú an bi zal mas”
uta sí tás egé szí tet te ki az I. fo kú rend õr ha tó sá gok szá má ra:
„Nyo ma té ko san fel hí vom a Rend õr ha tó sá gok fi gyel mét, hogy az

ügy ben eset leg táv be szé lõn is le adott uta sí tá so kat ha la dék ta la nul,
a leg na gyobb kö rül te kin tés sel és ha tá ro zott ság gal te gyék meg,
hogy az ér de kelt kül ho nos ok el tá vo lí tá sa zök ke nõ men te sen és
gyor san le bo nyo lít ha tó le gyen. (…) Az el tá vo lí tás fo ga na to sí tá sá -
nál ál ta lá ban azon ko moly nem zet po li ti kai szem pon to kat tart sa
szem elõtt, hogy fõ ként az utób bi idõ ben az or szág te rü le té re be szi -
vár gott len gyel és orosz zsi dók mi nél na gyobb szám ban mi e lõbb el -
tá vo lí tás ra ke rül je nek.
A ki mu ta tás 3 na pon be lül köz vet le nül vi téz Siménfalvy Sán -

dor mi nisz te ri osz tály ta ná csos, a Kül föl di e ket El len õr zõ Or szá gos
Köz pon ti Ha tó ság ve ze tõ jé nek cí mé re (IX. Fõ vám tér 8. I. em. 101)
ter jes  sze fel.

Bu da pest, 1941. évi jú li us hó 12.
A mi nisz ter ren de le té bõl:

Siménfalvy Sán dor
mi nisz te ri osztálytanácsos”16
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15 SZIR TES Zol tán: Te me tet len ha lot ta ink. 1941. Körösmezõ, Kamenyec-Po dolszk,
Bu da pest, 1996, 12. o.

16 ÁBTL, 3.1.9. V-26363, 6. o.
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Kiss Ár pád sze rint Siménfalvy Sán dor fe let te se, va gyis Pász-
tóy szel le mé ben cse le ke dett min dig. Így meg koc káz tat hat -
juk, hogy az iga zi dön tés ho zó a szer ve zet ko ráb bi ve ze tõ je,
Pásztóy Ámon volt.17 A ren de let vég re haj tá sá nak el len õr zé -
sé re, va la mint, hogy a „szük sé ges in téz ke dé se ket meg te gye”
Batizfalvy Nán dort küld ték Körösmezõre.18 A me ne kül tek a
Ma gya ror szá gon ha gyott ér té ke i ket bár ki re rá bíz hat ták, ha
ilyen sze mélyt nem ta lál tak, ak kor azt a he lyi ha tó ság nál le -
tét be kel lett he lyez ni ük. Ez a le he tõ ség saj ná la tos mó don
újabb, és meg le he tõ sen tág te ret en ge dett a vis  sza élé sek -
nek: a ha tó ság nál le tét be he lye zett tár gyak so ha töb bé nem
ke rül tek elõ.19 A de por tá lan dók fe jen ként ös  sze sen 30 pen -
gõt, há rom nap ra elég sé ges élel met és sze mé lyes hasz ná lat -
ra szol gá ló hol mit vi het tek ma guk kal. A zsi dó kat a ha tár hoz
kö ze li Körösmezõn kel lett egy be gyûj te ni és át ad ni a ma -
gyar ka to nai ha tó sá gok nak. Meg íté lé sük sze rint ugyan is
ezek a zsi dók az ak kor már a hon véd ség ál tal meg szállt Ga -
lí ci á ban új éle tet kezd het nek majd.20
Az írás ba ön tött el kép ze lés el nyer te az or szág rész kor -

mány zói-biz to sá nak (Koz ma Mik lós), a hon véd ve zér kar
fõ nö ké nek (Werth Hen rik) és a hon vé del mi mi nisz ter nek
(Bartha Kár oly) tet szé sét, de a ter vet Szom bat he lyi Fe renc
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17 ÁBTL, 3.1.9. V-26363, 4. o.
18 Batizfalvy Nán dor körösmezei te vé keny sé gé nek meg íté lé se rop pant
el lent mon dá sos nak tû nik a há bo rú utá ni nép bí ró sá gi pe rek és rend -
õr sé gi nyo mo zá sok vizs gá la ti dos  szi é i ból. Egye sek sze rint Batizfaly,
majd hogy nem men tet te az em be re ket Körösmezõn, so kak sze rint
azon ban ez úgy pon tos meg ál la pí tás, hogy men tet te azt, aki ko moly
ös  sze get fi ze tett ne ki. Egy je len tés sze rint pe dig: „1941. jú ni us ele jén a
Keokh. tiszt vi se lõi kö zül kb. 6-8 fõt bi zal ma san meg bí zott es kü alat ti ti tok tar -
tás mel lett, hogy az irat tár ból ír ják ös  sze a de por tá lan dó len gyel zsi dók név-
sorát.”(ÁBTL, 3.1.9. V-141629, 38. o.) Te kin tet tel Batizfaly ké sõb bi te vé -
keny sé gé re, de kü lö nö sen az 1944-es re, azt gon dol juk, hogy a KEOKH
tiszt vi se lõ jét in kább a pénz, mint sem a hu ma niz mus ve zé nyel te 1941
ké sõ nya rán. V. ö. ÁBTL, 3.1.9. V-141629 és 3.1.9. V-54660

19 ÁBTL, 3.1.9. V-26363, 6. o.
20 SZIR TES, i. m., 12–15. o.
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ve zér ez re des, a Kár pát Had se reg cso port pa rancs no ka sem
el le nez te. Bár a mi nisz ter ta nács szer kesz tett jegy zõ köny vek -
bõl az er re az ak ci ó ra vo nat ko zó ré szek „va la hogy” ki ke rül tek,
de tud ha tó, hogy az el kép ze lést a kor mány meg tár gyalta.21
Koz ma már 1941 jú ni us ele jén foly ta tott tár gya lá so kat a „nem
kí vá na tos ele mek” el tá vo lí tá sá ról Kár pát al já ról, il let ve a ha -
tár sáv ból: jú ni us 10-én Keresztes-Fischerrel, 14-én Bárdossy
Lász ló mi nisz ter el nök kel tár gyalt, 21-én pe dig ma gá nál a
kor mány zó nál volt.22 Mind ezen tár gya lá sok nem hogy Ma -
gyar or szág had ba lé pé sét, de még a né met tá ma dást is 2-3
hét tel meg elõz ték! Va gyis a ve ze tõ ma gyar po li ti kai kö rök
tud tak az el kép ze lés rõl, s fel té te lez het jük, hogy egyet ér té -
sü ket nyil vá ní tot ták ki, kü lön ben egy sze rû en nem tör tén -
het tek vol na meg 1941 au gusz tu sá ban a de por tá lá sok.
Ap ró ada lék ként szol gál hat még a kö rül mé nyek és az

idõ pont ok ér tel me zé sé hez, hogy M. kir. Hon véd Ve zér kar
Fõ nö ke 1941. au gusz tus 8-ai le ve le a bel ügy mi nisz ter nek
(ér ke zett: 261093/1941 sz. alatt), amely ben a kö vet ke zõt ír ta:
„Ér te sí tem Nagy mél tó sá go dat, hogy a Kár pát. Csop.pság. je len té se

alap ján a ga lí ci ai zsi dók át te le pí té sét a né me tek nem akadályozzák.”23
Ugyan ak kor Bárdossy 1941 no vem be ré ben, ha son ló an Ke-

resztes-Fischerrel, vál lal ták az ak ci ó ért a po li ti kai fe le lõs sé -
get. Igaz ság sze rint nem is te het tek mást. A Bel ügy mi nisz -
té ri um ren de le te in a „mi nisz ter ren de le té bõl” jel zés sze re pel.
Bárdossy mi nisz ter el nök egye ne sen ki je len tet te, hogy a ma -
gyar kor mány to váb bi ki te le pí té se ket ter ve zett, de a né me -
tek köz be lé pé sé re le kel lett ál lí ta ni azokat.24
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21 A kér dés his to ri og rá fi ai át te kin té sét ala po san fel dol goz ta: GEL LÉRT
Ádám–GEL LÉRT Já nos: Az 1941. évi körösmezei de por tá lá sok. A ki to lon -
co lá so kat jó vá ha gyó mi nisz ter ta ná csi dön tés hát te re. Be te kin tõ 2012/2 http://
betekinto.hu/sites/default/files/2012_2_gellert_gellert.pdf (le töl tés ide-
je: 2012. no vem ber 19.)

22 OR MOS, i. m., II: 757. o.
23 Ma gyar Nem ze ti le vél tár Or szá gos Le vél tá ra (továbbiakban:MNL
OL) K 150, 3873. cso mó, 625 o.

24 OR MOS i. m., II: 759. o.
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Az ak ció le bo nyo lí tá sá ban a ren dé sze ti szer vek ját szot ták
a kulcs sze re pet. Kricsfalussy-Hrabár End re csend õr-al ez re des
és Ághy Zol tán csend õr õr nagy mel lett a ha tár õr ség he lyi
pa rancs no ka, Meskó Arisz tid ez re des és Sás ka Elem ér hon -
véd al ez re des (ek kor az 1. vkf. osz tály ve ze tõ je) sze re pe volt
kü lö nö sen fon tos, akik kö zül utób bi volt az ös  sze kö tõ tiszt
a né met ren dé sze ti és biz ton sá gi szervekkel.25
Szá mos ha tár men ti me gye köz igaz ga tá sa azon ban úgy

ér té kel te a hely ze tet, hogy nem csak az ide gen, ha nem a
„ha zai zsi dók tól” is meg le het sza ba dul ni. En nek meg fe le lõ -
en jú li us ele jén szá mos he lyi ren de let, fel hí vás lá tott nap vi -
lá got, amely ar ra ösz tö nöz te a zsi dó kat, hogy te le pül je nek
át Galíciába.26 A ren de let ben elõ írt iga zo lá sok be szer zé se
nem egy ma gyar zsi dó nak is prob lé mát oko zott, akik így nem
tud ták bi zo nyí ta ni ma gyar ál lam pol gár sá gu kat. Mind ezt
te téz te, hogy ha va la ki szál ka volt a he lyi ha tó ság sze mé ben,
ve le is kön  nyen elõ for dul ha tott, hogy nem tud ta bi zo nyí ta -
ni ma gyar ál lam pol gár sá gát. A de por tá lás ra ítélt kár pát al jai
zsi dók nak la ká su kat le kel lett zár ni, de alig hogy el hagy ták,
a he lyi ek azon nyom ban fel tör ték és ki fosz tot ták azo kat.
Vol tak azon ban itt is sze ren csé sek: pél dá ul a putnoki zsi dók,
aki ket az utol só pil la nat ban for dí tot ták vis  sza Körösmezõ rõl.27
A Bu da pes ten el fo gott me ne kül te ket a kü lön bö zõ – Rum bach
Se bes tyén, Mag dol na, Pá va és Sza bolcs ut cai – zsi na gó gák -
ban fel ál lí tott gyûj tõ tá bor ok ba vit ték. 
Ar ról megint csak elég gé tö re dé ke sek a meg ma radt for rá -

sok, hogy az egyes tá bo rok ból pon to san mi kor és hány me -
ne kült zsi dót szál lí tot tak el Körösmezõre:

100 KOVÁCS TAMÁS

25 HOL LÓS Er vin: Rend õr ség, csend õr ség, VKF 2,. Bu da pest, Kos suth Ki -
adó, 1971, 235–236. o.

26 LÉ VAI Je nõ: Fe ke te könyv. Bu da pest, 1946, 179–280. o.
27 GEYER Artur: Az el sõ ma gyar or szá gi de por tá lás, in: Új Élet Nap tár, 1960-
1961, Bu da pest, MIOK, 1960, 78. o.
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1. 1941. jú li us 18.: 125 zsi dó, akik Bu da pest rõl a Körös me zõ -
re szállítandóak;28

2. 1941. jú li us 24.: 138 len gyel zsi dó, akik Bu da pest rõl Körös-
me zõ re szállítandók.29

Az el fo got tak kal itt kö zöl ték a de por tá lá suk ról szó ló ha tá -
ro za tot, ki vé telt csak a ter hes nõk kel, a kró ni kus be te gek kel
és a 70 év fö löt ti ek kel tet tek. Az ös  sze gyûj tött zsi dó kat mar -
ha va gon ok ba zsú fol va szál lí tot ták ál ta lá ban 1-2 nap alatt
Körösmezõre. Az itt ös  sze gyûj tött 17306 zsi dó ból 15567 fõt
szál lí tot tak át Ga lí ci á ba 1941. au gusz tus 9-ig, majd a hó nap
vé gé ig to váb bi, kb. 4000 em bert. A bel ügy mi nisz ter a Hon -
véd Ve zér kar fõ nö ké nek tá jé koz ta tá sa alap ján a kö vet ke zõt
tud hat ta meg: „Ér te sí tem Nagy mél tó sá go dat, hogy a Kár pát
csop. pság. je len té se alap ján a ga lí ci ai zsi dók át te le pí té sét a né me -
tek nem akadályozzák.”30
A Dnyesz te ren át szál lí tott zsi dók nak cse kély esé lyük volt

vis  sza szi vá rog ni uk Ma gya ror szág ra. Er rõl – túl a tá vol sá gon
és a fo lyó ad ta ki hí vá son – Kricsfalussy-Hrabár csend õr al -
ez re des gon dos ko dott, aki szi go rú an õri zet te a fo lyó át ke lõ -
he lye it, de a Kár pá tok há gó i nak õr zé sét is meg erõ sí tet te.
A ha tá ron át tett zsi dó kat Kolomea (ma: Kolomyia, vá ros Uk-
raj ná ban) kör nyé kén von ták ös  sze, ahon nan 300-400 fõs gya-
log me net ben in dí tot ták õket út nak Kamenyec-Podolszk fe lé.
Út köz ben a né met meg szál lók kal szö vet sé ges uk rán mi li -
cis ták kí noz ták meg és ra bol ták ki õket, aki pe dig eset leg el -
len állt, azt egy sze rû en le lõt ték. A Kamenyec-Podolszkba
de por tált zsi dó kat na gyobb részt ide ig le nes ba rak kok ban,
ki sebb részt he lyi zsi dók la ká sa i ban he lyez ték el.
Ér de mes fel idéz ni a DEGOB jegy zõ köny vek bõl, hogy az

érin tet tek mi ként em lé kez tek vis  sza 1941 nya rá ra, a ki vég -
zé sek re és ha za té ré sük kál vá ri á já ra.
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28MNL OL K 492, 20. cso mó, 1 dos  szié, 181–182. o.
29MNL OL K 492, 20. cso mó, 1 dos  szié, 183. o.
30MNL OL K 150, 3873. cso mó, 625. o. (261093/1941 sz.)

03Konyv1:Konyv.qxd  10/2/2014  12:51 PM  Page 101



„Az én kál vá ri ám már 1941-ben kez dõ dött, ami kor a len gyel
szár ma zá sú zsi dó kat szed ték ös  sze Ma gya ror szá gon. Ak kor el vit -
tek en gem is szü le im mel, 5 test vé rem mel és nagy szá mú ro kon sá -
gom mal. Ezek ben egy sem ma radt élet ben. Kamenetz-Podolskból
si ke rült meg szök nöm, mi e lõtt sor tü zet ad tak ott a ren ge teg zsi dó -
ra. A me ne kü lé sem vis  sza fe lé olyan bor zal mas volt, éj jel a me zõ -
kön, ár kok mé lyén mer tem csak men ni. Nap pal el búj tam va la mi
szal ma ka zal ban, vagy is tál ló ban. Azt et tem, amit a me zõn és er dõ -
ben ehe tõ nö vé nye ket és ré pát, krump lit ta lál tam. Az én szá mom -
ra a né met or szá gi szen ve dés már nem volt új ság és nem volt meg -
le pe tés. Vég re si ke rült vis  sza ér nem Ma gya ror szág ra és ak kor már
nem men tem vis  sza a kis fa lunk ba, ha nem Ung vár ra men tem,
ahol zsi dó csa lá dok nál dolgoztam.”31
Ta lán a leg rész le te sebb és leg in kább meg in dí tó be szá mo -

lót S. G.-tõl, a 2067. szá mú jegy zõ könyv ben ol vas hat juk:
„1941-ben a zsi dó kat, akik nek nem volt kéz ben az ál lam pol gár -

sá guk, ide ge nek nek nyil vá ní tot ták, te kin tet nél kül ar ra, hogy itt
élt, itt szü le tett az ap ja, a nagy ap ja is. Ter mé sze te sen más or szá -
gok sem vet ték be, és így hon ta la nok ká vál tak ezek a zsi dók. Mi is
eb be a cso port ba tar to zunk. Egy nap ér tünk jöt tek a csend õrök, és
mi köz ben ma gya rá zat nél kül fel szó lí tot tak, hogy men jünk ve lük.
Egy zsi dó temp lom ba vit tek, ahol már sok em ber vár ta re meg ve és
te he tet le nül sor sát. Kö rül be lül 200 te her au tó ra fér tünk fel, és a
me net el in dult a ha tá ron át Len gyel or szág fe lé. Kolozsán ke resz -
tül, a Dnyesz te ren túl utaz tunk. Kí sé rõ ink ma gyar ka to nák vol -
tak. Én fér jem mel és 5 éves fi am mal utaz tam. Egy 10 hó na pos kis -
lá nyom is volt, de ezt oda ad tam a ro ko na im nak, mert tud tam,
hogy ezt az utat úgy sem bír ná ki. Amint utaz tunk, ész re vet tük,
hogy egy-egy te her au tó meg áll. Azt hit tük, ez ta lán a pi he nés mi -
att van. Csortkovig32 utaz tunk, itt egy szer re a mi au tónk is meg -
állt. Le kel lett száll nunk és a kí sé rõ fõ had nagy azt mond ta: Itt van
a kö zel ben egy vár, men je nek oda, ott lesz nek el szál lá sol va. Ez zel
fel szállt az au tó ra és mi e lõtt bár mit kér dez het tünk vol na, el ro bo -
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31 Günzenberger Fanny, 594. szá mú jegy zõ könyv. http://www.degob.hu/
index.php?showjk=594 (le töl tés ide je: 2014. jú li us 30.)

32Ma: Chortkiv, vá ros Uk raj ná ban, a Sze ret fo lyó part ján. 
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gott. Ezt tet te hát ve lünk Ma gyar or szág, szü lõ ha zánk: ki tet tek
egy tel je sen is me ret len or szág er de jé ben és min den ma gya rá zat
nél kül meg szök tek. Még ah hoz is gyá vák vol tak, hogy nyíl tan
meg mond ják, ki rúg tak, és most ma gunk ra hagy nak. Õk azt mond -
ták, a kö zel ben van egy vár, ott majd gon dos kod nak ró lunk. Ez ter -
mé sze te sen nem volt igaz. Órá kig ácso rog tunk az or szág úton,
majd a vá ros ban. Meg lát tunk egy temp lo mot és oda akar tunk be -
men ni. Egy as  szony, kit meg szó lí tot tunk, fi gyel mez te tett ben nün -
ket, hogy ne men jünk oda, mert teg nap is ki vé gez tek 400 zsi dót.
De mi vel nem volt ho vá men nünk, még is csak ezt vá lasz tot tuk.
Nem so ká ra fi a tal fel fegy ver ke zett pa raszt fi úk jöt tek, és a fér fi ak
nagy ré szét, de sok nõt is el vit tek. Eze ket töb bé nem lát tuk. A töb -
bi fér fi a kat a szek rény ben buj tat tuk, így szo rong tunk ott he te kig,
el mond ha tat lan ret te gés ben. Hisz az, tá mad ha tott ne künk bün tet -
le nül, aki csak akart. Ek kor még vol tak Csertkovban zsi dók, és ezek
hoz tak ne künk né ha egy kis bor só le vest, egy fõ ze lé ket. Ké sõbb, mi -
kor az éh ség már na gyon haj tott min ket, mi is ki me rész ked tünk az
ut cá ra be vá sá rol ni. Meg is mer ked tünk egy ma gyar szár ma zá sú
mér nök kel, aki ma gá hoz vett hár mun kat. Né hány nap múl va
azon ban ki lett hir det ve fal ra gasz ok út ján, hogy az ös  szes zsi dó nak
el kell hagy ni a vá rost. Egy ka szár nyá ba vit tek min ket. Meg jöt tek
ide azok is, aki ket 3 hét tel ez elõtt a temp lom ból el hur col tak volt, de
nem mind, csak né hány nõ. Ron gyo sak vol tak, ci põ nél kül, cson tig
le so vá nyod va. A fér fi a kat, akik kel együtt in dul tak, mind agyon -
ver ték. Ret te ne tes lel ki ál la pot ban vol tunk, nem tud tuk, mi fog ve lünk
tör tén ni. Jó aka rónk, a mér nök új ra ma gá hoz vett. Az em be re ket,
akik a ka szár nyá ban ma rad tak, kö rül be lül 4 ezer lé lek, a kö vet ke zõ
éj sza ka út nak in dí tot ták gya log. 10 na pon ke resz tül haj tot ták õket
esõ ben, sár ban, ak kor a Ges ta pó meg öl te õket. 8-an ma rad tak kö -
zü lük életben.6 hé tig buj kál tunk. Ek kor egy bu da pes ti ka to nai au tó
jött nyílt pa ranc  csal Csertkovba. Is me rõ sünk be szélt a so fõr rel és ez
haj lan dó volt min ket vis  sza vin ni Ma gya ror szág ra. Az út ször nyû
volt. 26 órán ke resz tül vol tunk el búj va egy egy sze mé lyes au tó hát -
só ré szé ben. Ös  sze ku po rod va fe küd tünk, meg sem moz dul tunk.
Ét len-szom jan vol tunk, és re meg tem, hogy gyer me kem mi kor fog -
ja el sír ni ma gát, mert ak kor ment he tet le nül vé günk. Az au tót ál -
lan dó an meg ál lí tot ták. Kolomában meg is vizs gál ták. Is te ni cso da
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volt, hogy nem vett ész re sen ki. Mi kor Kö rös-me zõ re ér tünk, és én
bol do gan fel lé gez tem, hogy át lép tünk a ha tá ron, és most már ta lán
nem tör té nik sem mi, fér jem ideg ös  sze om lást ka pott. Ret te ne tes
volt néz nem, hogy ezt az egész sé ges em bert, hogy tet ték tönk re a
te he tet len sé gig, fé le lem, buj ká lás. Re me gés vett raj ta erõt, amin
nem tu dott úr rá len ni, és han go san ki a bált, hogy egy per cig sem
buj kál itt to vább, mint egy rab ló gyil kos sa ját szü lõ föld jén. Nem
bán ja, ver jék agyon, de nem bír töb bé buj kál ni. Ek kor kis fi am kér -
lel ni kezd te, hogy most már le gyen csend ben, ami kor nem so ká ra
meg lát hat juk kis lá nyo mat, Évi két. Le fog tuk az ura mat, és to vább
utaz tunk, míg vég re meg ér kez tünk Be reg szász ra. Nem mer tünk
itt sem ma rad ni, mert hisz to vább ra is buj kál nunk kel lett, és fél -
tünk, hogy va la ki a vá ros ban ész re ve het. Egy er dõ be men tünk egy
er dész is me rõ sünk höz. In nen ké sõbb Bu da pest re jöt tünk és itt él -
tünk ha mis ira tok kal, de nem bír tuk már az ál lan dó fé lel met, és le -
je lent kez tünk a KEOK-nál. Azt mond tuk, hogy né met ka to nák se -
gí tet tek vis  sza. Dr. Kiss Ár pád, KEOK ta ná csos ki a bál ni kez dett
ve lünk, ho gyan mer tük át lép ni Ma gyar or szág ha tá rát, mi kor egy -
szer ki uta sí tot tak in nen. De hát ho va me het tünk vol na? Itt van az
ott ho nunk, itt szü let tünk, ezt a nyel vet be szél jük. Ez õt nem ér de -
kel te. Ek kor meg kér dez tem: Mond ja Ta ná csos Úr, van ön nek csa -
lád ja? Mert én itt hagy tam a kis lá nyo mat, és ha agyon lõt tek vol na,
ak kor is vis  sza jö vök, hogy még egy szer láthassam!Nem vá la szolt,
és át adott egy de tek tív nek, aki fel akart vin ni a te le fon szo bá ba. Ez
a szo ba volt a gyûj tõ hely, in nen vit ték ki a zsi dó kat Len gye lor -
szág ba. Te hát új ból ezt a sor sot szán ták ne künk. Elõ zõ leg jegy zõ -
köny vet vet tek fel ró lunk, amely be be le ír ták, hogy kint a né me tek
na gyon ren de sek és jók vol tak hoz zánk, el lát tak en ni va ló val.
Amint vé gig ve zet tek a hos  szú fo lyó so kon, ös  sze es tem, és órá kig
nem tud tam ma gam hoz tér ni. Ma gas pro tek ci ónk volt a Bel ügy -
mi nisz té ri um ból, és így hos  szú tár gya lá sok után el en ged tek az zal,
hogy min den két hét ben je lent kez nünk kell. Ha za men tünk és egy
rö vid idõ múl va meg kap tuk a ma gyar ál lam pol gár sá got. Azt hit -
tük, most már itt maradhatunk.”33
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33 http://www.degob.hu/index.php?showjk=2067 (le töl tés ide je: 2014. jú-
li us 30.)
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A né met szer vek elõ ször nem is tud tak mit kez de ni a
nagy tö meg ben rá juk zú du ló Ma gya ror szág ról de por tált
zsi dók kal. El sõ fel ve té sük ben ar ra kér ték a ma gyar fe let,
hogy ál lít sa le a de por tá lá so kat, de er re ek kor még nem ke -
rült sor. A „prob lé ma” nagy sá gát jel zi, hogy a Kamenyec-
Po dolszkba kon cent rált zsi dók sor sa az uk raj nai Vinyicában
tar tott né met ka to nai ér te kez le ten is szó ba ke rült. Friedrich
Jaeckeln SS-Obergruppenführer und General der Polizei (SS-
Obergruppenführer és a rend õr ség tá bor no ka) [1944. IV. 1-jé-
tõl a Waffen SS tá bor no ka is]34 tá jé koz tat ta a meg je len te ket,
hogy 1941. szep tem ber 1-ig be fe je zi a zsi dók lik vi dá lását.35
A Ma gya ror szág ról ki te le pí tett il let ve – a ko ra be li szó hasz -

ná lat tal él ve – „ki szál lí tott” zsi dó kat 1941. au gusz tus 27-28-án
lõt ték agyon. A már nyil ván va ló an el csi gá zott em be re ket
1000 fõs cso por tok ban a te le pü lés tõl kö rül be lül 15 ki lo mé ter-
re me ne tel tet ték, ahol nagy mé re tû bom ba töl csé rek vol tak,
ké sõbb pe dig sír göd rö ket ásat tak ve lük. Majd meg pa ran -
csol ták ne kik, hogy vet kõz ze nek le, vé gül pe dig le gép pus -
káz ták õket. Volt olyan is, akit sú lyos se be sül ten, de él ve te -
met tek el.
A kamenyec-podolszkiji ki vég zé se kért a fe le lõs Jaeckeln

pa rancs nok sá ga alatt 1941. au gusz tus 28-a és 31-e között36
ki vé gez te tett 23600 sze mély nek a dön tõ több sé ge zsi dó volt,
akik egy részt a he lyi zsi dó kö zös sé gek tag jai kö zül, más -
részt a Ma gya ror szág ról ki szál lí tott, több sé gé ben un. hon -
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34 Jaeckelnt a há bo rú után a tö meg gyil kos sá gok meg szer ve zé se és le ve -
zény lé se (Kamenyec Podolszk mel lett a Babij Yar-i és a rum bu lai er -
dõ ben tör tént mé szár lás köt he tõ még a ne vé hez) mi att, mint há bo rús
bû nöst ki vé gez ték (Hornberg, 1895. feb ru ár 2.–Ri ga, 1946. feb ru ár 3.)

35 RHODES, i.m., 142–143. o.
36 Jaeckeln jeletése sze rint 1941 au gusz tu sá ban az el len õr zé se alatt ál ló
te rü le ten egy sé gei 44125 ki vég zést haj tot tak vég re. Az ál do za tok
dön tõ több sé ge zsi dó volt. HÖHNE, Heinz: Der Orden unter den To ten -
kopf – Die Gesichte der SS. Bertelsmann, Mün chen, 1984, 333 o.
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ta lan zsi dók kö zül ke rül tek ki.37 A ki vég zé sek vég re haj tá sá -
ban – leg alább is a né met ada tok sze rint – az 1. SS-In fan te -
rie-Brigade (1. SS gya log dan dár) a Polizei-Bataillone (rend õr
zász ló alj) 45., 303., 304., 320., a Polizei-Regiment Süd (Dél Rend -
õr ez red) és a Stabskompanie der Waffen-SS beim HSSPF
Russland-Süd (Dél-Orosz or szág leg fõbb SS és rend õri ve -
ze tõ je mel lé be osz tott fegy ve res SS törzs szá za da) vett részt.
Ez volt az el sõ eset, hogy egy tö meg ki vég zés ben több mint
10000 em bert lõt tek agyon a nácik.38
Tud ha tó, hogy a nagy já ból 18000 „hon ta lan” de por tált

zsi dót kö zül hoz zá ve tõ leg 2000 él te túl az em ber te len meg-
próbáltatásokat.39 Egy ré szük nek si ke rült meg vesz te get ni -
ük a len gyel pa rasz to kat és/vagy a ma gyar ka to ná kat és így
meg tud tak me ne kül ni. Ez zel szem ben áll egy olyan eset,
ami kor egy na gyobb cso por tot, kb. 1000 em bert hi á ba ad tak
át a ma gya rok a krak kói SIPO-nak alá ren delt tarnopoli kü -
lö nít mény nek: az 1941. au gusz tus 28-án egy sze rû en vis  sza -
haj tot ta az „át tett zsi dó kat” a ma gya rok ál tal meg szállt szov -
jet területre.40
Rész le te i ben még a mai na pig sem tisz tá zott, hogy ma -

gyar ka to nai egy sé gek részt vet tek-e, és ha igen, ak kor mi -
lyen for má ban eb ben a mé szár lás ban. Egy je len tés sze rint
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37 Jaeckeln pa rancs nok sá ga alatt ál ló egy sé gek 1941 au gusz tu sá ban és
szep tem be ré ben ös  sze sen 44125 em bert lõt tek agyon Kamenyec-Po -
dols knál. BROW NING, Christopher R.: The Origins of the Final Solu -
tion. The Evolution of Nazi Jewish Policy, September 1939 – March 1942,
Jerusalem, Yad Vashem, 2004. 313. o.

38 GEYER, i.m., 81. o.
39 A pon tos lét szám meg ál la pí tá sát nem csak a ko ra be li pri mer for rá sok
hi á nya ne he zí ti, ha nem a há bo rú utá ni el já rá sok ban el hang zott, s
vé lel mez he tõ en be csült vagy az em lé ke ze ten ala pu ló lét szám ok is.
A Bár dossy per ben még 30000 de por tált sze re pelt a vád irat ban, ad dig
Pásztóy 16000, míg Siménfalvy 18500 fõ ben ad ta meg a de por tál tak
szá mát. Ez zel szem ben a nürn ber gi per ben 11000 fõ re tet ték a Ma -
gya ror szág ról de por tált és Kamenyec-Podolszknál agyon lõtt em be -
rek szá mát.

40 BRAHAM, i.m., 205. o.
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az egyik utász ala ku lat je len volt en nél a ki vég zés nél, de
pon tos te vé keny sé ge – ob jek tív for rá sok hi á nyá ban – nem
ismert.41 Ugyan ak kor a Szov jet unió el le ni had mû ve le tek -
ben részt ve võ ma gyar csa pa tok ta lál koz hat tak és ta lál koz -
tak is de por tált zsidókkal.42 Er re pél da Som ló Bé la, aki pé csi
hon véd gép ko csi zó had osz tály kö te lé ké ben járt a tér ség ben
1941 nya rán, s fény kép fel vé te le ket ké szí tett a ki uta sí tott-de-
por tált zsidókról.43
A ké pet egy szer re ár nyal ja és pon to sít ja az a né hány DEGOB

jegy zõ könyv, ame lyet a há bo rú után vet tek fel a túl élõk kel,
s ame lyek kö zött le het ta lál ni né há nyat, amely ben szó esik
az 1941-es de por tá lás ról is. A 748. szá mú jegy zõ könyv ben a
kö vet ke zõt ol vas hat juk:
„1941-ben édes apám mal és hat test vé rem mel együtt Len gye lor -

szág ba vit tek, in nen si ke rült meg szök nöm. A vis  sza csa to lás kor
Bu da pes ten tar tóz kod tam és sza bad ság ra men tem ha za szü le im -
hez, ez alatt a két hét alatt tör tént azu tán Len gye lor szág ba va ló ki -
szál lí tá sunk. Át vit tek a ha tá ron és ott azt mon dot ták, hogy me he -
tünk oda, aho vá aka runk. Kõ rös me zõn vit tek be len gyel te rü let re,
vis  sza for dul ni nem volt sza bad, mert fõ be lõt tek vol na, de be fe lé az
or szág ba le he tett men ni. Len gye lor szág ban be ke rül tünk egy er dõ -
be, ott SS-ek és ma gyar csend õrök lö völ döz tek ránk.44 Saj nos sa ját
sze mem mel lát tam, ami kor édes anyá mat és test vé re i met le lõt ték.
Si ke rült el me ne kül nöm és gyor san ha lad tam fel egé szen Volócig45,
így ke rül tem azu tán vis  sza Magyarországra.”46
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41 BRAHAM, i.m., 204. o. 
42 V. ö.! PIHURIK Ju dit: Ma gyar ka to nák és zsi dók a ke le ti had szín té ren,
1941–1943.Múl tunk 2007/3, 49–52.

43 Az ös  sze sen négy fény ké pet a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um õr zi, a ké -
pe ket kö zöl te: MAJSAI Ta más: A Kamenyec-Podolszkij-i de por tá lás. His -
tó ria, 1994/7, 26–27. o.

44 Ma gyar csend õrök rész vé tel ét a ki vég zé sek ben más for rá sok nem
erõ sí tet ték meg. Vé lel mez he tõ, hogy a nyi lat ko zó ban ke ve red tek a
há bo rús él mé nyek.

45Ma: Volovec, vá ros Uk raj ná ban. 
46 S. G., 2067. szá mú jegy zõ könyv, http://www.degob.hu/index.php?
showjk=2067 (le töl tés ide je: 2014. jú li us 30.)
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A de por tá lá sok hí re azon ban csak ha mar a szé le sebb köz -
vé le mény hez is el ju tott. A New York Post 1941. ok tó ber 23-án
ter je del mes cikk ben ar ról szá molt be, hogy a né met csa pa -
tok zsi dók ez re it lõt ték agyon Uk raj ná ban. A ri por ter – a sa ját
be val lá sa sze rint – az in for má ci ó kat a ke le ti front ról vis  sza -
tért ma gyar ka to na tisz tek tõl sze rez te. 
A meg me ne kült és Ma gya ror szág ra vis  sza tért em be rek

azon nal a kü lön bö zõ zsi dó szer ve ze tek hez for dul tak, és el -
mond ták ne kik az át él te ket. Így elõ ször e szer ve ze tek, majd
a kor li be rá lis és bal ol da li, il let ve jó zan gon dol ko dá sú jobb -
ol da li po li ti ku sai és köz éle ti sze mé lyei is fel emel ték hang ju kat
a de por tá lá sok el len. Ter mé sze tes így a szé le sebb ma gyar
köz vé le mény elõtt is is mert té vál tak a Kamenyec-Po dolsz kij-
ban tör tén tek. A til ta ko zók kö zül ki emel ke dik Slachta Mar -
git, a Szo ci á lis Test vé rek Tár sa sá ga ve ze tõ jé nek fel lé pé se és
ön zet len se gít sé ge. Ugyan is nem csak in ter ve ni ált a kor -
mány zó Hor thy Mik lós nál, ha nem 1941. au gusz tus 9-10-én
kör utat tett Kár pát al ján több ma gas ran gú egy há zi és vi lá gi
mél tó ság tár sa sá gá ban. En nek fo lya mán el lá to ga tott a körös-
mezei tá bor ba is. Ta pasz ta la ta it egy mint egy ti zen négy ol -
da las je len tés ben fog lal ta össze.47
A be ér ke zett hí rek, és tör tén tek után több zsi dó ve ze tõ -

bõl ál ló kül dött ség fel ke res te Keresztes-Fischer bel ügy mi -
nisz tert és tá jé koz tat ták a tör tén tek rõl. A há bo rú után (!) ke -
let ke zett ta nú val lo más ok sze rint a bel ügy mi nisz ter azon nal
cse le ke dett. Uta sí tot ta a KEOKH ve ze tõ jét, hogy ál lít sa le a
de por tá lá so kat. Így mint egy hét sze rel vény nyi em ber me -
ne kült meg. Mind er re már 1941. au gusz tus 9-én sor ke rült,
bár hi va ta los ren de let er rõl csak 1941. au gusz tus 17-én lá -
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47 Rész le te sen lásd: MAJSAI Ta más: A kö rös-me zei zsi dó de por tá lás 1941-
ben, in: Rá day-gyûj te mény év köny ve, IV-V, Bu da pest, Aka dé mi ai Ki -
adó, 1986, 59–86. o.
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tott nap vi lá got (192/101/res/1941 szám).48 Mind két idõ pont
na pok kal, sõt he tek kel elõ zi meg a mé szár lás napjait.49
A vis  sza ver gõ dött de por tál ta kat Rahón pró bál ták meg a

ma gyar szer vek ös  sze gyûj te ni, hogy in nen – amen  nyi re az
meg old ha tó – egy szer re szál lít sa nak vis  sza min den kit a fõ -
vá ros ba. En nek a fel adat nak a vég re haj tá sát Mol nár Gyu la
de tek tív fõ fel ügye lõ kap ta. Az azon ban már egy má sik – és
még nem meg vá la szolt – kér dés, hogy va jon a ha za té rõk
men  nyi re bíz tak azok ban a ma gyar szer vek ben és tiszt vi se -
lõk ben, akik egy hó nap ja de por tál ták õket.
Szin tén kér dés, hogy mi ben és men  nyi ben te he tõ fe le lõs -

sé az 1941 jú ni u sa óta KEOKH ve ze tõ ként te vé keny ke dõ
Siménfalvy? Egy részt, mint ilyen részt vett a Körösmezõre
va ló de por tá lás ban, nem hall gat ta meg, és így nem vet te fi -
gye lem be azt, hogy töb ben is bi zo nyít ni tud ták ma gyar ál lam-
pol gár sá gu kat. Más részt nem tud ta a túl ka pá so kat meg aka -
dá lyoz ni, bár tu dott ró luk, sõt igye ke zett azok el len ten ni.
Ugyan ak kor kér dés, és a meg ma radt ira tok ból nem de rül

ki egy ér tel mû en, hogy sze mély sze rint Siménfalvy ho gyan
vi szo nyult a me ne kül tek hez, il let ve a zsi dó me ne kül tek -
hez. Vé lel mez he tõ, hogy mint fe gyel me zett köz tiszt vi se lõ a
ka pott uta sí tás ma ra dék ta lan vég re haj tá sá ra tö re ke dett. De
ala po sabb el len õr zés sel, emberiességi–humanitárius szem -
pont ok ra va ló na gyobb fi gye lem mel ta lán csök ken te ni le he-
tett vol na, ne tán el is ke rül ni a vé gül be kö vet ke zett ka taszt ró -
fát. Ez zel együtt azon ban az is tény, hogy Siménfalvy tag ja
volt az un. Ké kek Clubjának50 – ezt az egye sü le tet a Bel ügy -
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48 SZIR TES, i.m., 16. o.
49 Ez is meg erõ sí ti, hogy a há bo rú után ke let ke zett tanuvallomásokat
erõs for rás kri ti ká val kell ke zel ni, hi szen egy ilyen ko moly ügy ese tén
akár egy-egy nap el té rés nek is nagy je len tõ sé ge le het.

50 A Ké kek Club já ban fel tû nõ en ma gas volt a rend õrök ará nya, még
Éliássy Sán dor fõ ka pi tány is sze re pelt tag lis tá ján. ÁBTL, A-687 (Ös  sze -
fog la ló je len tés a Ké kek Klub já ról, 1947. ok tó ber 31-i dá tum mal)
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mi nisz té ri um ren de le ti leg fel osz lat ta –, a Ma gyar Tu do má -
nyos Faj vé dõ Egye sü let nek és az Etel kö zi Szö vet ség nek is.51
Prob le ma ti ku sabb, s for rá sok hi á nyá ban ne he zeb ben is

ele mez he tõ a KEOKH zsi dó po li ti ká ja. Szá mos jel utal ar ra,
hogy 1942 fo lya mán több ször, ki sebb-na gyobb szám ban tet -
tek át a ha tá ron hon ta lan nak mi nõ sí tett zsi dó kat. Ek kor
ugyan is még a ma gyar bel ügyi ve ze tés, élén Pásztóyval,
ele ve szû ken ér tel mez te a ma gyar ál lam pol gár sá got. Sõt
volt olyan eset is, ami kor egy sze rû en nem akar ták el is mer ni
azt. A Bécs ben élt Klein csa lá dot, vagy a szlo vá ki ai Teitel -
baum fõ rab bit és csa lád ját, azért uta sí tot ták ki a Bi ro da lom -
ból, il let ve a szlo vák báb ál lam ból, mert ma gyar ál lam pol -
gár ok. Ugyan ak kor Ma gya ror szá gon az il le té kes szol ga bí ró
egy sze rû en nem fo gad ta el hi va ta los pa pír ja i kat, nem is mer-
te el, hogy ma gyar ál lam pol gár ok len né nek.
A KEOKH il le té ke sei – egész pon to san: dr. Sán dor Jenõ52,

Meskó Arisz tid és Batizfalvy Nán dor – 1942 ta va szán a né -
me tek meg száll ta len gyel te rü le te ken – egész pon to san Lem-
bergben (ma: Lvov, Uk raj na) – tet tek hi va ta los lá to ga tást.
En nek egyik – meg le he tõ sen szub jek tív és egy ben bi zarr –
„él mé nyét” Batizfalvy ek kép pen fog lal ta ös  sze: „…rövid ¼ óra
alatt 40-50 zsi dót vé gez tek ki a né me tek, akik meg ta gad ták a mun kát”.53
Batizfalvy 1942 szep tem be ré ben már az iránt ér dek lõ dött

Hans Krüger SS-Hauptsturmführertõl, hogy a né me tek nek
„szük sé gük van-e” (sic!) eset leg újabb zsi dó transz por tok ra
Ma gya ror szág ról. Krüger nem zár kó zott el az újabb fél hi va -
ta los ma gyar – s je gyez zük meg: ön kén tes – fel aján lá sá tól.
Azon ban az idõ köz ben át ala kult ma gyar bel po li ti kai hely -
zet ben – Kállay Mik lós lett a mi nisz ter el nök - már nem volt

110 KOVÁCS TAMÁS

51 ÁBTL, V-26363, 8. o.
52 Az uta zás ról Sán dor is em lí tést tett vizs gá la ti val lo má sá ban, de nem
me rült be le a rész le tek el be szé lé sé be. ÁBTL, 3.1.9. V-54660, 8 o.

53 ÁBTL, 3.1.9. V-104139, 14. o.
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mód ja sem Krügernek, sem pe dig a KEOKH-nak, hogy Ba -
tiz falvy fel aján lá sát konkretizálják.54
A ma gyar és né met szer vek kö zöt ti együtt mû kö dést

igye kez tek ma ga sabb szint re he lyez ni, ki ter jesz te ni és for -
ma li zál ni. Er re bi zo nyí ték, hogy 1942. jú li us 28-án Ung -
várott kö zös ha tár ügyi ér te kez le tet tar tot tak a ma gyar és a
né met szer vek. A jö võ be ni fel ada to kat, ter ve ket, il let ve azt,
hogy mi ben ál la pod tak meg mint egy 20 pont ban fog lal ták
ös  sze az ér te kez let részt ve või. A pon tok je len té keny ré sze a
ha tár el len õr zés szi go rí tá sá val fog lal ko zott, hogy mind a csem-
pé szést (nem csak ér ték tár gyak, ha nem em be rek vo nat ko -
zá sá ban is), mind pe dig a né me tek meg száll ta te rü le tek rõl
in for má ci ók áram lá sát meg szün tes sék a Ma gyar Ki rály ság
és a Krak kói Fõ kor mány zó ság kö zött. A fel jegy zés szá mos
pont ja ugyan ak kor ar ra is utal, hogy ma gyar és a né met
szer vek sem is mer ték pon to san a má sik fél hu mán erõ for -
rá sát, mun ka mód szer ét, egyen ru há ját és iga zol vá nyát!
A kí vánt össz hang el éré sé hez szük sé ges lé pé se ket is kü -

lön pon tok ban rög zí tet ték vé gül. A fel jegy zés vé gén an nak
ké szí tõ je a kö vet ke zõ ket ír ta Keresztes-Fischer Fe renc bel ügy-
mi nisz ter nek: „Ál ta lá nos ság ban a né met rend õri és ha tár szer -
vek kel a leg jobb vi szonyt és úgy a rend õri, mint min den egyéb vo -
nat ko zás ban a leg szo ro sabb együtt mû kö dést tar tom fenn.”55
1942 szep tem be ré ben - más for rá sok sze rint még au gusz -

tus ban - a nyu ga ti pá lya ud var ról a KEOKH egy va gon ban
kb. 70-80 em bert – va la men  nyi en zsi dók vol tak – in dí tott
út nak Körösmezõ irányába.56 El vi leg ugyan csak a len gyel
ál lam pol gár sá gú a kat le he tett vol na de por tál ni, õket pe dig a
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54 ÁBTL, V-104139, 14 o.; va la mint Hans Krüger te vé keny sé gé re vo nat -
ko zó an lásd: http://www1.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%
20Word%20-%202292.pdf (le töl tés ide je: 2009. szep tem ber 16.)

55MNL OL K 149, 651.f.2/1942-4-16320, 6 o.
56 Ek kor már sen ki szá má ra nem le he tett kér dés, hogy mi tör té nik azok -
kal a zsi dók kal, aki ket át tesz nek a ha tá ron egy né me tek meg száll ta
te rü let re.
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kü lön bö zõ bu da pes ti in ter ná ló tá bor ok ból szed ték ös  sze. Vé-
lel mez he tõ, hogy az aláb bi lis tá kon õk (is) sze re pel nek:

1. 1942. szep tem ber 26.: len gyel zsi dók, akik Bu da pest rõl
Kö rösmezõre szál lí tan dók. Tá bo rok sze rin ti meg osz lá suk:
Rumbach ut cai 1, Mag dol na ut cai 30-31 (sic), Sza bolcs ut -
cai 23 és Pá va ut cai 3 fõ.57

2. 1942. ok tó ber 26.: len gyel zsi dók, akik Bu da pest rõl Kö rös -
mezõre szál lí tan dók. Tá bo rok sze rin ti meg osz lá suk: Mag-
dol na ut cai 22, Rumbach ut cai 14 fõ.58

A pá lya ud va ron meg je lent Martinidesz Ödön de tek tív-fõ -
fel ügye lõ mel lett Reiner Im re (Ma gyar Iz ra e li ták Párt fo gó Iro-
dá já nak (MIPI) jo gi osz tá lyá nak ve ze tõ je), dr. Pol gár György,
MIPI ve ze tõ je és Ker tész Gyön gyi ügyvédnõ.59 Azon ban
csak ha mar ki de rült, hogy a de por tá lan dók kö zött 18 sze mély
ma gyar ál lam pol gár volt, töb bek kö zött a már a fen ti ek ben
em lí tett két zsi dó csa lád tag jai is. A KEOKH eze ket a de por -
tá ló vo na to kat jel lem zõ en va sár nap in dí tot ta el, ami kor egyik
mi nisz té ri um ban sem dol goz tak. A reg gel in dí tott vo na tok
ál ta lá ban es té re meg ér kez tek Körösmezõre és ha nem jött
köz be sem mi rend kí vü li, ak kor már az éj fo lya mán át rak ták
a de por tál ta kat a ha tá ron. 
Reiner azon nal dr. Gergelyffy And rás bel ügyi ál lam tit kár-

ral ke re sett kap cso la tot. Gergelyffy va sár nap dél után fo gad-
ta és meg hall gat ta pa na szát, majd azon nal te le fo non hív ta
Pásztóyt. Gergelyffy elõ ször azt akar ta el ér ni, hogy ho zas sa
vis  sza a tel jes szerelvényt.60 Er rõl Pásztóy le be szél te: tech ni -
kai ne héz sé gek re és a – nyíl ván a né me tek sze mé ben lét re -
jö võ – „bla mázs ra (sic!)” hi vat koz va. Er re vé gül azt a meg -
ol dást ta lál ták ki, hogy a de por tált 18 ma gyar ál lam pol gárt
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57MNL OL K 492, 20. cso mó, 185–187. o.
58MNL OL K 492, 20. cso mó, 188–189. o.
59 ÁBTL, 3.1.9. V-122405, 41. o.
60 ÁBTL, 3.1.9. V-122405, 42. o.
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ho zas sák vis  sza Bu da pest re. Kö zü lük azon ban csak 16 sze -
mélyt tud tak a ricsei in ter ná ló tá bor ba vis  sza vin ni. Mi re
oda ért az újabb uta sí tás, két ül dö zöt tet már át tet tek a ha tá -
ron, az õ to váb bi sor suk is me ret len.
A te le fon be szél ge tés dél után 6 óra kö rül tör tént meg, a

sze rel vény pe dig es te 8-ra ért a cél ál lo más ra, Körösmezõ re.61
Gergelyffy uta sí tot ta a körösmezei ha tár ren dé sze ti ki ren -
delt sé get, hogy a de por tál tak ira ta it vizs gál ják át, aki rõl fel -
té te lez ni le het, hogy ma gyar ál lam pol gár, azt tart sák vis  sza
és in dít sák el vis  sza Budapestre.62 Az eset két dol got mu tat
be az utó kor nak. Egyik, hogy men  nyi re meg vál to zott a ma -
ga sabb po li ti kai – és ezen be lül bel ügyi – ve ze tés hoz zá ál lá sa
a zsi dó me ne kül tek hez. En nek hát te ré ben a már a há bo rú
után ra ké szü lõ Kállay fé le kül po li ti kai irány vo nal nak is sze -
re pe volt, ez vi tat ha tat lan. Má sik, hogy ha a ma gyar szer -
vek akar ták, ak kor akár Bu da pest rõl is meg tud ták aka dá -
lyoz ni a de por tá lást.
Ugyan ak kor nem le het elég gé hang sú lyoz ni, mind ez a

né met meg szál lás elõt ti idõ szak ra mond ha tó csak el en  nyi -
re mar kán san. Pásztóy re ak ci ó já ból azon ban az is lát szik,
hogy ez zel az újabb, bi zo nyos ér te lem ben meg en ge dõbb
irány vo nal lal mes  sze nem ér tett egyet min den ki.

*

Ös  szes sé gé ben mi mond ha tó el az el sõ ma gyar or szá gi de -
por tá lá sok ról? Amit ta lán a leg fon to sabb rög zí te ni, hogy sem-
mi fé le né met ké rés rõl, nyo más ról vagy rá uta ló ma ga tar tás ról
nem be szél he tünk. Azt a kü lön bö zõ ma gyar bel ügyi és ka -
to nai szer vek akar ták és szer vez ték meg mind a Kamenyec-
Podolszkijba tör tént, mind pe dig a töb bi ki sebb de por tá lást.
A lel ke se dés sel pá ro su ló pre ci zi tás és a ke gyet len vég re haj -
tá si me tó dus pe dig már 1941-1942-ben is tet ten ér he tõ.
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61 ÁBTL, 3.1.9. V-122405, 43. o.
62 ÁBTL, 3.1.9. V-122405, 66–67. o.
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MAJSAI TAMÁS

Az 1941-es de por tá lás és a tör té net írás

Tisz telt Hall ga tó im!

A je len elõ adás ban (eltérõleg az ere de ti leg be je len tett mun ka-
cím tõl) egy olyan, el sõ sor ban szem lé le ti és his to ri og rá fi ai
jel le gû kér dést sze ret nék kör be jár ni (né hány köz be ékelt his -
torio-filológiai meg jegy zés sel ki egé szít ve), ame lyek az
utób bi idõ ben tá madt ún. em lé ke zet po li ti kai vi ták és in du -
la tok so rán kü lö nö sen is élénk vissz han got kel tet tek. 

Mes  szi rõl kez de ném. Nyolc óra fe lé já ró té li es es te volt va -
la mi kor 1985. feb ru ár ele jén, ami dõn csen gett a te le fo nom
(nem a mo bil!), és a vo nal má sik vé gén, leg na gyobb meg le -
pe té sem re, Nyí ri Ta más katholikus theológiai pro fes  szor je -
lent ke zett be (köz vet len kap cso la tunk ezt meg elõ zõ en nem
volt egy más sal), és azt kér dez te, én len nék-e az, aki he ti lap -
juk, az Új Em ber ha sáb ja in a ja nu ár 27-i szám ban pub li kál -
ta a „De por tá lás – 1941” cí mû kis írást. Me leg kö szö nõ sza -
vak kí sé re té ben el mond ta, hogy men  nyi re meg lep ték õt a
köz le mény ben fog lal tak, ame lyek rõl so ha ez elõtt nem hal -
lott, és hos  sza san ér dek lõ dött a tör tén tek tá gabb ös  sze füg -
gé sé rõl, il let ve ar ról, hogy mi lyen mó don ju tot tam hoz zá a
for rá sok hoz. (Az Új Em ber ben – és egyéb ként Giczy György
szer kesz tõ, a ké sõb bi KDNP-s po li ti kus bá tor se gít sé gé vel –
kö zölt írás alap já ul szol gá ló, és a tör tén tek is me re tét il le tõ en
má ig alap ve tõ fon tos sá gú do ku men tu mok a kö vet ke zõ év -
ben, Benda Kál mán tá mo ga tó el kö te le zett sé gé nek kö szön -
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he tõ en, meg is je len tek a Rá day Gyûj te mény Év köny ve ki -
adványsorozatban.1) 
If jabb hall ga tó im ra te kin tet tel em lí tem meg, hogy Nyí ri

Ta más volt a ko ra be li ka to li kus egy ház egyik mind má ig ér -
vé nyes örök sé get ha gyó, ki tû nõ fi lo zó fia tör té né sze és ha zai
theológiai mo der nis tá ja, akit élén ken fog lal koz tat tak a Soá
ke resz tény ség- és hu ma ni tás el mé le ti kér dé sei. (Nem mel -
les leg ép pen ez idõ tájt ké szít het te az „Elõ szó he lyett” cí mû,
a ke resz tény theológiai és egy há zi an ti sze mi tiz mus Ma gya r -
or szá gon ad dig leg fon to sabb esz me tör té ne ti elem zé sét
ered mé nye zõ, ma is irány mu ta tó ta nul má nyát, ked ves ba -
rá tom, Sze nes Sán dor, az ak kor hal lat lan je len tõ sé gû ri port -
kö te té hez, amely ben a Soá 1944-es ma gyar or szá gi egy há zi
sze rep lõ i vel foly ta tott ok nyo mo zói be szél ge té se it ad ta köz re.2) 
A Soá ma gyar or szá gi tör té ne te szem pont já ból ha tár pon tot

je len tõ 1941-es el sõ ma gyar or szá gi zsi dó de por tá lás a tár sa -
da lom szé le sebb nyil vá nos sá ga elõtt még a mi nap is épp oly
is me ret len nek szá mí tott, mint 1986-ban, ami kor a fel idé zett
kis tör té net bi zony sá ga sze rint a leg ér dek lõ dõbb és leg job -
ban tá jé ko zott ér tel mi sé gi ek kö ré ben sem ké pez te az ön- és
kö zel múlt is me ret ré szét. (A tör té ne lem egy újabb bru tá lis
fin to ra ként, a dol gok me ne tét egy eny hén fo gal maz va is
igen ta pin tat lan és a Soá ön is me re ti és múlt ér tel me zé si je -
len tõ sé ge iránt neoignoráns lá tás mó dot kép vi se lõ tör té nész
bot rá nyos nyi lat ko za ta tör te meg.3) 
Az 1941-es de por tá lás ma gyar- és egye te mes tör té ne ti je len-

tõ sé ge irán ti, im már het ven éve fenn ál ló mas  szív ér dek te -
len ség hát te ré ben szá mos köz ve tett és köz vet len ös  sze füg gés
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1 A kõ rös me zei zsi dó de por tá lás 1941-ben. In: Rá day Gyûj te mény Év -
köny ve IV–V. 1986. Bu da pest. 59–86; Ira tok a kõ rös me zei zsi dó de por -
tá lás tör té ne té hez 1941. Ibidem, 195–237. (A do ku men tu mok önál ló
új ra ki adá sa most áll nyom dai elõ ké szí tés alatt.)

2 Be fe je zet len múlt. Ke resz té nyek és zsi dók, sor sok. Be szél ge té sek. (Lek-
to rál ta: Or mos Má ria, Ju hász Gyu la.) Bu da pest, 1985. (Ma gán ki adás.)

3 Meg ala kult a VERITAS Tör té net ku ta tó In té zet. 2014.01.17.: http://
orientpress.hu/123582
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ta pint ha tó ki. Az utób bi ak kö ré bõl, a tel jes ség re tö rek vés min-
den igé nye nél kül, hadd em lít sek meg né há nyat! 

1. Az 1941-es de por tá lás nak „csak ” mint egy 20 ezer, te hát
hoz zá ve tõ le ge sen harmincadannyi ál do za ta volt, mint
a – rá adá sul – na gyon kö ze li há rom év vel ké sõb bi tra -
gé di á nak.

1.1. Az érin tet tek egy ré sze egy fe lõl a meg elõ zõ év ti ze -
dek ben és a ná ci szö vet ség ben el ért te rü let gya ra po dá -
so kat kö ve tõ en ke rült be az or szág tu da ti, de mog rá fi ai
és gaz da sá gi vér ke rin gé sé be, és õket a – köz ben fo lya -
ma tos és bru tá lis an ti sze mi ta ide o ló gi ai at mosz fé ra vál -
tá son át esett – több sé gi la kos ság több nyi re (kár té kony)
ide ge nek nek te kin tet te. Sú lyos bí tot ta a hely ze tet, hogy
az anya or szág as  szi mi lált zsi dó pol gá ra i nak egy ré sze
is ha son ló fenn tar tá sok kal volt irányukban,4 töb bek
kö zött azért, mert so kan kö zü lük az orthodox zsi dó ság
ide gen nek ha tó „pólisi” kul tú rá ját kép vi sel ték. 

1.2. A de por tál tak kö zött so kan vol tak olya nok, akik a ná ci
fe nye ge tés elõl pár év vel ko ráb ban ér kez tek ha zánk ba,
így pél dá ul kü lö nö sen is Len gye lor szág ból. 

1.3. Az ál do za tok har ma dik, na gyobb kö rét az egyes észak-
ke let-ma gyar or szá gi kis te le pü lé se ken, il let ve az or szág
egyéb te rü le te in élõ ún. kis eg zisz ten ci ák je len tet ték. 

2. Nem ne héz be lát ni, hogy az im már az anya or szág, il -
let ve a nem tri a no ni te rü le tek as  szi mi lált és ún. õs ho nos
zsi dó sá gá nak szá zez re it is ál do zat tá te võ 1944-es End -
lösung (és an nak egy szer smind min den ko ráb bi an ti -
sze mi ta gaz em ber sé get fe lül mú ló mé re tei) szin te au to -
ma ti ku san ho má lyo sí tot ták el a ké sõb bi ek ben mind azt,
ami 1941-ben tör tént. 
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4 Lásd pl.: Stark Ta más: A hos  szú út az „ide gen” zsi dók ga lí ci ai de por -
tá lá sá hoz. In: Szá za dok, (147.) 2013/6. 1461–1496.
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Az ilyen és ha son ló, egé szé ben vé ve a kol lek tív traumatizá-
ció közösséglélektani ös  sze füg gé sei fe lõl adó dó té nye zõk,
va la mint a Soá-ról va ló be szé det be fa gyasz tó is mert ide o ló -
gi ai kö rül mé nyek mind azo nál tal csak rész ben (és né ze tem
sze rint csak kis mér ték ben) ma gya ráz zák a ma gyar zsi dó
apo ka lip szis nyi tá nyát je len tõ 1941-es ese mé nyek irán ti ér -
dek lõ dés szin te tel jes hi á nyát és ra di ká lis el apa dá sát. (A tör-
tén tek rõl a leg töb bet egyéb ként az 1945 utá ni el sõ há rom-
négy év ben írtak.5) Azt ugyan is már sok kal in kább egyéb
as pek tu sok te he tik ér tel mez he tõ vé, hogy ami kor a tör té net-
írás ban a 70-es évek ben vég re Ma gya ror szá gon is kez de tét
vet te (elõbb in kább csak szamizdat for má já ban és kül föl di
emig ráns mûhelyekben6) a Vész kor szak ese mé nye i nek a te -
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5 Pl.: Vi har Bé la: Sár ga könyv. Ada tok a ma gyar zsi dó ság há bo rús
szen ve dé se i bõl. 1941–1945. Bu da pest: Hechaluc. 1945. 11–14.; Lé vai
Je nõ: Fe ke te könyv. A ma gyar zsi dó ság szen ve dé se i rõl. Bu da pest:
Of  fi ci na. 1946. 60–63., 279–280.; Lé vai Je nõ: Zsi dó sors Ma gya ror szá -
gon. Bu da pest: Ma gyar Té ka. 1948. 40–42.; Ké pes Figyelõ-ben meg je -
lent írá sok: Pa lás ti Lász ló: KEOKH… A Fi gye lõ be mu tat ja a „bá nat-
hi va tal” iga zi ar cát. Ké pes Fi gye lõ, (2.) 1946/5–7. (= feb ru ár 2., 9., 16.)
Pa lás ti Lász ló: Ho gyan szö kött meg a fõ tár gya lás elõl Pásztóy Ámon,
a KEOKH ve ze tõ je? Ké pes Fi gye lõ, (2.) 1946/36. (= szep tem ber 7.) Pa -
lás ti Lász ló: Kamenyec-Podolski… El fog ták Rét fa lus csend õr õr mes -
tert, a dnyesz te ri tö meg gyil kos ság egyik tet te sét. Ké pes Fi gye lõ, (3.)
1947/35. (= au gusz tus 30.) Pa lás ti Lász ló: Ámonkám!… Ké pes Fi gye -
lõ, (4.) 1948/6. (= feb ru ár 7.) Bor bély Jó zsef: Batizfalvy és Túr völ gyi.
A zsi dó va gyo nok vám sze dõi. Ké pes Fi gye lõ, (4.) 1948/20. (= má jus
20.) Pa lás ti Lász ló: „Vá do lom Pásztóy Ámont ti zen öt ezer em ber ha lá -
láért!…” Ké pes Fi gye lõ, (5.) 1949. jú ni us 4. Pásztóy Ámon, a de por tá -
lá sok kez de mé nye zõ je. Új Élet, (4.) 1948. ja nu ár 15. 6.

6 Ez utób bi hoz lásd pél dá ul a nagy sze rû Várdy Pé ter „Be fe je zet len múlt
– mai ma gyar zsi dó va ló ság” cí mû, an nak ide jén kincs ként bir to kolt
ta nul má nyát. In: Bel sõ ti la lom fák. Ta nul má nyok a tár sa dal mi ön cen -
zú rá ról. (Szerk.: Karátson End re, Neményi Ninon.) Hol lan di ai Mi kes
Ke le men Kör [Hol lan dia], 1982. 81–146. Új ra kö zöl ve: In: Ti la lom fák
el le né ben. Kö szön tõ könyv Várdy Pé ter 75. szü le tés nap já ra. (Szer kesz -
tet te: Majsai Ta más.) Bu da pest: WJLF – Theológus és Lel kész Szak.
([So ro zat cím:] Wesley Ju bi le u mi Kö te tek. 7.) 2010. 183–229.: http:// www.
wesley.hu/sites/default/files/fajlok/belivek_vardy_nyomda_veg-
leges.pdf 

03Konyv1:Konyv.qxd  10/2/2014  12:51 PM  Page 117



matizálására és fel tá rá sá ra irá nyu ló his to ri og rá fi ai for du lat,
majd még in kább a rend szer vál tást kö ve tõ pe ri ó dus ban,
úgy a tör té net írás ban, mint az ok ta tá si kö zeg ben és az em lé-
ke zés kul tú rá ban vál to zat la nul ér vény ben ma radt e meg ha -
tá ro zó je len tõ sé gû soátörténeti ese mény irán ti ér dek te len ség.
A je len sé gért fe le lõs moz ga tó ru gók to váb bi idõt és ala po -

sabb át gon do lást igény lõ érin té se nél kül sze ret ném itt meg -
koc káz tat ni azt a jó sze ré vel in medias res ki je len tést, hogy
a szó ban lé võ hall ga tás fa lát el sõ sor ban a Soá-szenzibilitásnak
azok a pil lé rei tart ják, ame lyek egyik mar káns meg nyil vá -
nu lá sá val ta lál koz ha tunk az 1941-es de por tá lás ese mé nyé -
nek idõ sza kát tár gya ló ál ta lá nos (te hát nem a spe ci á li san
Soá- és zsi dó ság tör té ne ti, va la mint résztematikai7) szak tör -
té né szi mun kák és a tör té ne lem ta ní tás alap já ul szol gá ló tan -
anyag ok szer zõ i nél. Az aláb bi ak ban er rõl kí ván nék kö ze lebb -
rõl is szót ej te ni. 

a)

Karsai Lász ló ba rá tom egy 2006-os ÉS-beli írásában8 sú lyo -
san ne hez mé nyez te azt az ugyan itt tett ko ráb bi állításomat,9

118 MAJSAI TAMÁS

7 Ilyen nek te kin tem pl. Or mos Má ria nagy sze rû Koz ma-mo nog rá fi á -
ját, amely ben egy igen ér té kes fe je ze tet szen telt az 1941-es de por tá lás
ös  sze fog la lá sá nak, több fon tos rész kér dé se tisz tá zá sá nak. Lásd: Egy
ma gyar mé dia ve zér: Koz ma Mik lós. Po kol já rás a mé di á ban és a po li ti -
ká ban (1919–1941). Bu da pest: PolgART Ki adó, 2000. II. kö tet, 753–767. 

8A Kamenyec-Podolszkij-i de por tá lá sok ról. In: Élet és Iro da lom, 2006/42.
(= ok tó ber 20.)

9 Kamenyec-Podolszkijra em lé ke zünk. In: Élet és Iro da lom, 2006/35.
(= szep tem ber 1.). Vi ta tott ál lí tá som kö ze lebb rõl így szólt: „Tör té nel mi
mun kák ból sem meg is mer he tõ, hogy a vá rat lan el ha tá ro zás sal (a ma -
gya rá za tot a had ba lé pés sel meg nyílt le he tõ ség gyors ki hasz ná lá sá nak
bru tá lis vá gya je len tet te) meg in dí tott ak ció so rán egész fal vak zsi dó
la kos sá gát fog dos ták össze (el sõ sor ban Észak ke let-Ma gyar or szág és
Kár pát al ja te rü le tén) és to lon col ták ki a ké sõbb meg is mert mar ha va -
go nos mód szer rel Kõ rös me zõ re (ha tár ál lo más Máramarosszigettõl
észak ra), il let ve az ott meg szer ve zett gyûj tõ hely re, ahon nan az tán
ka to nai te her au tók kal a had mû ve le ti te rü le tek re de por tál ták õket.”
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hogy „az 1941-es kamenyec-podolszkiji ak ci ót il le tõ en »Tör-
ténelmi mun kák ból sem megismerhetõ«, hogy egész fal vak
zsi dó la kos sá gát fog dos ták ös  sze és de por tál ták em ber te len
kö rül mé nyek kö zött”, és azt ve tet te el len, hogy „en nek a tö -
meg gyil kos ság nak a tör té ne tét az el múlt két év ti zed ben a tör -
té net írás fel dol goz ta.” Ér vé ként utalt is mind járt R. L. Braham
Soá-monográfiájára, amely kü lön al fe je ze tet szen tel a 41-es
vérengzésnek,10 to váb bá sa ját pub li ká ci ó im ra és Or mos Má -
ria em lí tett tanulmányára.11 Ugyan ak kor, né mi for du lat tal
(és csat la koz va a bí rált ki je len té se met ál lí tó lag szó ban utó -
lag ér tel me zõ ma gya rá za tom hoz, amely sze rint ki té te lem -
mel alap ve tõ en csak a kö zép is ko lai ok ta tás ban hasz ná la tos
mun kák ra gon dol tam vol na), ma ga is meg em lít né hány, e
vo nat ko zás ban érin tett egye te mi tan könyv írót is, köz tük
Rom sics Ig nác egyik munkáját.12
Min den bi zon  nyal a leg utol sók kö zött len nék, aki nem

úgy gon dol ja, hogy az 1941-es de por tá lás kö rül mé nyei, té -
nyei alap ve tõ en és jól is mer tek (oly an  nyi ra, hogy iga zán új -
sze rû for rá sok va ló szí nû leg csak egé szen rend kí vü li eset ben
fel té te lez he tõ ek), két vo nat ko zás ban vál to zat la nul sú lyos
prob lé mát lá tok az ún. is mert sé get il le tõ en. a) Elõ ször is ar ra
te kin tet tel, amit Karsai Lász ló is em lít: „Ter mé sze te sen az, hogy
a tör té né szek mit ír nak egy adott té má ról, nem so kat je lent”,
avagy va la mi vel pon to sab ban fo gal maz va: azt, amit az ál ta la
is hi vat ko zott, ak ko ri ban szûk fél tu cat nyi szer zõ ír (akik nek
a szá ma idõ köz ben azért va la mi vel bõ vült, ld. leg utób ban
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10 Braham, Randolph L.: A kamenyec-podolszkiji vé reng zés. In: Uõ.: A ma-
gyar Ho lo ca ust. Bu da pest: Gon do lat – Wilmington: Blackburn Inter -
national Incorporation. I. 1988. [Orig.: The Politics of Genocide. The
Ho lo ca ust in Hun ga ry. I–II. New York: Co lum bia Yuniversity Press.
1981.] 169–174. 

11 Or mos Má ria op. cit. in. 7. sz. jegy zet.
12 Ma gyar or szág tör té ne te a XX. szá zad ban. Bu da pest: Osiris Ki adó.
([So ro zat cím:] Osiris tan köny vek.) 1999. 257.
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Ságvári Ágnes,13 Frojimovics Kinga14 és Gel lért Ádám mun -
káit15) a kõ rös me zõi de por tá lás sal kap cso lat ban, nem ki zá ró-
lag a köz ok ta tá si tan könyv írók, és nem is csak az egye te mi
tan köny vek auk to rai nem ol vas sák (leg alább is nem ve szik
ko mo lyan), de a tör té né szi tu do má nyos sá got és em lé ke zés -
kul tú rán kat több szá lon, kü lön fé le át té te le ken ke resz tül alap-
ve tõ en meg ha tá ro zó fõsodratú szak tör té né szi mun ká kat
jegy zõ kol lé gá ink sem. b) A má sik, vé gül is drá ma i an szo -
mo rú prob lé má ra az elõbb már cé loz tam: az el sõ ma gyar or -
szá gi de por tá lás té nyei a leg ki tû nõbb szer zõ ket sem in dít -
ják sem an nak az át gon do lá sá ra, hogy mind ez mit is je lent
a Soá ma gyar or szá gi di men zi ó ját, an nak tör té ne lem el mé le ti,
emlékezéskulturális és közösségönismereti kon zek ven ci á it
il le tõ en, sem pe dig az olyan po pu lá ris elõ fel te vé sek nek a kri-
ti kus ref lek tá lá sá ra, mint pél dá ul az a vé le ke dés, hogy a Soá
ma gyar or szá gi ese mé nyei alap ve tõ en kül sõ té nye zõk kö -
vet kez mé nye i ként áll tak elõ, amely nek vi szony la tá ban az
ál lam ide o ló gia szint jé re emelt ma gyar antiszemitizmus tör -
té net egy el sõ sor ban is jól ke re tek kö zött tar tott, a kor szel -
lem mel és a szo ros kül po li ti kai kö rül mé nyek kel ma gya ráz -
ha tó, job ban vagy ke vés bé eset le ges, lé nye gét il le tõ en
azon ban mé lyen nemzetlélekidegen extremizmusnak mi -
nõ sül, és hogy minden nek lo gi kus kon zek ven ci á ja ként az

120 MAJSAI TAMÁS

13 Ságvári Ág nes: Ho lo ca ust Kár pát al ján 1941-ben. In: Múl tunk, (44.)
1999/2. 116–144. Re vi de ált új ra köz lé se: Uõ.: Ta nul má nyok a ma gyar -
or szá gi holokauszt tör té ne té bõl. Bu da pest: Nap vi lág Ki adó. 2002. 33–66.

14 Frojimovics, Kin ga: 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 Refu gees
in Hun ga ry, 1933–1945. Jerusalem: Yad Vashem. The International
Institute for Ho lo ca ust Research. 2007. 103–171.; A KEOKH-ról tény -
sze rû en. In: Élet és Iro da lom, (51.) 2007/39. (= szep tem ber 28.)

15 Gel lért Ádám – Gel lért Já nos: Az 1941. évi kõ rös me zõi de por tá lá sok.
In: Be te kin tõ, 2012/2.: http://www.betekinto.hu/2012_2_gellert_gellert;
Uõk: Me ne kü lés a nép ir tás elõl. In: Be te kin tõ, 2013/3.: http://www.
betekinto.hu/2013_3_gellert_gellert
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1941-es de por tá lás sem volt más és több, mint epi zód ér té kû
intermezzó. 
A kör vo na la zott hely zet egyik kéz zel fog ha tó le nyo ma tát

ad ja, hogy hos  szú ol da la kon lehet(ne) so rol ni azo kat a szak-
ma i lag il le té kes ki ad vá nyo kat, ame lyek e tör té net rõl egy ál ta -
lán nem szól nak, mi köz ben rö vid né hány té telt tesz nek csak
ki azok, ame lyek az utób bi év ti ze dek ben (e vo nat ko zás ban
1990-et te kin te ném egy faj ta ha tár pont nak, ami kor már két
éve köz ké zen for gott Randolph L. Brahamnek az ös  sze füg -
gé se ket és ese mé nye ket ala po san fel tá ró 1988-as Ho lo ca ust-
mo nog rá fi á ja ma gyar or szá gi kiadása16) leg alább érin tõ le ge sen
em lí tést tesz nek er rõl az ese mény rõl. Sú lyos bít ja a prob lé -
mát, hogy az utób bi kör be tar to zó opu sok is mind ezt rend re
olyan narratívában, olyan in terp re tá ci ó ban te szik, ami tar -
tal mi lag job ban vagy ke vés bé egy hul lám hos  szon mo zog -
nak a fen ti ek ben em lí tett szem pont ok kal. Egy rész ben más
kér dés, il let ve itt nem tag lal ha tó prob lé ma, hogy mind ez
men  nyi ben és mi lyen ér te lem ben fo lyo má nya an nak, ahogy
e mun kák szer zõi (és ez eset ben nem ki vé ve per sze a kör -
bõl az ún. Soá-kutatás expertjeit sem) ál ta lá ban vé ve is vé -
le ked nek a Soáról, an nak tör té nel mi-em be ri ség tör té ne ti je -
len tõ sé gé rõl, ma gyar or szá gi ös  sze füg gé se i rõl. 
A de por tá lás sal egy ál ta lán fog lal ko zó ki ad vány ok (és itt

most to vább ra is el te kint ve a ki fe je zet ten Soá-történeti
szak mun kák szer zõ i tõl) majd nem mind egyi ke kö zös ab ban
a le gen dák és nem rit kán ki fe je zet ten dur va tény fer dí té sek
ve zé rel te konceptualitásban, hogy az an ti sze mi ta ma gyar
kor mány ál tal 1941-ben vég re haj tott ki te le pí tés lé nye gi leg
nem ma gyar ál lam pol gá ro kat érin tett, és hogy azt kö ve tõ -
en, ami kor e ki to lon co lás gyil kos di men zi ó ja nyil ván va ló vá
vált, az egyet len jó sá gos kor mány tag, Keresztes-Fischer bel -
ügy mi nisz ter azon nal le ál lí tot ta az ak ci ót (Szakály Sán dor
sze rint még az el ta szí tot tak vis  sza té ré sé nek le he tõ sé gé rõl is
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16Meg em lí tem, hogy ek kor már ép pen négy éve is mert volt a tör tén te -
ket bõ sé ge sen do ku men tá ló sa ját for rás köz lé sem is (in 1. sz. jegy zet).
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rendelkezett17), ami bõl – a soáfaktografikus szem lé let hi á -
nyá nak a lát sza ta nél kül is – bel sõ leg kö vet ke zik, hogy az
egész el já rás vé gül is va la mi lyen il lo gi kus ki sik lás, üze mi
bal eset ka te gó ri á já ba so rol ha tó ese mény volt. 

Ezen a pon ton köz be ékel nék há rom rö vid meg jegy zést:

(1) Az ún. zsi dó kül ho nos ok nak a szá mát (és a de por tá lás -
nak ki fe je zet ten csak ún. kül ho no so kat érin tõ jel le gé re uta -
ló ál lí tá so kat) te kint ve ér de mes fi gye lem be ven nünk az
adott kér dés ben leg in kább il le té kes nek te kint he tõ KEOKH
(Kül föl di e ket El len õr zõ Or szá gos Köz pon ti Ha tó ság) egy
1940-re vo nat ko zó an ké szí tett ös  sze sí té sét, amely nek a facit -
ja az, hogy a nem tri a no ni Ma gyar or szág te rü le tén ek kor
nyil ván tar tott ös  sze sen 96.228 kül föl di ál lam pol gár kö zül
10.395 volt iz ra e li ta, aki kö zött a leg töb ben (5308) a len gyel
szár ma zá sú nak te kin tett sze mé lyek voltak.18 Frojimovics
Kin ga nem tart ja ugyan ki zár ha tó nak (no ha konk rét for rás ra
nem hi vat ko zik), hogy az utób bi ak szá mát to váb bi öt-hat,
il let ve leg fel jebb ti zen öt ezer, a KEOKH ál tal nem re giszt rált
(„ügy ke zelt”) len gyel zsi dó me ne kült növelte,19 hi po té zi se csak
ab ban az eset ben ér tel mez he tõ, amen  nyi ben a) a KEOKH
elõbb idé zett sta tisz ti kai té te lei kö zött va ló ban nem sze re -
pel né nek a len gyel vo nat ko zá sú ada tok; b) amen  nyi ben a

122 MAJSAI TAMÁS

17 „Ami kor ki de rült, hogy so ka kat kö zü lük meg gyil kol tak, Keresztes-
Fischer Fe renc bel ügy mi nisz ter le he tõ vé tet te a vis  sza té rést Ma gya r -
or szág ra.” In: Meg ala kult a VERITAS Tör té net ku ta tó In té zet. 2014.01.
17.: http://orientpress.hu/123582

18 Bõ veb ben lásd: Majsai: op. cit. in: Rá day Gyûj te mény Év köny ve (in
1. sz. jegy zet), 69–70. Meg jegy zés: Az itt kö zöl tek hi te les sé gét a meg -
elõ zõ idõ szak ha son ló ada tai is iga zol ják. Lásd eh hez: Frojimovics,
Kin ga: 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. jegy zet), 57–102. 

19 Frojimovics Kin ga: The anti-jewish policy of the KEOKH… (in 18. sz.
jegy zet), 81.
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len gyel zsi dó me ne kül tek kel szem be ni kez det ben ér vé nye -
sí tett el uta sí tó kor mány za ti po li ti ka idõ köz ben és sub rosa
leg alább is je len tõ sen eny hült vol na (en nek je lei min den -
eset re nem megállapíthatóak20), és c) amen  nyi ben az or szág-
ba még is be ju tó zsi dó me ne kül tek túl nyo mó több sé gük ben
nem már ele ve meg lé võ, avagy itt szer zett ke resz tény egy -
há zi pa pí rok kal tud ták vol na le gi ti mál ni magukat,21 ele jét is
vé ve ez zel an nak, hogy bár mi lyen (ké sõb bi) ki to lon co lás ál -
do za ta i vá vál ja nak.
(2) Keresztes-Fischer Fe renc bel ügy mi nisz ter már na gyon

ko rán, jú li us vé ge fe lé tu dott ar ról (nem sok kal ké sõbb pe -
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20 Lásd eh hez pl. Csáky Ist ván kül ügy mi nisz ter 1939. szep tem ber 17-én
meg fo gal ma zott ama mon da tát, amely ar ról szól, hogy a ma gyar kor -
mány ál tal az or szág te rü le té re tág szív vel been ge dett „len gyel me -
ne kül tek re vo nat ko zó ren del ke zé sek bõl zsi dók ter mé sze te sen ki van -
nak zár va, mert eze ket a ha tá ron ke re ken vis  sza uta sít juk”. In: Na pi
je len tés Or³owski bu da pes ti len gyel kö vet és Csáky kül ügy mi nisz ter
be szél ge té sé rõl. In: Ma gyar or szág kül po li ti ká ja a II. vi lág há bo rú ki tö -
ré sé nek idõ sza ká ban 1939-1940. Ös  sze ál lí tot ta és saj tó alá ren dez te:
Ju hász Gyu la. ([So ro zat cím:] Dip lo má ci ai ira tok Ma gyar or szág kül -
po li ti ká já hoz, 1936–1945. IV.) Bu da pest: Aka dé mia Ki adó. 1962. (403. irat)
533–534/534. Rész le te sen lásd eh hez: Majsai Ta más: A ma gyar Ho lo -
ca ust el sõ fel vo ná sa, 1941. In: Ho lo ca ust Em lék könyv. A vi dé ki zsi dó -
ság de por tá lá sá nak 50. év for du ló ja al kal má ból. Bu da pest: TEDISZ.
1994. 303–309. – Ez a ten den cia egyéb ként an  nyi ra élõ volt, hogy An tall
Jó zsef, a bel ügy mi nisz té ri um 9., köz igaz ga tá si és szo ci á lis osz tá lyá nak
a ve ze tõ je, a II. vi lág há bo rú alat ti me ne kült po li ti ka emblematikus
sze rep lõ je még 1942-ben is a zsi dó szár ma zá sú me ne kül tek kel szem -
be ni el uta sí tó ál lás pon tot kép vi sel te. Lásd: Majsai Ta más: Ke gye let,
em lé ke zés és em lé kez te tés. A Wesley Já nos Lel kész kép zõ Fõ is ko la és
a Ma gyar or szá gi Evan gé li u mi Test vér kö zös ség a Kõ rös me zõ – Ka me -
nyec-Podolszkij-i de por tá lás 70. év for du ló ja al kal má val. In: Nép sza -
va, (138.) 2011. au gusz tus 27. (= 200. sz.; Szép szó mel lék let.) 4.; Uõ.:
A Soá Ma gya ror szá gon 1941-ben. In: Ti la lom fák el le né ben (in 6. sz.
jegy zet). 83–115.: http://www.wesley.hu/sites/default/files/fajlok/belivek_
vardy_nyomda_vegleges.pdf 

21 En nek a gya kor lat nak a jel lem zõ vol tá ra Frojimovics ma ga is utal: op.
cit. (in 19. sz. jegy zet), 81.
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dig Hor thy kor mány zó is), hogy mi lyen kö rül mé nyek kö zé
ke rül nek a ki te le pí tet tek. A bel ügy mi nisz ter a de por tá lá so kat
au gusz tus kö ze pén va ló ban le is ál lí tot ta (igaz, nem mind -
járt és tel je sen ér vény re ju tó an), de vé let le nül sem a meg is -
mert tra gé di ák mi att (a Kamenyec-Podolszkij-i vér für dõ rõl
szer zett is me re tei pe dig eb ben a dön tés ben sem mi kép pen
nem játsz hat tak sze re pet), ha nem mert a né met had se reg –
mi u tán a ki te le pí té sek za va ró lag ha tot tak a had mû ve le ti
fel ada tok ra – le til tot ta a ma gyar ná cik ak ci ó ját. A bel ügy mi -
nisz ter az élet ben ma radt ki uta sí tot tak vis  sza té ré sé ért
egyet len in téz ke dést sem fo ga na to sí tott, sõt, a mi nisz ter el -
nök kel egye tem ben, no vem ber ben kü lön is saj nál ko zá sá -
nak adott han got az or szág ház ban a de por tá lás kény sze rû
be re kesz té se mi att, és im már az au gusz tus vé gi vé reng zés
és a ki te le pí tet tek re vá ró egyéb bor zal mak pon tos is me re té -
ben is tá mo gat ta (a mi nisz té ri u mi ad mi niszt rá ci ó val kar ölt ve)
a vis  sza tér ni szán dé ko zók kal (mint ún. kár té kony „be szi -
vár gók”-kal) szem be ni bru tá lis ha tár õri ze ti in téz ke dé se ket.
A de por tá lást kez det tõl el len zõ, az zal szem ben adott pil la -
nat ban fel is lé põ mi nisz ter rõl szó ló le gen dák azon ala pul -
nak, hogy a szór vá nyo san to vább ra is zaj ló ki te le pí té si, il -
let ve az ún. be szi vár gó zsi dók nak a ha tá ron va ló át té te lé re
irá nyu ló ak ci ók so rán – a hoz zá el ju tó kü lön le ges ké ré sek re
te kin tet tel – né há nyak ese té ben ta lán va ló ban meg aka dá -
lyoz ta a ki szál lí tá su kat, és hogy 1942. ok tó ber 28-ától (ér te sü-
lé sei sze rint ugyan is a „Ga lí ci á ba ki tett zsi dó kat az ot ta ni meg-
szál ló ha tó sá gok leg több eset ben agyon lö vik”) – a KEOKH
ve ze tõ jé nek adott szó be li uta sí tás ban – va ló ban meg til tot ta
a Kõ rös me zõn át tör té nõ (nem min den irány ban ér vé nyes!)
to váb bi kitelepítéseket.22 (Ez zel együtt is tel je sen bi zo nyos -
nak te kint he tõ, hogy a mi nisz ter már leg alább egy év vel ko -
ráb ban is meg fe le lõ en tá jé ko zott volt a fe lõl, hogy mi lyen
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22 Rész le te sen is mer te ti Frojimovics Kin ga: KEOKH operations against
Jewish refugees and… (in 14. sz. jegy zet), 141–144.
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sors ban ré sze sül nek a zsi dók a meg szállt szov jet területe ken.)23
A bel ügy mi nisz ter sze mé lyét öve zõ le gen da ter jesz té sé ben
mind má ig ko moly le gi ti má ci ós funk ci ót tölt be ugyan (hang -
sú lyo zan dó: tel je sen vét le nül) Randolph L. Braham több ször
em lí tett mo nog rá fi á ja is, amely nek szó ban lé võ ál lí tá sa it az
ak kor ren del ke zé sé re ál ló tény is me re tek be fo lyá sol ták, ám
amely nek a me cha ni kus to vább hasz no sí tá sát a de por tá lás
tör té ne té rõl az az óta szü le tett szakmunkák24 egy ér tel mû en
meg tilt ják. Nem szól va ar ról, hogy Braham a tör té ne ti ös  sze-
füg gé sek re te kin tet tel eb ben az elem zé sé ben is olyan ér té -
ke lést tett, amel  lyel az õ rész ada ta it ma ide o ló gi a i lag ve zé relt
cé lok kal fel hasz ná ló tör té ne lem bar ká cso lók üze ne tei kö szö-
nõ vi szony ban sin cse nek: „A ma bir to kunk ban lé võ bi zo nyí -
té kok egy ér tel mû en azt ta nú sít ják, hogy az 1941 au gusz tu -
sá ban Ma gya ror szág ról ki to lon colt 16-18 000 zsi dó a vég le ges
meg ol dás prog ram já nak esett áldozatul.”25
(3) Az 1941-es de por tá lás nem asze rint mi nõ sül a ma gyar  -

or szá gi Soá el sõ ál lo má sá nak („prelúdium”-ának26), hogy a
kor mány ta gok és a to váb bi fe le lõ sök mit tud hat tak-sejt het -
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23 Lásd pl.: Majsai Ta más: A Soá Ma gya ror szá gon 1941-ben. (In 20. sz.
jegy zet); leg újab ban: Frojimovics Kin ga: A ga lí ci ai de por tá lá sok. In: Nép -
sza bad ság, (72.) 2014. feb ru ár 1-2. (= 27. sz.) Hét vé ge c. mel lé ket: 2–3.

24 Keresztes-Fischer dön té sé nek nem fel tét le nül el sõ sor ban hu ma nis tát
sej te tõ mo tí vu ma i ra utal tam 1986-os mun kám ban is, amely ben, az
ak kor ál ta lam vizs gált for rá sok fi gye lem be vé te lé vel, igen re zer vál tan
lát tam csak in do kolt nak szól ni a de por tá lás le ál lí tá sá nak õt il le tõ
szem pont ja i ról. Egy 1994-ben kelt dol go za tom ban (in 20. sz. jegy zet)
em lí tett for rá sok alap ján pe dig egy ér tel mû en ki zárt nak te kin tet tem
a mi nisz ter sze mé lyé nek és sze re pé nek az itt szó ban lé võ ér te lem ben
tör té nõ be mu ta tá sát. Lásd még: A Soá Ma gya ror szá gon 1941-ben (in
20. sz. jegy zet) c. írá so mat. 

25 A ma gyar Ho lo ca ust (in 10. sz. jegy zet), I. 174. = Uõ.: A nép ir tás po -
li ti ká ja. A Ho lo ca ust Ma gya ror szá gon. Bu da pest: Bel vá ro si Könyv ki -
adó. I. 1997[2.] 205.

26 A ki fe je zést Randolph L. Braham hasz nál ta elõ ször a The Kamenets
Podolsk and Dél vi dék Massacres: Prelude to the Ho lo ca ust in Hun -
ga ry cí mû ta nul má nyá ban. In: Yad Yashem Studies, (9.) 1973. 133–156.
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tek és mit nem a ki te le pí tet tek re vá ró Endlösungról; hogy a
de por tál tak kül ho nos ok vol tak-e vagy sem (a tett mi nõ sé -
gén, tör té nel mi qualitásán és moz ga tó ru gó i nak alap ka rak -
te rén sem mit nem vál toz tat na az sem, ha egyet len ma gyar
ál lam pol gár sem lett vol na kö zöt tük), avagy hogy tet tü ket a
tet te sek an nak ide jén mi nek ne vez ték (az ide gen ren dé sze -
ti ter mi nus tech ni kust ez eset ben egyéb ként a leg ke vés bé
hasz nál ták, szem ben az át/ki te le pí tés, ki uta sí tás/to lon co lás
etc. ki fe je zé sek kel), ha nem az ál tal, hogy az ak ci ó ban, il let ve
az eb ben meg ala po zó dó, kamenyec-podolszkijban, Stanis -
lauban és más he lye ken vég be vitt tö meg mé szár lás ok hoz
ve ze tõ lel ket len és ga lád el já rás ban (a ki te le pí tõk pl. pon to -
san tud ták, hogy a va gyo nuk tól még itt hon egyéb ként is
meg fosz tott sze ren csét le nek a há bo rús zûr za var súj tot ta
uk rán-ga lí ci ai te rü le ten a leg ke vés bé sem tud nak em ber hez
mél tó éle tet foly tat ni) ép pen az öl tött tes tet: az ál la mi szint -
re emelt zsi dó el le nes mé tely, ami mi att és ami nek egyik
egyenesági kö vet kez mé nye ként a Hor thy -re zsim né pe és
po li ti kai elit je 1944-ben – bár mi lyen rá se gí tés sel is, de kész -
sé ge sen – be lé pett a Soá fõ sod rá ban va ló köz re mû kö dõk
ret te ne tes csa lád já ba. És for dít va, hogy az 1944-ben lel ke sen
de por tá ló Ma gyar or szág eu fó ri á ba ke rü lõ tag ja it a zsi dó -
gyû lö let nek ugyan az a zül lesz tõ nar ko ti ku ma lel ke sí tet te,
mint az 1941-ben ha son ló an kéj jel és kedv vel de por tá ló kat,
akik már ak kor is szá zez res ki te le pí té si ke re tek rõl áb rán -
doz tak, és nem raj tuk mú lott (ha nem a ná ci nagy test vé ren,
aki ak kor nem csak nem tá mo gat ta ter ve i ket, de ki fe je zet -
ten el le nez te is), hogy vé gül be kel lett ér ni ük a mint egy ti -
zen nyolc ezer rel.

b) 

És ak kor kö vet kez zen az 1941-es de por tá lás mai ma gyar or -
szá gi tör té né szi, tör té net tu do má nyi Soá-értelmezését (is)
jel zõ né hány his to ri og rá fi ai il luszt rá ció. Szé gyel lem, de az
elõ adás ra ké szül ve alap ve tõ en csak azok nak a jegy ze te im -
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nek a fel dol go zá sá ra volt idõm, ame lye ket a 2006-ig ter je dõ
– és könyv tá ri ada tok igény be vé tel lel ál ta lam át te kin ten dõ -
nek ítélt és el ért – iro da lom fel hasz ná lá sá val hord tam egy -
be (azt ezt kö ve tõ idõ szak iro dal mi ter mé sé nek ér té ke lé se
egy kö vet ke zõ fel adat lesz majd), ké szül ve egy Karsai Lász ló-
nak szánt – vé gül is fél be ha gyott – vá lasz irat ra. Ér kez vén most
azon ban egy tör té né szi szümposzionra, úgy gon dol tam,
hogy a tör té ne ti lép ték kel mér ve nem ré gen volt 2006-os
éve kig ter je dõ elem zés ta lán ér dek lõ dés re tart hat szá mot.
Mel les leg, sej té sem és is me re te im sze rint az az óta meg je -
lent, és hoz zám el nem ért tan köny vi és az e te kin tet ben
érin tett nek gon dolt tör té net tu do má nyi mû ve ket il le tõ en alig -
ha le het nek a meg elõ zõ ek hez ké pest jobb re mé nye ink.

Az elem zés tech ni kai és tar tal mi szem pont ja it te kint ve sze -
ret ném elõ re bo csá ta ni az aláb bi a kat:

a) A szem lé zett opu sok nál el sõ sor ban a tar tal mi és témafel-
dolgozási lo gi ka alap ján szó ba jö võ sza ka szok ap ró lé kos
meg ol va sá sá ra tö re ked tem.

b) Az át né zett mun kák kö zül majd nem mind egyik tár gyal ja
a kõ rös me zõi de por tá lás sal több te kin tet ben is ös  sze füg -
gés be hoz ha tó új vi dé ki mé szár lást (mel les leg ez meg ál la -
pí tás egy en nél sok kal szé le sebb for rás anyag ve tü le té ben
is igaz). A két ese mény nek szen telt több szö rö sen arány -
ta lan fi gye lem egyik okát ab ban lá tom, hogy a ma gyar
lel ki is me ret szá má ra a kü lön fé le ma gya ráz ko dá sok je gyé-
ben az 1941-es de por tá lás nál va la mi kép pen ke vés bé kín -
zó új vi dé ki ese mé nyek re tör té nõ re a gá lás elõl nem csak
ne he zebb ki tér ni, de a tör tén tek kel va ló fog lal ko zás nak
van nak bi zo nyos bel sõ te her men te sí tõ mo men tu mai is
(mint pl. a tény le ge sen kez de mé nye zett fe le lõs ség re vo -
nás er köl csi ér té kû gesz tu sa). Mind azo nál tal, az at ro ci tás
egy-egy ki ad vány ban va ló elem zé sé nek a tényére csak a
spe ci á li san fon tos nak te kin tett ese tek ben uta lunk.
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I. Egye te mi tan köny vek

1. A már hi vat ko zott írá sá ban Karsai Lász ló is utal a „Ma -
gyar or szág tör té ne te 1918–1990” cí mû – a Pro Renovanda
Cultura Hungariae Ala pít vány tá mo ga tá sá val meg je lent –
kiadványra,27 amely ben a „Ma gyar or szág a má so dik vi lág -
há bo rú ban” cí mû, Gegely Je nõ ál tal jegy zett 10. fe je zet tesz
em lí tést a kõ rös me zõi deportálásról.28 Az 1941-es faj hi gi é ni ai
tör vény rõl szó ló né hány so ros is mer te tõ höz át me net és ki -
kez dés vál tás nél kül kap csolt né hány sort tel jes ter je del mé -
ben idé zem: „Ez zel egyi de jû leg a Ma gya ror szá gon élõ, de
nem ma gyar ho nos, bi zony ta lan ál lam pol gár sá gú iz ra e li ta
la ko so kat Kõ rös me zõ re in ter nál ták. In nen a már né met meg-
szál lás alatt lé võ Kamenec-Podolszkijba de por tál ták õket,
ahol mint egy 15 000 zsi dót pusz tí tot tak el.” (Meg jegy zés: a kö-
tet ha son ló mel lé kes ség gel és szö veg tech ni kai kö rül mé nyek
kö zött tesz em lí tést a kö vet ke zõ ol da lon az újvidéki-zsab lyai
gyil kos ság ról is.) 
Az év szám és ko lo fon nél kül (a bib li og rá fi ai ös  sze ál lí tás

alap ján az adott szer ke zet ben azon ban leg ko ráb ban elõ ször
1994-ben) meg je lent mun ka után nyo má si és pél dány szám -
ada ti ho mály ba vesz nek ugyan, a mû fel te he tõ en „má so dik,
bõ ví tett ki adás”-aként jegy zett, és az „EL TE Új ko ri Ma gyar
Tör té ne ti Tan szék szer ve zé sé ben az MKM Fel sõ ok ta tá si Pá -
lyá za tok Iro dá ja tá mo ga tá sá val” ki adott „20. szá za di ma -
gyar tör té ne lem 1900-1994” cí mû 1997-es ki adá sú, és az elõd  -
ki adás hoz ké pest új szer zõ vel (Hanák Pé ter) is bõ vült kötet29
(amely nek leg alább egy után nyo más ára is sor ke rült 2001-ben)
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27 Ma gyar or szág tör té ne te 1918–1990. Egye te mi tan könyv. (Szer kesz -
tõk: Pölöskei Fe renc, Ger gely Je nõ, Izsák La jos.) Bu da pest: Ko ro na
Ki adó. 1995. 347.

28 Ibidem, 160.
29 20. szá za di ma gyar tör té ne lem 1900–1994. Egye te mi tan könyv. (Szer -
kesz tõk: Pölöskei Fe renc, Ger gely Je nõ, Izsák La jos.) Bu da pest: Ko ro -
na Ki adó. 1997. (2. bõ ví tett ki adás) – A ro kon ság ra nem csak a „Ma -
gyar or szág tör té ne te” alap cím utal, de a szer zõi át fe dé sek is.
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az ad di gi el sõ fe je ze tet ki vé te lé vel szin te szó sze rint át ve szi
a ko ráb bi editio szö veg anya gát. A szá munk ra kö ze lebb rõl is
ér de kes „Ma gyar or szág a má so dik vi lág há bo rú ban” cí mû
szakasz,30 né hány je len ték te len sti lisz ti kai-szem lé le ti mó do sí -
tás ki vé te lé vel, meg egye zik az elõdverzió31 szö ve gé vel, be le -
ért ve eb be a kõ rös me zõi de por tá lás ról írot ta kat is. Mind két
ki adás hoz tar to zik egy 14 ol da las (az új editioban ta lán csak
egy 1990-es té tel lel bõ ví tett) kro no ló gi ai supplementum,
ame lyek szin tén nem tesz nek em lí tést a de por tá lás ról. 
Exkurzus: Nem tu dom, hogy hasz ná lat ban van-e még az

imént em lí tett kö tet nek is mû fa ji és szel le mi elõd je ként azo -
no sít ha tó, Ba logh Sán dor szer kesz tet te 1988-as egye te mi tan-
könyv,32 amely a kõ rös me zõi ál do za tok ról nem tesz ugyan
em lí tést, de ar ról igen, hogy eb ben az idõ ben „az észak-er dé-
lyi kom mu nis ták kö zül több mint 800 fõt tar tóz tat tak le”.33
A ki ad vány egyes fe je ze tei és sza ka szai min den eset re to vább-
él tek Ger gely Je nõ kö vet he tet len gya ko ri ság gal meg je le nõ
és fel mér he tet le nül szé les kö rök höz el ju tó má so dik vi lág -
há bo rús ös  sze fog la ló i ban. Oly kor ép pen kö zép is ko lás ok -
nak szánt, „kor sze rû tör té ne lem”-ként for gal maz va õket a
90-es években.34 (A so ro zat „kor sze rû sé gé”-nek sa já tos je le i-
re buk kan ha tunk pl. ab ban, hogy mi köz ben a Szer zõ az
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30 Ibidem, 251–267.
31 Op. cit., 159–174.
32 Ba logh Sándor–Izsák Lajos–Gergely Jenõ–Föglein Gi zel la: Ma gyar -
or szág tör té ne te 1918–1975. Egye te mi tan könyv. (Szer kesz tõ: Ba logh
Sán dor.) Bu da pest: Tan könyv ki adó. 19882. 

33 Ibidem, 105. – Meg jegy zés: a Szer zõ egy rö vid mon dat ere jé ig ugyan -
itt ki tér az új vi dé ki tö meg gyil kos ság ra is, ame lyet a csend õr ség és
hon véd ség ren de zett „a bé kés la kos ság kö zött”. Nem tud az 1941-es
de por tá lás ról a kö tet hez tar to zó an meg je lent „Ma gyar or szág tör té ne -
te 1918–1975. Szö veg gyûj te mény” cí mû ki ad vány sem. (Ös  sze ál lí tot -
ta: Ba logh Sán dor, Föglein Gi zel la.) Bu da pest: Tan könyv ki adó. 1986.

34 Ger gely Je nõ: Ma gyar or szág tör té ne te 1919 õszé tõl a II. vi lág há bo rú
vé gé ig. ([So ro zat cím:] Kor sze rû tör té ne lem érett sé gi zõk nek és fel vé -
te li zõk nek. So ro zat szer kesz tõ: Ker tész Ist ván. Lek to rál ta: Kar dos Jó -
zsef.) Bu da pest: IKVA Ki adó. 1990. 
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1988-as tan könyv idé zett pas  szu sá nak szö veg hû má so la tá ból
ki hagy ta az er dé lyi kom mu nis ták ról szó ló sorokat,35 a „ne gye -
dik, ja ví tott” 1992-es kiadásban36 már az új vi dé ki ször nyû -
sé gek re uta ló, és az el sõ ki adás ban még olvasható37 rö vid
uta lás sem szerepel.38Meg jegy zen dõ: a fü ze tek vé gén ta lál -
ha tó kro no ló gi ai váz lat egyik eset ben sem em lí ti az új vi dé -
ki bor zal mat.)

2. 20. szá za di egye te mes tör té net. I. kö tet. 1890–1945. (1997)39
– A má so dik vi lág há bo rú idõ sza kát jegyzõ,40 és a Soá leg -
fon to sabb ös  sze füg gé se it is bemutató41 Sipos Pé ter nem tesz
em lí tést Kamenyec-Podolszkijról,42 és a kö tet vé gén ta lál ha -
tó rész le tes kro no ló gi ai váz lat sem utal rá. Meg jegy zen dõ:
a do mi nán san had tör té ne ti as pek tu sú ös  sze ál lí tás Babij Jar-
ról és a Soá sok más, drasz ti kus ikon ná vált ese mé nyé rõl és
hely szí né rõl sem szól, ki tér azon ban pél dá ul a Wannse-kon -
ferenciára, és meg em lí ti a ha lál tá bo ro kat és a de por tá lá so -
kat is.

3. L. Nagy Zsu zsa: Ma gyar or szág tör té ne te 1918–1945. (1995)43
cí mû mun ká ja az 1941-es de por tá lást még csak uta lás sze rû en
sem em lí ti. Meg jegy zés: az ún. zsi dó kér dést a Szer zõ egé -
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35 Op. cit., 95.
36 Ger gely Je nõ: Ma gyar or szág tör té ne te 1919 õszé tõl a II. vi lág há bo rú
vé gé ig. ([So ro zat cím:] Kor sze rû tör té ne lem kö zép is ko lás ok nak. So ro -
zat szer kesz tõ: Ker tész Ist ván. Lek to rál ta: Kar dos Jó zsef.) Bu da pest:
IKVA. 1992. 101.

37 Op. cit., 95. 
38 Op. cit., 101.
39 Szer kesz tõk: Dió sze gi Ist ván, Harsányi Iván, Krausz Ta más, Né meth
Ist ván. Bu da pest: Ko ro na Ki adó. 19972.

40 Ibidem, 503–526.
41 Ibidem, 519–520.
42 Ez azért is fur csa, mert õ ír ta az ugyan ezen év ben má so dik ki adás -
ban meg je le nõ „Ma gyar or szág a má so dik vi lág há bo rú ban. Le xi kon
A–Zs” c. ki ad vány ban a Kamenyec-Podolszkij szó cik ket (lásd alább).

43 Deb re cen: Mul tip lex Mé dia. (2., bõ ví tett ki adás / egye te mi jegy zet /
[so ro zat cím:] Tör té nel mi Fi gye lõ Köny vek 3.) 
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szé ben vé ve is szûk ter je de lem ben és nem „túl zott” je len tõ -
ség gel pertraktálja.44 Nem ke rül szó ba a prob lé ma a kár pát -
al jai te rü le ti és nem ze ti sé gi kér dé sek érin té se kor sem,45 amely
üg  gyel szem ben lé nye ge sen na gyobb je len tõ sé get tu laj do -
nít a dél vi dé ki kér dé sek nek (az itt zaj ló „bru tá lis vé reng -
zés”-rõl, amely nek „mint egy öt ezer ma gyar és szer bi ai zsi dó
és ke resz tény esett ál do za tá ul” két szer is em lí tést tesz46), és
kü lö nö sen a „ma gyar or szá gi né met ség prob lé má já”-nak, ame-
lyet két ol dal összterjedelemben47 önál ló cím szó alatt kü lön
is vizs gál. 
Exkurzus: L. Nagy Zsu zsa mun ká it il le tõ en fi gyel met ér -

de mel, hogy az „Egy ez red év” cí mû 1986-os kiadványban48
a „Leg újabb ko ri tör té nel münk” cí mû ál ta la jegy zett fe je zet-
ben szin tén nem tesz em lí tést az 1941-es de por tá lás ról, ugyan -
ak kor ki tér a ma gyar kor mány no bi lis me ne kült po li ti ká já -
nak a tag la lá sá ra (ez al ka lom mal a len gyel azilánsok szá mát
be csül ve „mint egy százezer”-re49), és eh hez kap cso ló dó an
ki tér ar ra is, hogy a né met rész rõl „erõ tel jes és meg úju ló kö -
ve te lé sek kel szem ben a [ma gyar] kor mány zat meg ta gad ta
a zsi dók get tó ba zá rá sát és de por tá lá sát. Er re csak 1944-ben
ke rült sor.”50
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44 A Szer zõ le egy sze rû sí tést nem nél kü lö zõ né ze te sze rint az an ti sze mi -
tiz mus prob lé ma vi lá gá ban a meg ha tá ro zó moz ga tó ru gót a kü lön fé le
fog lal ko zá sok ból arisz tok ra ti kus fel fo gá suk foly tán ki szo rult ré te gek
in du la ti zsi dó el le nes sé ge ké pez te. Ibidem, 185.

45 Ibidem, 214–218.
46 Ibidem, 218., 227.
47 Ibidem, 218–220.
48 Egy ez red év. Ma gyar or szág rö vid tör té ne te. (Szerk.: Hanák Pé ter.)
Bu da pest: Gon do lat Könyv ki adó. 1986.

49 Ibidem, 336. – A „Ma gyar or szág tör té ne te 1918–1945” cí mû kö te té ben
a har min cas évek vé gé tõl ná lunk me ne dé ket ta lá ló zsi dók szá mát tar -
tot ta (mint lát tuk, tel je sen ir re á li san) „kö zel 100ezer”-nek (op. cit., 233.).

50 Ibidem.
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4. Romsics Ig nác: Ma gyar or szág tör té ne te a XX. szá zad ban.
(1999)51 – A 2005-ben már a 3., bõ ví tett kiadásban52meg je le -
nõ opus nyolc sor ban szól az 1941-es de por tá lás ról. Elõ ször
ar ról tá jé koz tat, hogy szem ben a kör nye zõ or szá gok ban élõ
sors tár sa ik kal „Ma gya ror szá gon a zsi dók több sé gé nek éle tét
1944-ig nem fe nye get te ve szély”, majd így foly tat ja: „Pog -
ro mok ra, at ro ci tá sok ra nem ke rült sor, s há bo rú kez de ti sza -
ka szá ban a szom szé dos or szá gok ból ezért mint egy 100 ez -
ren me ne kül tek ide. [...] Mint egy 18 ezer fõ azon ban, aki ket
1941 nya rán vis  sza to lon col tak Ga lí ci á ba, el pusz tult.” – Meg-
jegy zés: a Szer zõ ezt kö ve tõ en két és fél sor ban em lí tést tesz
az új vi dé ki massacré-ról is, és pe dig azt hang sú lyoz va, hogy
„a szer bek mel lett el sõ sor ban ugyan csak zsi dók ese tek áldo-
zatul”53 (a társ szer zõk több nyi re et ni kai-val lá si jel zõ nél kü li
„ci vil” stb. ál do za tok ról sze ret nek be szél ni). – Kom men tár:
ál lí tá sa i nak konk rét quelléit Romsics Ig nác nem je lö li meg.
A kö tet hez ren delt, és egyéb ként igen rész le tes ún. iro dal mi
kalauzban54 „a há bo rú alat ti zsi dó ül dö zé sek” for rás he lye -
ként vé gül is egyet len ként szó ba jö he tõ Braham-féle mo no -
grá fia nem ala poz za meg55 sem a szél sõ sé ges száz ezer nyi zsi-
dó me ne kült rõl szó ló ada tát, sem pe dig azt az – ál lí tá sá ból
kö vet ke zõ – té telt, hogy ezek kö zül leg alább tizennyolc ez ren
a ga lí ci ai te rü le tek rõl immigráltak vol na Ma gya ror szág ra. 
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51 Bu da pest: Osiris Ki adó. ([So ro zat cím:] Osiris tan köny vek.)
52 Ez utób bit saj nos nem volt mó dom meg te kin te ni.
53 Op. cit., 257.
54 Ibidem, 627.
55 A mo no grá fia hi vat ko zott 1988-as ki adá sa ezen a pon ton (I. kö tet, p.
169.) tel je sen meg egye zik az 1997-es, má so dik ki adás sal (I. kö tet, p.
197sq.)
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II. A leg in kább köz ké zen for gó, te ma ti ka i lag
il le té kes nek te kint he tõ szak/tör té né szi mun kák

a)

Ame lyek egy ál ta lán nem tesz nek em lí tést
az 1941-es de por tá lás ról

1. Ma gyar or szág tör té ne ti kro no ló gi á ja. (1982)56A XX. sz.-i sza-
kaszt Glatz Fe renc szer kesz tet te. Az 1939. jú ni us 22. – 1944.
szep tem ber 21-i idõ sza kot Fe jes Ju dit dol goz ta fel.57 – Kom men-
tár: Az év ti ze dek óta egye dül ál ló ké zi könyv fõ szer kesz tõ jé nek
a fi gyel mét an nak ide jén kü lön is fel hív tam a hi á nyos ság ra.
A kor rek ci ó ra azon ban a 1983-as má so dik, ja ví tott ki adás -
ban nem ke rült sor, a mun ka újabb editiója pe dig már nem
je lent meg. (Meg jegy zés: Az új vi dé ki ese mé nyek sze re pel -
nek az összeállításban.58) 

2. Ba logh Margit–Gergely Je nõ: Egy há zak az új ko ri Ma gya r-
or szá gon 1790–1992. Kro no ló gia. (1993)59 – Meg jegy zés: a so-
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56 III. kö tet. 1848-1944. Bu da pest: Aka dé mi ai Ki adó. ([So ro zat cím:] Ma -
gyar or szág tör té ne ti kro no ló gi á ja. A kez de tek tõl 1970-ig. Négy kö tet -
ben. (Fõ szer kesz tõ: Benda Kál mán.) 

57 Fe jes Ju dit ugyan ak kor nagy sze rû elõ adást tar tott az 1941-es de por -
tá lás sal kap cso lat ban az 1984-es bu da pes ti Soá-emlékkonferencián.
Lásd: On the History of Mass Deportations from Carpatho-Ruthenia
in 1941. In: The Ho lo ca ust in Hun ga ry Fifty Years Later. (Ed. by Ran -
dolph L. Braham and At ti la Pók.) (East European Monograaphs, No.
CDLXXVII.; Ho lo ca ust Studies Series.) New York: The Rosenthal Insti -
tute for Ho lo ca ust Studies – Graduate Cen ter of The City University
of New York – Bu da pest: The Institute of History of the Hungarian
Aca demy of Sciences – The Europa Institute. Co lum bia University
Press, 1997 305–328.

58 Op. cit., 986.
59 Bu da pest: His tó ria – MTA Tör té net tu do má nyi In té ze te. ([So ro zat cím:]
His tó ria könyv tár. Kro no ló gi ák, adat tá rak. 1.) 
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ro zat 4. kö te te ként azo nos cím mel ki adott 1996-os adattár60
egy té tel ere jé ig utal az eseményre.61

3. Ma gyar or szág had tör té ne te két kö tet ben. (1985)62 – Kom -
men tár: a „Ki egye zés tõl nap ja in kig” al cí met vi se lõ [2]-es to -
mus ban (szer kesz tet te: Tóth Sán dor) „A Hor thy -had se reg
tör té ne te” cí mû ne gye dik fe je ze té ben Tóth Sán dor jegy zi a
má so dik vi lág há bo rús ese mé nyek kel fog lal ko zó részt.63A kö-
tet hez bõ sé ges kro no ló gi ai ka tasz ter tar to zik, amely szin tén
nem em lí ti a kõ rös me zõi ki te le pí tést. (Meg jegy zés: a fõ szö -
veg és az idõ ren di táb lá zat is tár gyal ja a „több ezer ál do za -
tot kö ve te lõ”, „rab lás sal és fosz to ga tás sal pá ro sult szé gyen -
le tes” új vi dé ki „vérengzést”.64) 

4. Ma gyar or szág a XX. szá zad ban. (1986)65 – Meg jegy zés: Az
adott idõ szak ös  sze fog la ló ja Romsics Ig nác mun ká ja. 

5. Dombrády Ló ránd: Hadseregpolitika Ma gya ror szá gon,
1938–1944. (1986)66

6. Dombrády Ló ránd – Tóth Sán dor: A ma gyar ki rá lyi hon -
véd ség, 1919–1945. (1987)67

7. Ju hász Gyu la: Ma gyar or szág kül po li ti ká ja, 1919–1945. (1988)68
– Kom men tár: Kõ rös me zõ fi gyel men kí vül ha gyá sa (szem ben
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60 Ba logh Margit–Gergely Je nõ: Egy há zak az új ko ri Ma gya ror szá gon
1790-1992. Adat tár. Bu da pest: História–MTA Tör té net tu do má nyi In té -
ze te. ([So ro zat cím:] His tó ria könyv tár. Kro no ló gi ák, adat tá rak. 4.) 1996.

61 Op. cit., 2647. té tel, p. 422.
62 Bu da pest: Zrinyi Ka to nai Ki adó. (Fõ szer kesz tõ: Lip tai Er vin. [A ki ad -
ványt jegy zi:] Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um.)

63 Op. cit., 305–437.
64 Ibidem, 332–333.
65 Bu da pest: Kos suth Könyv ki adó. 19862. (Szerk.: Ba logh Sán dor.)
66 Bu da pest: Kos suth Könyv ki adó.
67 Bu da pest: Zrinyi Ka to nai Ki adó.
68 Bu da pest: Kos suth Könyv ki adó. (Har ma dik, át dol go zott ki adás.)
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egyéb ként a dél vi dé ki vé reng zés sel, amely re fon tos dip  lo -
má cia tör té ne ti elem zés sel tér ki a kötet)69 azért is fel tû nõ,
mert Ju hász Gyu la szer zõ je volt „A Wilhelmstrasse és Ma gyar  -
or szág. Né met dip lo má ci ai ira tok Ma gya ror szág ról 1933–1944”
cí mû, még 1966-ban meg je lent dokumetum vá lo  gatásnak,
amely em lí ti a történteket.70

8. Ma gyar or szág és a nagy ha tal mak a 20. szá zad ban. Ta nul -
má nyok (1995).71 – Kom men tár: a ha zai és kül föl di szer zõk
mun ká it tar tal ma zó ki ad vány ban az adott idõ sza kot Sza kály
Sán dor a „Ma gyar-né met ka to nai együtt mû kö dés a má so -
dik vi lág há bo rú ban” cí mû ta nul má nya tárgyalja.72 Meg -
jegy zés: Szakály az új vi dé ki mé szár lás ese mé nye i re sem tér
ki (szem ben Ju hász Gyulával73), no ha igen tö mö ren, de
rész le te sen elemzi74 a ma gyar had erõ né met igény be vé te lé -
rõl szó ló 1942 ja nu á ri tár gya lá so kat. 

9. Bertényi Iván–Gyapay Gá bor: Ma gyar or szág rö vid tör té ne-
te (1997).75 – Meg jegy zés: a kö tet em lí ti a III. zsi dó tör vényt,
az új vi dé ki vé reng zést és azt, hogy „a szlo vák par la ment
1941 de cem be ré ben tör vényt ho zott a zsi dók de por tá lá sá -
ról. A ja vas lat el len egyet len em ber szó lalt fel: a Ma gyar Párt
szó szó ló ja, Es ter házy Já nos gróf.”76 (Az adott idõ szak ös  sze -
fog la ló ja Gyapay Gá bor mun ká ja.)
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69 Op. cit, 285. 
70 Ös  sze ál lí tot ták és saj tó alá ren dez ték, a be ve ze tõ ta nul mányt ír ták:
Ju hász Gyu la, Pamlényi Er vin, Ránki György, Tilkovszky Loránt. Bu -
da pest: Kos suth Könyv ki adó. 1968. 611.

71 Bu da pest: Te le ki Lász ló Ala pít vány. (Szer kesz tet te és a be ve ze tõt ír ta
Romsics Ig nác. A szer kesz tés ben köz re mû kö dött Bán D. And rás.)

72 Op. cit., 119–126.
73 Lásd az elõ zõ té tel nél tett meg jegy zést.
74 Op. cit., 122.
75 Bu da pest: Maecenas. 1997. (Ne gye dik, bõ ví tett és ja ví tott ki adás.)
76 Op. cit., 556–557.
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10. Ma gyar tör té ne ti szö veg gyûj te mény 1914–1999. I–II. (Szer-
kesz tet te: Romsics Ig nác.) (2000). 77

11. A ma gya rok kró ni ká ja. (1995)78 – Meg jegy zés: A szer kesz-
tõ ál tal leg fon to sabb nak/jel lem zõbb nek te kin tett (XX. sz.-i)
éven kén ti ese mé nyek ál ta lá ban két ol da lon tör té nõ szö ve ges
és ké pi meg ol dá sú ki eme lé sé vel és egy-egy igen nagy lép té -
kû kro no ló gi ai váz lat be ik ta tá sá val ös  sze ál lí tott ki ad vány -
ban az 1941-es év tör té né sei kö zé nem ke rült be a kõ rös me -
zõi de por tá lás (meg tud hat juk vi szont a kro no ló gi á ból, hogy
„a jú ni us 6-án alá írt né met-ma gyar kö zös repülõgépgyártási
szer zõ dés nek meg fe le lõ en meg ala pít ják a Du nai Re pü lõ -
gép gyár Rt.-t”), ugyan ak kor az 1942. év szö ve ges anya gá -
nak mint egy egy ne gye dét ki te võ ter je de lem ben ol vas ha -
tunk az új vi dé ki vé reng zés rõl. (Az ese mény re a kro no ló gi ai
váz lat is utal.)79

12. Gosztonyi Pé ter: A ma gyar hon véd ség a má so dik vi lág -
há bo rú ban. (1992. A Ka to li kus Szem le ki adá sá ban 1986-ban
meg je lent mû át dol go zott, má so dik ki adá sa. Saj tó alá ren -
dez te és szer kesz tet te: An tal Lász ló. Szak ma i lag lek to rál ta:
Sza bó Pé ter, Szakály Sándor.)80

13. Vargyai Gyu la: Ma gyar or szág a má so dik vi lág há bo rú -
ban. (2001)81

14. Sza bó Péter–Számvéber Nor bert: A ke le ti had szín tér és
Ma gyar or szág, 1941–1943. [2002]82
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77 Bu da pest: Osiris Ki adó.
78 Bu da pest: Ma gyar Könyvklub–Officina No va. (Ös  sze ál lí tot ta, szer -
kesz tet te és az ös  sze fog la ló ta nul má nyo kat ír ta: Glatz Fe renc.)

79 Ibidem, 620.
80 Bu da pest: Eu ró pa Könyv ki adó. 1995. [Orig.: Svájc, 1985.] (A ki adás -
nak is mert egy 1995-ös után nyo má sa is.)

81 Bu da pest: Ko ro na Ki adó.
82 [Nagy ko vá csi:] Puedlo Ki adó. 
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b)

Ame lyek em lí tik az ese ményt (nem rit kán tárgyszerûtlenül,
adott eset ben diszk rét vagy nyíl tan ten den ci ó zus el raj zo lás sal)

1. Ma gyar or szág tör té ne te 1919–1945. (1978) A mind má ig
leg át fo góbb és ta lán leg töb bet is for ga tott ún. tíz kö te tes ma -
gyar or szág-tör té ne ti ös  sze fog la ló 8. kö te te egyet len bõ vebb
mon dat ban nyújt la pi dá ris tá jé koz ta tót a de por tá lás tényé -
rõl, a ki te le pí tet tek szá má ról és a „túl nyo mó több sé gü ket
Uk raj ná ban” ért tragédiáról.83 – Kom men tár: Egy idõ ben haj -
la mos vol tam úgy gon dol ni, hogy Tilkovszky Ló ránt tól e pár
szó is el is me rést ér dem lõ tett volt a ’70-es évek ben. A Szer zõ
azon ban, nem kis  meg le pe té sem re, ugyan ezt a szö ve get kö zöl -
te új ra a „Nem ze ti sé gi po li ti ka Ma gya ror szá gon a 20. szá -
zad ban” c., 1999-ben meg je lent kö te té ben is.84 Rá adá sul az zal
együtt, hogy õ már egy 1967-es mun ká já nak a ké szí té se kor
is je len tõs tá jé ko zott ság gal bírt a történtekrõl.85

2. Ma gyar or szág a XX. sz.-ban. (1996–1997)86 – Az 1941-es de  -
por tá lást il le tõ torz, vagy egye ne sen ha mis tény köz lé sek nek
va ló sá gos is ko la pél dá ja a Ba bits Ki adó Kol le ga Tar soly Ist -
ván fõ szer kesz tõi gond nok sá ga alatt meg je lent – internetes
po zí ci ó ja foly tán kü lön le ges ere jû tu dás- és tu do mány nép -
sze rû sí tõ – há rom kö te tes ki ad vá nya. A (rend szer vál tó ígé -
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83 Ma gyar or szág tör té ne te 1918–1919, 1919–1945. (Szer kesz tõk: Hajdu
Ti bor – Tilkovszky Loránt.) Bu da pest: Aka dé mi ai Ki adó. ([So ro zat cím:]
Ma gyar or szág tör té ne te tíz kö tet ben, 8.) 1976[1]. (= 1978[2].) 1071.

84 Tilkovszky Loránt: Nem ze ti sé gi po li ti ka Ma gya ror szá gon a 20. szá zad-
ban. Deb re cen: Cso ko nai Ki adó. ([So ro zat cím:] Tör té nel mi Ké zi könyv -
tár.) 1998. 84–85.

85 Tilkovszky Ló ránt: Re ví zió és nem ze ti ség po li ti ka Ma gya ror szá gon.
1938–1941. Bu da pest: Aka dé mi ai Ki adó. 1967. 295–296.

86 I. kö tet. Po li ti ka és tár sa da lom, had tör té net, jog al ko tás. Szek szárd: Ba-
bits Ki adó. 1996.; II. kö tet. Ter mé sze ti kör nye zet, né pes ség és tár sa da lom,
egy há zak és fe le ke ze tek, gaz da ság. Szek szárd: Ba bits Ki adó. 1997. 
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re tet hor do zó) opus két tomusa is em lí tést tesz az 1941-es
de por tá lás ról. – Kom men tár: Püski Le ven te és Il lés Sán dor
(a szó ban lé võ fe je ze tek szer zõi) kü lö nö sen két tör té nel mi
le gen da disszeminálásában fej te nek ki emi nens igye ke ze -
tet: a) a ko ra be li ma gyar kor mány zat meg kü lön böz te tõ en
hu má nus me ne kült po li ti kát ta nú sí tott a zsi dók kal szem ben,
amit a me ne kül tek szá mát il le tõ kü lön fé le enormis szám -
adat ok kal pró bál nak is alá tá masz ta ni; b) a de por tá lás ra ki -
fe je zet ten kül sõ, bi ro dal mi kény sze rek ha tá sa alatt ke rült sor.87

3. Sipos Pé ter: Kamienec-Podolszk-i ese mé nyek. Szó cikk a
„Ma gyar or szág a má so dik vi lág há bo rú ban. Le xi kon A-Zs”
c. ki ad vány ban (1997.)88Meg jegy zés: a Szer zõ nyit va hagy -
ja a de por tá lást el ren de lõ mi nisz ter ta ná csi fe le lõs sé get és a
mo ti vá ci ó kat il le tõ kér dést, és õ is úgy tud ja, hogy „Keresz -
tes-Fischer Fe renc bel ügy mi nisz ter, ami kor tu do mást szer -
zett a tö meg gyil kos sá gok ról, le ál lít tat ta a to váb bi ki to lon co -
lá so kat.” 

4. Or mos Má ria: Ma gyar or szág a két vi lág há bo rú ko rá ban
(1914–1945). (1998)89 – Meg jegy zés: a kõ rös me zõi de por tá -
lás sal kap cso la tos szo ká sos his tó ri ai le gen dá kat mel lõ zõ és
az ak ci ó ról ké sõbb alap ve tõ fon tos sá gú mun kát ké szí tõ szer -
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87 Püski Le ven te sze rint a Kállay-kormány ide jén „kö zel 100 ezer zsi dó
me ne kült Ma gya ror szág ra a szom szé dos ál la mok ból, de Bárdossy
1941 jú li u sá ban már rá kény sze rült ar ra, hogy kö zü lük 30-35 ez ret le -
tar tóz tas son és 18 ezer fõt Ga lí ci á ba de por tál jon” (I. 131.; lásd még: p.
398.), ami vel szem ben Il lés Sán dor így fo gal maz a kö vet ke zõ kö tet -
ben: „Né met nyo más ra Ma gya ror szá gon 1941 nya rán ke rült sor az
el sõ de por tá lá sok ra”, vi szont eb ben az idõ ben „40-50 ezer zsi dó me -
ne kült ér ke zett az or szág ba” (II. 221.). 

88 Bu da pest: Pe tit Real Könyv ki adó. (Fõ szer kesz tõ: Sipos Pé ter. Szer -
kesz tõ: Ra vasz Ist ván.) 1997. (Az 1996-os el sõ ki adás ja ví tott és bõ ví -
tett után nyo má sa.) 208.

89 Deb re cen: Cso ko nai Ki adó. ([So ro zat cím:] Tör té nel mi Ké zi könyv tár.)
1998.
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zõ90 itt még úgy tud ja, hogy „a le te le pü lé si en ge dél  lyel nem
ren del ke zõ zsi dó kat” szál lí tot ták ki Ukrajnába.91

5. Az oºwięcimi ma gyar pa vi lon új ál lan dó ki ál lí tá sá nak
for  ga tó köny ve. (1999)92 – Kom men tár: a tör tén tek rö vid le -
írá sá ban a ná ci fe nye ge tés elõl Ma gya ror szág ra me ne kült
zsi dók el le ni „hisz té ri kus saj tó kam pány”-ról olyan konnotá-
cióval esik szó, mint ha an nak ér de mi sze re pe lett vol na a
de por tá lás ban. Meg je le nik az ös  sze fog la ló ban az ak ci ót hu -
ma ni tá ri us meg fon to lá sok alap ján le ál lí tó bel ügy mi nisz te ri
ván dor mo tí vum, va la mint az eb ben köz re mû kö dõ nek
mon dott (ezt egyet len ér de mi do ku men tum sem iga zol ja)
gr. Sigray An tal és Baj csy -Zsi linsz ky End re ne ve is. A de por tá-
lás le ál lí tá sá ban va ló né met köz re mû kö dést il le tõ en azt köz li
az ös  sze ál lí tás, hogy (a hu ma nis ták mel lett) a „ná ci meg -
szál ló ha tó sá gok is a ki szál lí tá sok be szün te té sét kér ték, mert
nem vol tak még fel ké szül ve ilyen tö meg »fogadására«.”93

6. Gyurgyák Já nos: A ma gyar or szá gi zsi dó ság a vész kor -
szak ban. (2001)94 – Az át te kin tett szak mun kák kö ré ben ez a
mû tár gyal ja a leg rész le te seb ben a kõ rös me zõi ese ményt,
és pe dig alap ve tõ en pon tos és tár gyi la gos adat- és tény köz -
lés sel. A Szer zõ is oszt ja ugyan ak kor a bel ügy mi nisz ter-le -
gen dá ri u mot. 
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90 Egy ma gyar médiavezér… (op. cit. in 7. sz. jegy zet).
91 Op. cit., 235.
92Ös  sze ál lí tot ta: Ihász Ist ván (Halminé Bartó An na és Jalsovszky Ka ta lin
köz re mû kö dé sé vel). 1999. áp ri lis 9. Ma gyar Nem ze ti Mú ze um. Tör té-
nész szak ér tõk: Schmidt Má ria – Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, Schweitzer
Jó zsef or szá gos fõ rab bi, Stark Ta más – MTA Tör té net tu do má nyi In té -
ze te.

93 http://osaarchivum.org/galeria/auschwitz/files/pages/epilogue/ihasz-
doc.html

94 In: Uõ.: A zsi dó kér dés Ma gya ror szá gon. Po li ti kai esz me tör té net. Bu -
da pest: Osiris Ki adó. 2001. 168–188/168–169. (To váb bi uta lá sok a de -
por tá lás ra: ibidem, 606, 622.)

03Konyv1:Konyv.qxd  10/2/2014  12:51 PM  Page 139



7. Milleniumi ma gyar tör té net. Ma gyar or szág tör té ne te a
hon fog la lás tól nap ja in kig. (2002)95 – A ma gyar ál la mi sá got
kö szön tõ, ol vas má nyos stí lus ban, de tör té net tu do má nyi
igé nyes ség gel, sa ját ku ta tá si ered mé nye i ket is fel dol go zó
je les szer zõk ál tal ös  sze ál lí tott, az érett sé gi re ké szü lõ di á kok
igé nye i re kü lön is oda fi gyel ni szán dé ko zó és a vi tás kér dé -
se ket nem ke rül ni kí vá nó kiadványnak96 a „Hor thy -kor szak
(1920–1944/45)” cí mû fejezet97 szer zõ je Romsics Ig nác. A „Re -
ví zi ók és a II. vi lág há bo rú” al cím alatt98 szûk sza vú an, ám lé -
nyeg re tö rõ rész le tes ség gel szól a zsi dó tör vé nyek rõl és a
mun ka szol gá lat ról, a kõ rös me zõi de por tá lást azon ban nem
em lí ti. Ér te sül he tünk vi szont ar ról a Ko csis Gab ri el la ös  sze -
ál lí tá sá ban ké szült (15 té te les) kro no ló gi ai appendixben.99
(Meg jegy zés: A mû a dél vi dé ki vé reng zé sek re is csak a kro -
no ló gi á ban utal.)

8. Ra vasz Ist ván. Ma gyar or szág és a Ma gyar Ki rá lyi Hon -
véd ség a XX. szá za di vi lág há bo rú ban, 1914–1945. [2003.]100
Kom men tár: a had tör té nész szer zõ „nem ma gyar ál lam pol -
gár sá gú, il let ve hon ta lan nak nyil vá ní tott zsi dók” de por tá -
lá sá ról ír, em lí ti a jó sá gos Keresztes-Fischer mo tí vu mot, és
(a né hány so ros is mer te tõ höz ké pest) vi szony lag bõ ven ecse -
te li a ma gyar hon véd ség hely szí ni ke gye le ti gesz tu sa it: „Az
uk rá nok ál tal a Dnyesz te ren le úsz ta tott ha lot tak kö zül igen
so kat a Ma gyar Meg szál ló Erõk ka to nái fog tak ki a fo lyó ból
és te met tek el a helyszínen.”101
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95 Bu da pest: Osiris Ki adó. 2002. (Szer kesz tet te: Tóth Ist ván György.
Lek to rok: Engel Pál, Kristó Gyu la, Romsics Ig nác, Szász Zol tán. Szer -
zõk: 14 ja va részt köz is mert tör té nész, köz tük a lek to rok is.)

96 Lásd a kö tet be ve ze tõ jét.
97 Op. cit., 503–554.
98 Op. cit., 540–554.
99 „Kamenyec-Podolszkban két na pon át tar tó öl dök lés ben né met SS-
ka to nák 16 ezer, Ma gya ror szág ról ki te le pí tett zsi dót mé szá rol nak le.”
Ibidem, 685.

100 [Nagy ko vá csi:] Puedlo Ki adó. 
101 Op. cit., 127–128.
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9. Ungváry Krisz ti án: A ma gyar hon véd ség a má so dik vi -
lág há bo rú ban. (2005)102 – Kom men tár: kis sé meg le põ, hogy
a ki ad vány „Holokauszt, nép ir tás és a meg szál ló ala ku la -
tok” és „A mun ka szol gá lat” cí mû fejezeteiben103 a Szer zõ,
aki egyéb ként mo nog rá fi á já nak ki fe je zett cél ja ként fo gal maz-
za meg a hon véd ség mû kö dé sé vel kap cso la tos fe hér fol tok
fel tá rá sát, és rész le te sen fog lal ko zik is (mind ed dig szin te
egye dül ál ló ala pos ság gal) a ma gyar had se reg nek a zsi dó -
gyil kos sá gok ban va ló érintettségével,104 a kõ rös me zõi de por-
tá lás vo nat ko zá sá ban ér te lem sze rû en fel me rü lõ kér dé se ket
csak uta lás sze rû en említi.105 A Soá ma gyar or szá gi pre lú di u -
mát egyéb ként szá mos ké sõb bi munkájában106 is mer te tõ
Szer zõ (aki e te kin tet ben azon ke ve sek kö zé tar to zik, akik
írá sa ik ban nem csak em lí tést tesz nek e de por tá lás ról, de an -
nak alap ve tõ fon tos sá gú ma gyar tör té nel mi di men zi ó ját is
ki hang sú lyoz zák) „mu lasz tá sát” nyil ván az ér tel me zi, hogy
ku ta tá sai so rán az uk raj nai te rü le te ken zaj ló ma gyar had -
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102 Bu da pest: Osiris Ki adó. (Ja ví tott után nyo más)
103 Op. cit., 106–116; 116–122.
104 Pl. ibidem, va la mint: Holokauszt, nép ir tás és a meg szál ló ala ku la tok.
In: Év könyv 2004 (XII). Ma gyar or szág a je len kor ban. (Szerk.: Rainer
M. Já nos–Standeisky Éva.) Bu da pest: 1956-os In té zet. 2004. 9–28.

105 Lásd: 28., 117., 478. o.
106 A Bárdossy-kormány bel po li ti ká ja. In: Uõ.: Ma gyar or szág a má so dik
vi lág há bo rú ban. Bu da pest: Kos suth Ki adó. ([So ro zat cím:] Ma gyar or -
szág tör té ne te, 19. Fõ szer kesz tõ: Romsics Ig nác.) 2010. 19–25/21–22;
A né met-ma gyar vi szony. In: ibidem, 48–80/50.; A Hor thy -rend szer
mér le ge. Diszk ri mi ná ció, szo ci ál po li ti ka és an ti sze mi tiz mus Ma gya r -
or szá gon 1919–1944. Pécs: Je len kor Ki adó – Bu da pest: Or szá gos Szé -
ché nyi Könyv tár. 2012. 496–502. – Egy szûk fél mon dat nyi uta lást tesz
vi szont csak az 1941-es ese mény re a „Ki te le pí tés, la kos ság cse re és a
holokauszt egyes ös  sze füg gé sei” cí mû írá sá ban. In: A Holokauszt
Ma gya ror szá gon eu ró pai pers pek tí vá ban. (Szer kesz tet te: Mol nár Ju -
dit. A kö tet a „Holokauszt Ma gya ror szá gon – 60 év után eu ró pai
pers pek tí vá ban” cím mel 2004. áp ri lis 16-18-án meg ren de zett nem -
zet kö zi tu do má nyos kon fe ren ci án el hang zott elõ adá sok alap ján ké -
szült.) Bu da pest: Ba las si Ki adó. [2005.] 84–99/98.
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mû ve le ti vo nat ko zá sú do ku men tu mo kat nem ta lált. Meg -
erõ sí tik ezt a Szer zõ ál tal ös  sze ál lí tott „A má so dik vi lág há -
bo rú” cí mû kö tet tel kap cso lat ban tett ész re vé te le ink is.107

10. A má so dik vi lág há bo rú. (Szer kesz tet te: Ungváry Krisz ti -
án.) (2005)108 – Meg jegy zés: a for rás anyag ok ból ös  sze ál lí tott
rep re zen ta tív ki ad vány be ha tó an tár gyal ja az ún. zsi dó kér -
dés had se re gen be lü li ügyeit,109 és igyek szik ki tér ni a kõ rös -
me zõi ak ció rész le te i re is, egy je len té sen kí vül, amely rö vi den
em lí ti a Kamenyec-Podolszkijba de por tált ma gyar or szá gi zsi -
dók sa nya rú körülményeit,110 to váb bi ér de mi for rás sal, adat-
tal nem szol gál. (A Had tör té ne ti Le vél tár anya gai va ló ban
szû kö sek e te kin tet ben, még is saj nál hat juk, hogy a lé te zõ,
el sõ sor ban is a had se reg nek a de por tá lá si lét szám ada to kat
köz lõ je len té sei nem ju tot tak el a Szer zõ ke ze i hez.)

c)

Vé gül, hadd mu tas sak be rö vi den né hány gaz dag ala pos ság-
gal és re ményt kel tõ am bí ci ók je gyé ben ös  sze ál lí tott újabb
ki adá sú kö zép is ko lai tan köny vet, ame lyek ép pen az zal utal -
nak az aka dé mi kus tör té né szi mun kál ko dás fen ti ek ben kör-
vo na la zott kü lön le ges fe le lõs sé gé re, hogy pe da gó gi a i lag ki -
fe je zet ten is re le váns nak te kin tik a Soá tör té ne lem ok ta tás ban
va ló rep re zen tá ci ó ját. 

1. Hos  szú Gyu la egye dül ál ló és témaspecifikus mintatan -
köny vében111 an nak el le né re is csak is egyet len mon dat ban
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107 Lásd a kö vet ke zõ té tel alatt.
108 Bu da pest: Osiris Ki adó. ([So ro zat cím:] Nem zet és Em lé ke zet.)
109 Pl.: op. cit., 149–172., 357–400.
110 Ibidem, 177-178.
111 Utak a holokauszthoz, tör té ne tek a holokausztról. Bu da pest: Pe del -
lus Tan könyv ki adó. 2002.
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em lí ti a kõ rös me zõi deportálást,112 hogy rész le te sen ír a de -
por tált ma gyar zsi dók meg gyil ko lá sá ban is sze re pet ját szó
Einsatzgruppékról és a Kamenyec-Podolszkijban tör té ne -
tek hez na gyon ha son ló Babij Jar-i eseményekrõl.113 Ugyanõ
egy ál ta lán nem em lí ti vi szont az 1941-es de por tá lást „A szá -
zad fe le (1914–1945)” címû,114 ugyan csak ki tû nõ ko ráb bi
tan könyv ében sem, ho lott ab ban is hos  szú fe je ze tek ben
fog lal ko zik a Soá eu ró pai és ma gyar or szá gi eseményeivel.115

2. Gyapay Gá bor „Tör té ne lem” cí mû hét kö te tes munkájá-
nak116 6/1. (2003-ban meg je lent) tomusában egye dül ál ló rész-
le tes ség gel (mint egy 3/4 kolumnában) szól ugyan e de por tá -
lás ról, az ak ció is mer te té sét nem a fõ anyag ban köz li, ha nem
(és szem ben az új vi dé ki vérengzéssel117) csak a kö tet vé gén
sze rep lõ „Ma gyar or szág vesz te sé gei em be ri éle tek ben. (Ol -
vas mány)” cí mû füg ge lék nek „A ma gyar zsi dó ság vesz te sé -
gei” részében,118 és pe dig el sõ sor ban a tör té ne ti le gen dá ri um
klas  szi kus ele mi re épít ve: a de por tá lás Werth Hen rik ve zér -
ka ri fõ nök egy faj ta par ti zán ak ci ó ja volt; „az or szág ba me -
ne kült zsi dó val lá sú len gyel és szov jet ál lam pol gá ro kat”
érin tet te; a jó sá gos bel ügy mi nisz ter köz be lé pett, és „az úton
lé võ sze rel vé nye ket is vis  sza ren del te.” 

3. A Herber Attila–Martos Ida–Moss László–Tisza Lász ló szer-
zõi kol lek tí va ál tal jegy zett „Tör té ne lem” cí mû hatré szes so -
ro zat 6. kötete119 több nyi re re á lis és kor rekt a Soá ál ta lá nos
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112 „Az el sõ nagy tö meg gyil kos ság Kamenyec-Podolszkijnál tör tént, ahol
1941. au gusz tus vé gén 23.000 zsi dót gyil kol tak meg, köz tük a mint egy
17-18 ezer Ma gya ror szág ról de por tált zsi dó nagy ré szét.” (Ibidem, 141.)

113 Ibidem, 140–143.
114 Bu da pest: AKG Ki adó. 1996.
115 Ibidem, 321–323, 331–334.
116 Nágocs: Comenius Ki adó 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 Re ál ta no da Ala pít vány, 20045.
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ös  sze füg gé se i nek az is mer te té sé ben, a kõ rös me zõi de por tá -
lás ról azon ban sem mit sem szól. 

4. Kü lö nös he lyet fog lal el a sor ban Lo ránd Fe renc és Ti szó -
czi Ta más „Ké zi könyv a holokausztról ta ná rok és ta nu lók
szá mára”120 cí mû, florilegiumszerû ok ta tá si se géd le te, amely
több he lyütt is em lí ti ugyan a kõ rös me zõi deportálást,121 a
ki te le pí tés rõl a zsi dó ság- és antiszemitizmustörténeti szak -
iro da lom ból vett idé ze tek alap ján ki bon ta ko zó össz kép (ke -
vés bé a szer kesz tõi fi gyel met len ség kö vet kez té ben, mint
sok kal in kább a nép sze rû his tó ri ai ván dor mo tí vu mo kat ter -
jesz tõ szak tör té né szi kö zeg nek be tud ha tó an) nem te kint he -
tõ ép pen sze ren csés nek. Mi köz ben ugyan is a Bibó Ist ván tól
és Komoróczy Gé zá tól vett idézetek122 alap ve tõ en kor rekt
pre zen tá ci ó ban szól nak a tör tén tek rõl, mint egy ös  szeg zõ
zá ró kép ként be ke rült a kö tet be egy Karády Vik tor tól vett
(a Szer zõ ál tal mel les leg „is me ret ter jesz tõ” cél lal és „ku ta tá -
si mel lék ter mék ként” meg je len te tett) kö tet ben föl lelt (és az
adott fe je zet ben nyil ván va ló an sze kun der for rá sok alap ján
ké szí tett) „mi helyt a kor mány... tu do mást sze rez a de por tál -
tak tra gi kus sor sá ról... le ál lít ják” nem kont rol lált gon do la to -
kat tar tal ma zó idé zet is.123

5. A holokauszt ál do za ta i nak em lék nap ja cí mû ok ta tá si mi -
nisz té ri u mi se géd anyag (2001)124 ta nul má nyai:
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120 Bu da pest: Or szá gos Köz ok ta tá si In té zet. 2004. Az ös  sze ál lí tás 2009.
jú ni us 17-e óta nem vál to zó hon lap ja (2014. má jus 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 Vik tor: Zsi dó ság Eu ró pá ban a mo dern kor ban. Tár sa da lom-
tör té ne ti váz lat. Bu da pest: Új Man dá tum Könyv ki adó. ([So ro zat cím:]
Na gyí tás. Szo ci o ló gi ai köny vek, 24.) 2000. 411. (Az idé zet az „A »végsõ
megoldás« a ná ciz mus sal szö vet sé ges or szá gok ban” cí mû fe je zet bõl
szár ma zik.) 

124 Bu da pest: Ok ta tá si Mi nisz té ri um. ([So ro zat cím:] Is ko lai Em lék na pok.)
2001. = http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/libri/holocaust1.pdf
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5/1. Szi ta Sza bolcs: Az elõ í té let tõl a népirtásig.125 Meg -
jegy zés: a Szer zõ az ös  sze fog la ló ban a Soá vi lág tör té ne ti
ös  sze füg gé se it vá zol ja föl, amely ben ki tér a Szov jet unió
meg tá ma dá sát kö ve tõ en meg szállt te rü le te ken zaj ló zsi dó-
gyil kos sá gok ra, így ro mán ha tó sá gok és az Einsatzgrup pék
va la mint az he lyi mi li cis ták ál tal el kö ve tett vé reng zé sek -
re, köz tük a Babij Jar-i öl dök lés re, a Kamenyec-Po dolsz -
kij ban le zaj lott vér für dõt azon ban nem em lí ti (mel les leg
az új vi dé kit sem). An nak el le né re, hogy az a ma gyar or -
szá gi je le nõ sé ge mel lett a Soá egye te mes tör té ne té nek is
az egyik mér föld kö vét ké pez te. Kom men tár: a Szer zõ „fi -
gyel met len sé gét” min den bi zon  nyal az a szem lé le ti po zí ció
is in du kál hat ja, hogy a „ma gyar holokausztot” alap ve tõ en
1944-es tör té nés ként ér tel me zi. Ezt a gya nún kat lát szik
alá tá masz ta ni, hogy az ugyan eb ben fü zet ben meg je lent 

5/2. Ada tok, do ku men tu mok, bib li og rá fia a té ma feldol -
gozásához126 cí mû írá sá ban sem tesz em lí tést (még a bib -
li og rá fi ai aján lás ban sem127) a kõ rös me zõi de por tá lás ról.
Meg jegy zés: a mun ka szol gá la tos zász ló al jak ról ad ugyan
egy ki mu ta tást, ezt a his to ri og rá fi ai au to ma tiz mu sok nak
és el vi kö vet ke zet len ség nek gon dol juk (alig ha vé let len,
hogy a mun ka szol gá la tos rend szer em ber vesz te sé ge it már
nem em lí ti). Kom men tár: mind ez egy be vág egyéb ként a
kö tet em lé ke zés el mé le ti kon cep ci ó já val is: a „Ta ná csok és
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125 Ibidem, 7–24.
126 Ibidem, 59–74.
127 Ami ugyan ak kor még is meg le põ, mert a Tör té ne lem pe da gó gi ai fü ze -
tek. 10. ([„A Ho lo ca ust tör té ne te ta ní tá sá nak kér dé sei”.] (So ro zat szer -
kesz tõ: Sza bolcs Ot tó.) Bu da pest: Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat Ta ná ri
Ta go zat – EL TE BTK. 2001.) cí mû ki ad vány ban az ál ta la jegy zett
„Aján lott bib li og rá fia a zsi dó ság és a Soa tör té ne té nek tan in té ze ti fel -
dol go zá sá hoz” cí mû ös  sze ál lí tás ban önál ló té tel ként sze re pel te ti „az
1941 nyá ri de por tá lás” tárgy ka te gó ri át (146–167/157). Meg jegy zés: az
ös  sze ál lí tás ban Új vi dék rõl vi szont meg fe led ke zik. 
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aján lá sok” cí mû zárófejezet128 szer zõi (Diósi Alojza, Nyí ri
And rás, Pus kás Au rél) nem em lí tik az em lék na pi fog lal -
ko zá sok fel dol goz ha tó té mái kö zött sem a kõ rös me zõi,
sem az új vi dé ki (és más ha son ló) ese mé nye ket. A meg -
em lé ke zés fon tos ele me i nek te kin tik ugyan a ma gyar or -
szá gi an ti sze mi tiz mus fon to sabb ál lo má sa i nak (nu me rus
clausus, zsi dó tör vé nyek, mun ka szol gá lat) a fel idé zé sét,
mind ezek kap cso lat nél kül kö tõd nek azok hoz a prog ram -
aján lá sok hoz, ame lyek ér tel mé ben az apo ka lip ti kus 1944-es
ese mé nyek a ma guk „Ho lo ca ust” mi nõ sé gé ben lé nye gé -
ben elõz mény men te sen tör tén tek meg. 

5/3. Pelle Já nos: A po li ti kai an ti sze mi tiz mus Magyaror -
szá gon.129 Meg jegy zés: A Szer zõ az írás 3. fejezetében130
meg le he tõ sen bõ ter je de lem mel fog lal ko zik az 1941-es
de por tá lás sal, amely né ze te sze rint is a „a Ma gya ror szág -
ra me ne kült kül föl di, il let ve a »kétes állampolgárságú«
zsi dók”-at érintette.131 Az is mer te tés hang sú lyoz za, hogy
az ak ci ó val Keresztes-Fischer Fe renc bel ügy mi nisz ter nem
ér tett egyet, és egy Saly De zsõ tõl vett ko ra be li idézettel132
ki eme li a ka to nai vo nal ve ze tés szél sõ sé ges ele me i nek, il -
let ve az eset le ges né met nyo más nak az ese mény be kö -
vet kez té ben ját szott sze re pét, to váb bá a de tek tí vek nek a
ki te le pí ten dõk kel szem be ni no bi lis-se gí tõ kész ma ga tar -
tá sát, majd pe dig el el mél ke dik a de por tál tak irán ti ke -
resz tény sze re tet ál ta lá ban vé ve vett meg nyil vá nu lá sá ról,
il let ve a tár sa da lom nak a ra di ká lis an ti sze mi ta pro pa gan -
dá val szem be ni el len ál lá sá ról. „Ek ko ri ban még so kan el -
uta sí tot ták a fa ji ala pú, ra di ká lis an ti sze mi tiz must”, hang -
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128 Op. cit., 75–101.
129 Op. cit., 25–39.
130 Az el sza ba dult gyû lö let. Op. cit., 32–36.
131 Ibidem, 33.
132 Saly De zsõ: Szi go rú an bi zal mas! Fe ke te könyv: 1939–1944. Bu da pest:
Anony mus. 1945. 380–381. (Pelle a for rást nem köz li.) 
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sú lyoz za, és „re ak ci ó juk a »kétes állampolgárságú« zsi -
dók el hur co lá sá ra [is] ha tá ro zot tan el íté lõ volt”. A szak -
anyag fel hasz ná ló ja minden nek egyik meg gyõ zõ bi zo -
nyí té ka ként ér té kel he ti (bár Pelle ilyen di dak ti kus uta lást
kü lön nem tesz), hogy „Hor thy kor mány zó 1941. szep tem-
ber 6-án le vál tot ta Werth Hen ri ket, a Hon véd Ve zér kar
fõ nö két, [és] he lyé re Szom bat he lyi Fe renc al tá bor na gyot
ál lí tot ta. Werth [ugyan is] más ra di ká lis an ti sze mi ták kal,
így End re Lászlóval133 együtt va ló szí nû leg ré sze se volt az
ide gen ren dé sze ti in téz ke dés ként fel tün te tett de por tá lás -
nak, vagy leg alább is elõ re tu dott ró la. Vég le tes ál lás pon -
tot fog lalt el a »zsidókérdésben«, és a Szov jet unió el le ni
tá ma dás kez de ti si ke re i nek ha tá sá ra 1941 jú li u sá ban Bár -
dossy mi nisz ter el nök nek – egye bek mel lett – a zsi dók ki -
te le pí té sét ja va sol ta. A ma gyar köz vé le mény egy ré szé -
bõl a fo lya ma tos an ti sze mi ta agy mo sás sem volt ké pes
[azon ban] ki öl ni a zsi dók irán ti együtt ér zést. Ez zel a po -
li ti ku sok nak szá mol ni kel lett. A vi szo nyok egy elõ re még
nem ad tak le he tõ sé get a zsi dók irán ti ag res  szió bün tet len
ki élé sé re. A kor lát lan és el len ha tás nél kü li an ti sze mi ta
uszí tás ve szé lye it rá adá sul az 1942. már ci us 9-én mi nisz -
ter el nök ké ki ne ve zett Kállay Mik lós, il let ve a mö göt te ál ló
po li ti kai kö rök is fel is mer ték. Meg kí sé rel ték gá tol ni a hely-
zet rom lá sát, kor lá toz ni, il let ve mér sé kel ni pró bál ták az
ára dó gyû lö le tet. Po li ti ká juk csõd del vég zõ dött, pe dig si -
ke re több mint fél mil lió ma gyar zsi dó éle té nek meg men -
té sét je lent het te vol na.”

6. Dupcsik Csaba–Repárszky Il di kó: Tör té ne lem IV. (Kö zép -
is ko lák szá má ra) (2004)134A mun ka a Mû sza ki Ki adó tan könyv-
so ro za tá nak befe je zõ kö te te, amel  lyel kap cso la tos cél ja it a ki adó
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133 End re Lász ló nak, is me re te ink sze rint, sem mi lyen sze re pe nem volt
az 1941-es ese mé nyek ben.

134 Bu da pest: Mû sza ki Ki adó. 20042. (El sõ ki adás: 2003; is mert ne gye dik,
vál to zat lan után nyo más: 2006.) Lek to rál ta: Romsics Ig nác, Nagy Pé ter.
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töb bek kö zött így fo gal maz za meg: „a tör té ne ti ku ta tá sok
ered mé nye it fel hasz nál va fris sí te ni a XX. szá zad dal kap cso -
la tos is me re te ket, s újabb szem pont ok kal gaz da gí ta ni azok
tár gya lá sát”, kü lö nö sen is „nagy hang súlyt fek tet ve [köz -
ben] a XX. szá za di ma gyar tör té ne lem fo lya ma ta i ra. A ki ad -
vány kis sé rej tett he lyen és szo kat lan idõ ren di po zí ci ó ban,
a „Vég já ték a Du na men tén” cí mû fejezetben135 a „Ma gyar
holokauszt” ki kez dés alatt az zal a föl ve ze tés sel tér ki né -
hány rö vid uta lás ere jé ig a kõ rös me zõi de por tá lás ra, hogy:
„1942-43-ban Ma gyar or szág mind több szem re há nyást ka -
pott Ber lin bõl és a ha zai szél sõ jobb ol dal tól a »zsidókérdés
te rén mu ta tott elmaradása« mi att. A há bo rú alatt ugyan so -
kat rom lott a ma gyar or szá gi zsi dó ság hely ze te – a fér fi ak
egy ré szét fegy ver nél kü li mun ka szol gá la tos nak (ko ra be li
el ne ve zés sel: muszosnak) hív ták be, az zal az alig tit kolt szán-
dék kal, hogy el pusz tul ja nak a ke le ti fron ton –, de a zsi dó ság
több sé gé nek éle tét egy elõ re nem fe nye get te ve szély.” A kur zív -
val sze dett sza vak az ere de ti ben fet tel sze re pel nek, és ezt
kö ve tõ en esik szó, kis be tûs ti pog rá fi ai vál tás sal, az 1941-es
ese mény rõl: „A vi szony la gos biz ton ság mi att a szom szé dos
or szá gok ból a há bo rú kez de tén mint egy 100 ezer zsi dó me ne-
kült Ma gya ror szág ra. A ha tó sá gok azon ban 1941 au gusz tu sá-
ban 23.600 ma gyar ál lam pol gár ság gal nem ren del ke zõ zsi dót
ki to lon col tak Uk raj ná ba, ahol a né me tek – Kamenyec-Po -
dolsz kij tér sé gé ben – le mé szá rol ták õket.” (A szö veg in nen tõl
nor mál be tû tí pus sal, és is mét fet tel foly ta tó dik: „1944. már ci us
19-e után azon ban gyö ke re sen meg vál to zott a helyzet.”)136

6/1. Dupcsik Csa ba–Repárszky Il di kó: Tör té ne lem IV. XX. szá-
zad. For rás gyûj te mény ké pes ség fej lesz tõ fel ada tok kal.
(2003)137 A ki ad vány az ér te lem sze rû en szó ba jö võ „Ma -

148 MAJSAI TAMÁS

135 Op. cit., 145–149.
136 Ibidem, 148.
137 Bu da pest: Mû sza ki Ki adó. (2. után nyo más. [El sõ ki adás: 2001.] Lek -
to rál ta: Gelniczky Görgy, Romsics Ig nác.)
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gyar or szág, az in ga tag szö vet sé ges” cí mû fe je zet 4. té te -
lé ben („Ma gyar or szág had ba lép”138), to váb bá a „Ma gyar -
or szág a há bo rú vég sõ sza ka szá ban”, il let ve e fe je zet 6.
ré szé ben („A ma gyar holokauszt”)139 az 1941-es de por tá -
lás ról nem tesz em lí tés.

7. Tör té ne lem IV. 1914–1990.140 (1994). A Ma gyar La jos Ala pít -
vány ál tal jegy zett, igen je les szer zõi és lek to ri köz re mû kö dõk
ál tal meg al ko tott el sõ „rend szer vál tó” történelemtan könyv141
az 1941-es de por tá lást (szem ben a dél vi dé ki vé ren gzéssel142)
nem em lí ti (a do ku men tu mok és a kro no ló gi ai fe je ze tek ben
sem). 

7/1. Tör té ne lem IV. 1914–1994.143 (1995). Az elõb bi ki ad vány
el sõ sor ban struk tu rá li san és mód szer ta ni lag át dol go zott,
és idõ ke re tét il le tõ en bõ ví tett ver zi ó ja sem szól az 1941-es
de por tá lás ról.
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138 Op. cit., 147–148.
139 Ibidem, 152–157/156–157.
140 Bu da pest: Cé gér Ki adó. Ír ta a Ma gyar La jos Ala pít vány ál tal fel kért és
tá mo ga tott mun ka kö zös ség: Benkes Mi hály, Borsányi György, Deme
Pé ter, Gaz dag Fe renc, Ken de Já nos, Krausz Ta más, Mol nár Mar git,
Ra vasz Ist ván, Ripp Zol tán, Rozs nyói Ág nes, Sipos Pé ter, Stan deisz ky
Éva, Szar ka Lász ló, Szé kely Gá bor. Lek to rál ták: Harsányi Iván, Izsák
La jos, Mayer Jó zsef, Romsics Ig nác. Szer kesz tet te: Benkes Mi hály,
Borsányi György, Ken de Já nos. ([Az el sõ ki adás 1991-ben je lent meg.]
Az ál ta lunk ta nul má nyo zott editio tel je sen azo nos az 1993-as sal.)

141 Lásd a 143. sz. jegy zet alatt bõ veb ben is mer te tett, át dol go zott ki adás
elõ sza vát: p. 5.

142 Op. cit., 107.
143 Bu da pest: Cé gér Ki adó. 4., át dol go zott ki adás. Ír ta a Ma gyar La jos
Ala pít vány ál tal fel kért és tá mo ga tott mun ka kö zös ség: Benkes Mi hály,
Borsányi György, Ken de Já nos, Krausz Ta más, Ra vasz Ist ván, Ripp
Zol tán, Rozs nyói Ág nes, Sipos Pé ter, Standeiszky Éva, Szar ka Lász ló,
Szé kely Gá bor. Lek to rál ták: Harsányi Iván, Izsák La jos, Mayer Jó zsef,
Or mos Má ria, Romsics Ig nác, Sza bolcs Ot tó. A ki adást ké szí tet ték:
Jóvérné Szir tes Ágo ta, Sipos Pé ter, Szé kely Gá bor. (Az ál ta lunk ta nul -
má nyo zott editio tel je sen azo nos az 1996-os sal. Az elõd ki adást kö ve -
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III.

Rö vid ös  szeg zé sül

a) Bár men  nyi re meg ren dí tõ is az, amit Szakály Sán dor ál lít,
a ko ra be li de por tá lók bû ne it, il let ve a tet te i ket mo ti vá ló
bû nö ket el ken dõ zõ nyel ve zet be öl töz te tett ki fe je zé sek kel
aposzt ro fál va a Soá el sõ, Ma gya ror szá got is érin tõ tö meg-
gyil kos drá má já ba tor kol ló ak ció köz re mû kö dõ i nek a tettét,144
a tör tén te ket il le tõ en vé gül is nem gon dol ko zik más ként,
mint jó val ko ráb ban is,145 és mint az itt be mu ta tott his to -
ri og rá fi ai váz lat sok-sok szer zõ je, akik alig ha vé let le nül
nem til ta koz tak né ze tei el len sem hét év vel ez elõtt, sem ma.

b) Az adott his to ri og rá fi ai kon tex tus ter mé sze te sen fel ve ti azt
a kér dést is, hogy va jon lett vol na-e bár mi lyen vissz hang -
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tõ, és a je len le gi hez ve ze tõ szak mai kon zul tá ci ó kat a Ma gyar Tör té -
nel mi Tár su lat Ta ná ri Ta go za ta szer vez te. A kö tet elõ sza vá ban mint -
egy hat van szak mai köz re mû kö dõ nek mon da nak kö szö ne tet, akik
„szö veg ré szek írá sá val, írá sos és szó be li ki egé szí té se ik kel, bí rá ló vé le -
mé nyük kel se gí tet ték a kéz irat ok lét re jöt tét, ki e gé szü lé sét, il let ve át -
dol go zá sát.”)

144 „[…] A Veritas Tör té net ku ta tó In té zet fõ igaz ga tó ja az ATV Sza bad
Szem mel cí mû mû so rá ban va sár nap azt is el mond ta, le het, hogy té -
ve dett. Szakály Sán dor tör té nész az MTI-nek adott pén te ki in ter jú já -
ban azt mond ta, hogy a tör té né szek kö zül töb ben úgy íté lik meg,
1941-ben Kamenyec-Podolszkba tör tént az el sõ de por tá lás a má so dik
vi lág há bo rú ban Ma gya ror szág ról, de vé le mé nye sze rint ez in kább
ide gen ren dé sze ti el já rás nak te kint he tõ, mert azo kat, akik nem ren -
del kez tek ma gyar ál lam pol gár ság gal, ide to lon col ták ki. […] A nyi lat -
ko za ta kap csán azt mond ta: »akit ez zel meg sér tet tem, én meg kö ve -
tem«. Nem sér te get ni akar tam, én egy olyan ki fe je zést hasz nál tam,
ami az ak ko ri idõ szak ban egy szak ki fe je zés volt”. Lásd: Sza kály Sán -
dor: Le het, hogy té ved tem, de bûn tu da tom nincs. Az MTI 2014. ja nu ár
19-i köz le mé nye nyo mán: http://www.origo.hu/itthon/20140119-szakaly-
sandor-lehet-hogy-tevedtem-de-buntudatom-nincs.html

145 Szakály Sán dor: Szép írás, né mi „szep lõ vel”. In: Élet és Iro da lom,
2007. szep tem ber 14. (LI. évf., 37. sz.); Nyug tá zó kö szö net. In: Élet és
Iro da lom, 2007. ok tó ber 19. (LI. évf., 42. sz.)
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ja is Szakály Sán dor né ze te i nek, ha azok nak nem a Ve ri tas
igaz ga tó ja ként, és nem az idei, sok szo ro san szim bo li kus
je len tõ sé gû Holokauszt Em lék év erõ te ré ben ad han got. 

c) Ugyan ez a kon tex tus vi lá gít rá ar ra a szo mo rú tény re is,
hogy a kõrösmezõi-kamenyec-podolszkiji tra gé dia magyar-
országtörténeti re le van ci á ját, és így an nak a köz tu dat ba
tör té nõ át ül te té sét mi ért egy bot rá nyos tör té né szi meg -
nyi lat ko zás nak és a nyo má ban tá madt pub li cisz ti kai hang-
or kán nak kell el vé gez nie, mi köz ben az egye te mek és a
köz ok ta tás, il let ve a tu do mány mû ve lés szfé rá i ban za var -
ta la nul fo lyik a Soá ma gyar or szá gi ese mé nye i nek a most
„vá rat la nul” vi hart ka va ró ki je len tés szel le mé ben tör té nõ
in terp re tá ci ó ja. (Kü lön kér dés, hogy az ily’ mó don be kö -
vet ke zõ, job bá ra komprádorzsurnaliszta fi gye lem fel kel -
tés nek men  nyi re lesz nek ko mo lyabb ér té kû em lé ke zet-
és identitáskulturális ha tá sai.) 

d) Az ex po nált his to ri og rá fi ai kon tex tus se gít ér tel mez ni
egyéb ként azt is, hogy a de por tá lás 30 év vel ez elõtt pub -
li kált for rá sai mi ért csak most ke rül tek a köz fi gye lem
hom lok te ré be, és in nen vá lik ér tel mez he tõ vé szá mom ra
az is, hogy no ha a Wesley Já nos Lel kész kép zõ Fõ is ko lán
– a fenn tar tó egy ház zal, a Ma gyar or szá gi Evan gé li u mi
Test vér kö zös ség gel kar ölt ve – tíz év óta min den esz ten dõ -
ben li tur gi a i lag és kon fe ren ci ák szer ve zé sé vel is meg em -
lé ke zünk a de por tá lás ról, mér he tõ en szá mot te võ ér zü let
és tu dás for má ló ha tá sa minden nek eled dig nem volt.146
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146 Emlékezés/emlékeztetésdiakóniai szol gá la tunk nak bi zo nyos ér te lem-
ben an  nyi ra sem volt ered mé nye, hogy a Múlt-Kor cí mû, szé les kör -
ben ter jesz tett tör té nel mi ma ga zin leg fris sebb szá má nak az 1941-es
de por tá lá sok kal fog lal ko zó ked ves szer zõ je, ren dez vé nye ink rend -
sze res lá to ga tó ja és ak ti vi tá sa ink jó is me rõ je, még csak nem is cé loz
rá, hogy 2009-ben Kõ rös me zõn em lék táb lát, Kamenyec-Podolszkij-ban
pe dig em lék mû vet ál lí tot tunk a ször nyû ese mény ál do za ta i nak, ha -
nem csak azt a má sik fáj dal mas tényt rög zí ti, hogy „a tö meg gyil kos ság
helyszínén… nincs mél tó ál la mi em lék he lye a ‘te me tet len hol tak nak’.”
Lásd: Mi tör tént Kamenyec-Podolszkijban? De por tá lá sok Ma gya ror -
szág ról 1941-ben. In: Múlt-kor, 2014/tavasz. 46–51/51.
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FÓRIS ÁKOS

Holokauszt a Nyu ga ti Meg szál ló Cso port
te rü le tén a le vél tá ri for rá sok tük ré ben

A Ma gyar Ki rá lyi Hon véd ség 1941 és 1944 kö zött több mint
fél mil lió négy zet ki lo mé te ren lá tott el meg szál ló te vé keny -
sé get. Mi köz ben Ma gyar or szág má so dik vi lág há bo rús rész -
vé tel ének ku ta tá sa a 2. ma gyar had se reg do ni har cai il let ve
a ma gyar or szá gi har cok té ma kör ében össz pon to sult, ad dig
a ma gyar had se reg meg szál ló te vé keny sé gé rõl egé szen a
2000-es éve kig sem a tör té ne ti ku ta tás, sem pe dig a tör té ne -
ti em lé ke zet nem vett tudomást.1 Eb ben két ség te le nül köz -
re játsz ha tott a for rá sok hi á nya, de in kább egy tu da tos, a
szov jet-ma gyar vi szony rend szer re te kin tet tel lé võ tabui zá -
lá si fo lya mat ered mé nyét lát hat juk.2
Ta nul má nyom ban két ma gyar zász ló alj, az 50/I il let ve a

49/II zász ló alj te vé keny sé ge alap ján mu ta tom be a ma gyar
köz re mû kö dést a Nyu ga ti Meg szál ló Cso port te rü le tén, az -
az Nyu gat-Uk raj ná ban. E két zász ló alj a Vinnyica mel let ti

1 A té ma 2000-es évek ben va ló „fel ta lá lá sa” el sõ sor ban Ungváry Krisz -
ti án mun kás sá gá nak kö szön he tõ. A nem zet kö zi szak iro da lom ban is
az ez red for du lón je lent meg a ma gyar meg szál ló ala ku la tok nak a
kér dés kö re. Er rõl lásd: ANDERSON, Truman O.: A Hungarian Ver -
nichtungs krieg? Hungarian Troops and the Soviet Par ti san War in Ukraine,
1942. In: Militärgeschichtliche Mitteilungen Vol. 58 (1999) Heft 2. Er dé-
lyi Pé ter Do ni tü kör cím mel ké szí tett 2003-ban ta bu dön tö ge tõ do ku -
men tum fil met, de a Du na Te le ví zió nem mu tat ta be.

2 KRAUSZ Tamás–VARGA Éva Mária (szerk.): A magyar megszálló csapatok
a Szovjetunióban. Levéltári dokumentumok (1941–1947). L’Harmattan, Bu -
da pest, 2013. 20–25.
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Gajszinban ál lo má so zott, s 1941 és 1942 fo lya mán tíz, zsi -
dók el le ni tö meg gyil kos ság ban vett részt.
Írá som ban elõ ször fel vá zo lom azo kat a vi szo nyo kat, me -

lyek jel le mez ték a meg szál lást Gajszinban és kör nyé kén,
majd a Ma gyar Ki rá lyi Hon véd ség 1941-42-es, a meg szállt
te rü le te ken élõ zsi dók kal szem be ni po li ti ká ját mu ta tom be.
Az utol só fe je zet ben a ma gyar rész vé tel leg fon to sabb jel -
lem zõ it mu ta tom be.

*
Ku ta tá som for rás bá zi sát az el já rá sok so rán ke let ke zett nyo -
mo za ti és bí ró sá gi irat anyag ad ja. Er re azért van szük ség,
mert a Ma gyar Ki rá lyi Hon véd ség ala ku la ta i ra vo nat ko zó
for rá sok je len tõs ré sze el pusz tult. Egyik zász ló alj ese té ben
nem ma radt fenn irat anyag.
A nyo mo zást mind há rom eset ben a ma gyar ál lam rend -

õr ség végezte, mely PRO, ÁVÓ majd ÁVH né ven foly tat ta
te vé keny sé gét. Az ÁVH el já rá sai a ma gyar ka to nák Szov jet -
unió te rü le tén el kö ve tett há bo rús bûn tet te i vel kap cso lat -
ban nem fel dol go zott. Ma gá ról az irat anyag ról Soós Mi hály
kö zölt át te kin tést 2004-ben3. A ma gyar had tör té net írás nem
vizs gál ta rész le te sen az irat anya got, ennek for rás ér té két
nem te kin ti relevánsnak.4
A bí ró sá gi el já rás há rom bí ró sá gi szerv foly tat ta le. Mé -

szá ros La jos és tár sa i nak ügye5 a ba jai majd sze ge di nép bí -

HOLOKAUSZT A NYUGATIMEGSZÁLLÓ CSOPORT TERÜLETÉN… 153

3 SOÓS Mi hály: A há bo rús és nép el le nes bûn tet tek fel tá rá sá nak for rá sai a
Tör té ne ti Le vél tár ban. In: Tre zor 3. Az át me net év köny ve. 2003. 81–106.

4 „A párt ál la mi tit kos rend õr ség kon cep ci ós el já rá sok tö me gét foly tat ta le ka to -
na tisz tek el len, de va lós bûn cse lek mé nyek után csak rit kán nyo mo zott és
ezek ben az ese tek ben is el sõ sor ban a vád lott és a mö göt te fel té te le zett »rend-
szer« fa sisz ta ér zel me it, az az ide o ló gi a i lag meg ha tá ro zott okot kí ván ta bi zo -
nyí ta ni.” In: UNGVÁRY Krisz ti án: A ma gyar hon véd ség a má so dik vi lág -
há bo rú ban. Osiris Ki adó, Bu da pest, 2005. 39.; SZA BÓ Pé ter: Ada lé kok a
ma gyar ki rá lyi hon véd ség meg szál ló ala ku la ta i nak te vé keny sé gé rõl a ke le ti
had mû ve le ti te rü le ten (Rejmentarovka, 1941. de cem ber 21.). In: Hadtörté nel -
mi Közlemények, 2011. (124. évf.) 2. sz. 481–495.

5 Ma gyar Nem ze ti Le vél tár Csong rád Me gyei Le vél tár (to váb bi ak ban
MNL CSML) XXV. 8. Nb. 138/1948.
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ró ság, Pá pa Nán dor és tár sa i nak ügye6 a bu da pes ti nép bí ró -
ság majd a Bu da pes ti Bün te tõ tör vény szék il le té kes sé gi köré -
be tar to zott. Csa ba Lász ló és társainak7 va la mint fe let te se ik,
Pápay Ala jos és Tarnay Bé la pe re pe dig ka to nai bí ró ság elõtt
zaj lott le.8

Meg szál lás Gajszinban és kör nyé kén

Gajszin és kör nyé ké nek meg szál lá sa a Ki jev el fog la lá sá ra
tö rõ had mû ve le tek ke re té ben tör tént meg. 9 A Ki jev elõ te ré -
ért foly ta tott har cok au gusz tus 8-ig tar tot tak, 10 ami kor is a
né met, ro mán s ma gyar csa pa tok ál tal kö rül vett umanyi
kat lan ban ka pi tu lált a szov jet Dé li Front 6. és 12. had se re ge
Ezt kö ve tõ en fo lya ma tos né met fenn ha tó ság alatt állt a te -
rü let egé szen a te rü let 1944-es fel sza ba dí tá sá ig.
A né met meg szál lá si igaz ga tá sá ban he lyi köz igaz ga tá si köz-

pont sze re pet ka pott Gajszin.11 1941. ok tó ber 20-án a zsi to -
miri Generalbezirken be lül hoz ták lét re a gajszini Kreisge -
bie tet Heinrich Becher12 ve ze té sé vel, mely há rom ra jon ra
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6 Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra (to váb bi ak ban BFL) VII. 5. e. 7555/1950.
7 Had tör té nel mi Le vél tár (to váb bi ak ban HL) XI. 1. 200/1952.; XI. 22.
146/1953.

8 HL XI. 1. 200/1952.; XI. 22. 2241/1951.
9GRECSKO A. A.–USZTYINOV D. F. (fõszerk.): A második világháború tör -
té nete 1939–1945. 4. köt. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1977. 116–118.; AND -
REEV, V. A.–POSPELOV, O. N. (szerk. biz.): A Nagy Honvédõ Háború
története, 1941–1945. 2. köt. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1964. 87–89..

10 Egyes ala ku la tok au gusz tus 13-ig is ki tar tot tak. A szov je tek mint egy
103000 ka to nát és tisz tet ve szí tet tek. In: BOOG, Horst etc. (szerk.):
Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. 4. köt. Der Angriff auf die
Sowjetunion. Deutsche Verl.-Anst., Stutt gart, 1983. (Beiträge zur Mili -
tär- und Kriegsgeschichte) 747.

11 LOWER, Wendy: Nazi Empire-Building and The Ho lo ca ust in Ukraine.
The University of North Carolina Press, h. n., 2005. 255.

12 Heinrich Becher: Eredeti szakmáját tekintve kovács, akit a weimari
köz társaság alatt politikai bûncselekmény miatt elítélték.1931-ben csat-
lakozott az SA-hoz, ezt követõen gyorsan emelkedett ranglétrán, az
országos pártvezetõk között található a világháború kitörésekor. 1941-
tõl a gajszini területi kommiszarátus vezetõje. In: LOWER, Wendy:
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osz lott (Dzsulinka, Gajszin, Teplik). Gajszinba te le pí tet ték a
zsitomiri ke rü let hat Sipo-SD pa rancs nok sá gá nak egyi két
is, me lyek nek meg ha tá ro zó sze re pük volt a ná ci meg sem -
mi sí tõ po li ti ka irányításában.13 A zsitomiri ke rü let ben a né -
met ka to ná kon kí vül ma gyar, szlo vák és lit ván ala ku la tok is
meg szál ló te vé keny sé get folytattak.14A he lyi, a szov jet rend -
szer tõl sé rel me ket szen ve dett lakosság15 kö zül nagy szám -
ban kol la bo rál tak a megszállókkal.16
A Kár pát-cso port a meg szál lást Gajszinra 1941 au gusz tu sá -

nak vé gén ter jesz tet te ki. A 15. ke rék pá ros zász ló alj au gusz -
tus 26-án egy szá za dot ve zé nyelt Gajszinba, hogy ott az
után pót lá si vo na la kat biztosítsák.17Ké sõbb az egész 15. zász ló -
alj Gajszinba vonult.18
A né met és ma gyar po li ti kai és ka to nai ve ze tés 1941.

szep tem ber 7-10-i tár gya lá suk, majd Szom bat he lyi Fe renc
1941. ok tó be ri tár gya lá sai fo lya mán meg egyezett a le har colt
ala ku la tok mi elõb bi ha za ho za ta lá ról. Vi szont en nek fe jé ben
vál lal ta a ma gyar fél, hogy meg szál ló erõ ket küld az Uk raj -
nába.19 1941. szep tem ber 26-én a Kár pát-cso port meg szál ló
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„On Him Rests the Weight of the Administration”: Nazi Civilian Rulers and
the Holocaust in Zhytomyr. In: The Shoah in Ukraine. History, Testi mo ny,
Memorialization. Szerk.: Brandon, Ray, Lower, Wendy. Indiana Uni -
ver sity Press, Bloomington, 2008. 230.

13 LOWER: Nazi i. m. 130.
14 DEAN, Mar tin: Collaboration in the Ho lo ca ust: crimes of the local police in
Belorussia and Ukraine, 1941-44. St. Martin’s Press, New York, 1999. 78.

15 A 3,5-4 mil lió la ko sú Vinnyica me gyé ben mint egy fél mil lió em ber
esett az 1932-es éhín ség ál do za tá ul, a nagy ter ror ide jén mint egy
13475 hely be lit vé gez tek ki.

16 Uk raj ná ban 1942 vé gén mint egy 300 ezer em ber szol gált a kol la bo -
ráns 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 Kár pát Cso port meg szál ló szol gá lat ban. 1941.
(VII. 10-X.30.) 16.

18 HL. II. 1456. 2. dob IV/1. A Kár pát Cso port meg szál ló szol gá lat ban. 1941.
(VII. 10-X.30.) 19.

19 SZA BÓ Pé ter–SZÁMVÉBER Nor bert: A ke le ti had szín tér és Ma gyar or -
szág 1941–1943. Puedlo Ki adó, Bu da pest, é. n. 23.
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ala ku la ta i nak fel vál tá sá ra lét re hoz ták a „Ma gyar Meg szál ló
Cso por tot”, mely nek ok tó ber 5-én át kel lett ven ni a Szov jet -
uni ó ban és a Len gyel Fõ kor mány zó ság te rü le tén al kal ma -
zott ös  szes ma gyar ala ku la tok fö löt ti pa rancs nok sá got. Az
ok tó ber 4-én Vinnyicára meg ér ke zõ Ma gyar Meg szál ló Cso -
port Pa rancs nok ság 5-én kezd te meg mûködését.20 A 8. he gyi
va dász dan dár ki vo ná sa el to ló dott, csak ok tó ber 29-én ad ta
ki in téz ke dé sét a ha za me ne tel re, de még így is a csak no -
vem ber 4-én fe je zõ dött be tel je sen a vis  sza ma radt csa pa tok
fel vál tá sa. 21
A vas úti szál lí tás szûk ka pa ci tá sa mi att elõ ször csu pán a

121. és 124. dan dárt moz gó sí tot ták. Ezek ok tó ber 1-ére ér ték
el me net ké pes sé gü ket, majd ok tó ber 2-án rész ben vas úton,
rész ben gya log me net ben Uk raj ná ba in dul tak a Kár pát-cso port
fel vál tá sá ra. Ok tó ber 10-én be ér ke zett és ki ra kott a 121. dan -
dár és 19-éig fel is vál tot ta a 8. hon véd dan dárt. A Vinnyi cá ban
szé ke lõ dan dár pa rancs nok ság a Ki jev ben szé ke lõ „Wehr -
macht befehlshaber von Ukraine” alá ren delt sé gé be került.22
A 121. dan dár alá két ez red tar to zott. A 121. dan dár pa -

rancs nok sá ga alá tar to zott a 37. gya log ez red, mely nek köz -
vet len jei a 39/III. zász ló alj (Vinnyica), az 50/I. zlj (Gajszin) és
a 37/II. zlj (Lipovec). A 41. gya log ez red alá ke rült a 41/III. zlj.
(Berdicsev), a 40/III. zlj. (Kazatin) és a 49/II. zlj. (Po lann je).23
A 121. és 124. dan dár kö zöt ti ha tár vo na lat 1942. ja nu ár 7-én
je löl ték ki.24
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20 HL. II. 1456. 2. dob IV/1. A Kár pát Cso port meg szál ló szol gá lat ban. 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 Já nos: Ada lé kok a Hor thy -had se reg szer ve ze té nek és há bo rús te vé -
keny sé gé nek ta nul má nyo zá sá hoz: 1938–1945. HM Közp. Irat tár, Bu da -
pest, 1961. 107.

23 CSIMA: Adalékok i. m. 108.
24 HL B/243–277/2339/1988. Na pi hely zet je len tés. 1942. ja nu ár 7. 157.
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Az 50/I. zász ló alj pa rancs no ka Pákh Mik lós õrnagy25 volt.
Az 1. szá za dot Da rá nyi Dé nes fõ had nagy vezette.26 A 2. szá -
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25 1898. 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 ezredse géd tiszt. Részt
vesz Erdély visszacsatolásában Ófehértón és a Szilágyságban. 1941. ok-
tóber 1-tõl 1941. szeptember 22-ig a 7. honvéd gyalogezred II. zászló -
aljánál (Cegléd) pótkeretparancsnok. 1941. szeptember 23-tól 1942 ok -
t óberének 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 parancsno ka -
ként 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 szeptem-
berének végétõl 1944 márciusának elejéig betegséggel és légnyomás-
sal kezelik Cegléden és Budapesten. 1944. március elejétõl szeptember
elejéig a 7. honvéd gyalogezrednél (Kecskemét) különleges alkal ma -
zású 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 Maros-
Tisza 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 szolgálat-
tételre az 1. honvéd kerületi parancsnokság személyzeti osztályán szol -
gálattételre. 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, Debre cen -
ben 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 Berettyó új fa -
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zad pa rancs no ki poszt ját a há bo rú ké sõb bi sza ka szá ban hõ -
si ha lált halt Var ga Kár oly szá za dos töl töt te be, aki nek
parancsnokhelyettese Csa ba Lász ló fõ had nagy volt. Sza kasz-
pa rancs nok ként Badics Kál mán és Pozsgai Mik lós zász lós
tel je sí tett szolgálatot.27 A zász ló alj 3. szá za dá nak pa rancs no -
ka Sza bó Im re fõ had nagy volt, sza kasz pa rancs no ka Mé szá -
ros La jos volt.
A 49/II. zász ló alj pa rancs no ka Pá pa Nán dor volt,28 he lyet -

te se az 1944-ben el esett Gajzágó Ti bor szá za dos volt. A táv -
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lu ba. Ez év õszén tartalékos tiszti iskolába vezényelték, amelynek el -
vég zését követõen karp. tizedes és a 6. ho. ker. pkh. II. o. 5 szá za dá -
hoz vonult be. Itt teljesített szolgálatot 1939. január 23-ig. Szolgálata
alatt karp. õrmesterré, c. zászlóssá majd 1938 decemberében zászlós -
sá 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 szakaszparancs -
no kaként vett részt. Ugyancsak szakaszparancsnokként vett részt a
délvidéki bevonuláson. A frissen alapított 50/I. zászlóaljban az 1. szá -
zad parancsnoki pozíciójára neveztek ki. 1942 júniusában leváltották
s visszatért eredeti századához Csurogra. 1943 tavaszán soproni fõ -
tiszti 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. má -
jus 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 jegy zõ -
könyve. 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 Mezõkovács há zán,
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. no-
vember 24-én mentették fel szolgálat alól egy lovagias ügybõl ke let -
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be szé lõ szá zad pa rancs no ka Kor mos Mi hály volt.29 A zász ló -
alj ban szá zad pa rancs no ki po zí ci ót töl tött be Új la ki Nagy Ti -
bor és Ban kó Bé la szá za dos.
A Dnye per tõl nyu gat ra esõ te rü le ten, a 121. és 124. dan dá -

ro kat – a Bfb. Ukraine pa ran csá ra – feb ru ár 2-án újabb te rü -
le tek re ter jesz tet ték 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.
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ke zett büntetõeljárás miatt, majd ezt követõen Mezõkovácsházán tar -
tózkodott. A front átvonulása megviselte anyagilag. Pécsett lévõ 6
szo bás lakásának állapotáról a háború végén nem tudott semmit, bú -
torainak 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. be-
vetési központi parancsnokságnál teljesít szolgálatot. In: ÁBTL 3.1.9.
V-33682. 70. (Pápa Nándor igazoló nyilatkozat Markó igazoló bizott sá gá -
nak. Mezõkovácsháza, 1945. július 9.)

29 1916. május 3-án Zomborban született. Érettségi letevését követõen
1939. október 5-tõl a 19/III. zászlóaljnál teljesített szolgálatot Oros há -
zán. 1941 szeptemberében a 49/II. zászlóalj távbeszélõ századparanc-
snokaként került a szovjet frontra. 1942. augusztus 20-én visszatért
Bé késcsabára, ahol a javadalmi hivatalban majd a gyulai forgalmi
hivatalban dolgozott. 1943. május 10-én a 42. gyalogezredhez került táv -
beszélõ 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 decembe -
rétõl 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 Nyu ga ti Meg szál ló Cso port te rü le tén a biz to sí tá si fel ada -
tok át vé te le az új kör le tek ben már ci us 27-én fe je zõ dött be.32

A had se reg an ti sze mi tiz mu sa

Az ese mé nyek kap csán min den kép pen meg kell vizs gál ni,
hogy az an ti sze mi ta at ti tûd men  nyi ben volt je len a ka to nák
ese té ben.
A hon véd ség an ti sze mi tiz mu sá nak kér dé se a szak iro da -

lom ban el sõ sor ban a zsi dó szár ma zá sú tisz tek il let ve a mun-
ka szol gá la tos ok, majd a ma gyar or szá gi holokauszt kap csán
ke rült elõ tér be. Ez zel szem ben a ma gyar hon véd ség nek a
meg szállt te rü le tek zsi dó la kos sá gá val va ló vi szo nya nem
fel dol go zott, a meg szállt te rü le te ken a hon véd ség-zsi dó ság
vi szo nya leg fel jebb a Kár pát al já ról ki to lon colt, és Kame nyec-
Podolszkijban nagy rész ben le gyil kolt zsi dók kap csán ke rül
elõ.
Ar ról, hogy a zsi dók kal szem ben po zi tí van lép tek vol na

fel a ma gya rok ré szé rõl, csu pán há rom for rá sunk van, s azok
is Szom bat he lyi Fe renc nek a Kár pát-cso port élén be töl tött
pa rancs no ki idõ szak alatt. Egy részt Szom bat he lyi Kolo meá -
ban sze mé lye sen uta sí tot ta az egyik Einsatzgruppe ve ze tõ jét,
hogy az el fo gott, mint egy 200 zsi dót en ged je sza ba don, és
hagy ja el a ma gyar meg szál lás területét.33Más részt két Ein -
satzg rup pe-je len tés tesz pa naszt a ma gyar ka to nák ra. Egy
1941. jú li us 15-én kelt Einsatzgruppe-jelentésben pa nasz ként
je le nik meg az a tény, mi sze rint a ma gyar ka to ná ság meg -
aka dá lyoz ta az uk rán mi li cis ták zsi dóel le nes pogromjait.34
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32 HL B/243–277/2343/1988. Napi helyzetjelentés. 1942. április 1. 340.
33 DOMBRÁDY Ló ránd: Szom bat he lyi Fe renc ve zér ez re des. HM. Had tör té -
ne ti In té zet és Mú ze um, Bu da pest, 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
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Az Einsatzgrup pe D pe dig au gusz tus 29-én ar ról tá jé koz -
tat ta Ber lint, hogy a Dnyesz ter tõl Jampolig ter je dõ te rü le tet
meg tisz tí tot ták a zsi dók tól, „ki vé ve a ma gya rok ál tal meg szállt
kör ze tet Szvanzia környékén.”35
E je len té sek kap csán két dol got kell meg vizs gál nunk. Egy-

részt, hogy a ma gyar had se reg mi képp vi szo nyult a zsi dó-
el le nes pog ro mok hoz, más részt va ló ban aka dá lyoz ta-e, aka -
dá lyoz hat ta-e az Einsatzgruppék te vé keny sé gét.
A meg szál ló ma gyar erõk több al ka lom mal is fel lép tek az

uk rá nok zsi dó el le nes pog rom jai el len. Amint fen tebb már
je lez tem, a meg szál ló ma gyar csa pa tok szá má ra az egyik
leg fon to sabb prob lé mát a he lyi la kos ság ön bí rás ko dá sa és
pog rom jai je len tet ték. Ugyan csak a 2. szá mú pa rancs in téz -
ke dett ar ról, hogy „a véd erõ tag ja i nak ön ha tal mú el já rá sa, vagy
rész vé tel ük az uk rán la kos ság nak a zsi dók el len ren de zett ki há gá -
sa in, ti los”. 36 Itt le kell szö gez ni, hogy a zsi dó la kos ság el le ni
pog ro mok kér dé se min den al ka lom mal, mint ren dé sze ti
kér dés je lent meg a ma gyar je len té sek ben. Az az egy meg -
szál ló fel ada to kat el lá tó ka to na ság már csak a rend fenn tar -
tá sa vé gett is fel lép pog ro mok ellenében,37 füg get le nül a zsi -

HOLOKAUSZT A NYUGATIMEGSZÁLLÓ CSOPORT TERÜLETÉN… 161

magyar katonai hely«] zsidóbarát nyilatkozatot tett. (…) Minden fel de rí tõ -
tiszt zsidó befolyás alatt, vagy maga is zsidó.” Ezek a tények – mi képp a
szöveg közlõje, Ungváry Krisztián is megjegyzi – teljes mér tékben
va lószínûtlenek. A jelentés készítõje valószínûleg rosszindulattal vi -
sel tetett 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 fo -
galmazta meg a magyar honvédséggel szemben.

35 HILBERG, Ra ul: The destruction of the european Jews. Revised and defini-
tive edition. Holmes & Maier, New York-Lon don, 1985. I-III. köt. 304.

36 HL II. 1458. M. kir. Megszálló Erõk Parancsnoksága 1. dob. 2. számú
Ma  gyar Megszálló Csoportparancsnoksági Parancs, 1941. október 13.

37 IIlja Altmann (Moszkva, az RGGU professzora, a Moszkvai Holo kauszt
Központ társigazgatója) személyes közlése szerint orosz források alap-
ján egyes helyeken viszont támogattak magyar csapatok a zsidók el le ni
pogromokat 1941 második felében. Ez a kérdés még további ku ta tást
igényel, magyar forrásokban illetve az áttekintett angolszász és német
szakirodalomban nem találtam erre vonatkozó adatot.
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dók ra vo nat ko zó pa ran csok tól és szem lé let tõl – mi képp ez
több Wehrmacht ala ku lat ese té ben is meg tör tént.
A né met tö meg gyil kos sá gok kal kap cso lat ban ta pasz tal -

ha tó ma ga tar tást a ké sõb bi ek re vi szont nem tart hat juk
irány adó nak. Egy részt ami att, mert a ké sõb bi ek ben nem tu -
dunk ha son ló ese tek rõl, de leg fõ kép pen a 2. szá mú Ma gyar
Meg szál ló Cso port pa rancs nok sá gi pa rancs mi att.
A Ma gyar Meg szál ló Cso port  Pa rancs nok ság ál tal 1941

ok tó be ré ben ki adott pa ran csa sze rint a „bi ro da lom el le nes tö -
rek vé sek és ele mek (kom mu nis ták, zsi dók és ha son lók) ki nyo mo zá -
sa és le küz dé se (…) egye dül a biz ton sá gi rend õr ség és az SD (tisz -
to ga tó osz ta gok) fel ada tát kép zik, ame lyek sa ját fe le lõs ség mel lett a
szük sé ges in téz ke dé se ket meg te szik és végrehajtják”.38 Ez ket tõs
li mi tet is je len tet. Egy részt nem ve het tek részt ezek ben a tö -
meg ki vég zé sek ben, más részt – ami ta lán ugyan ilyen fon tos
– a ki vég zé sek el len sem te het tek a pa rancs ér tel mé ben.
A ma gyar csa pa tok in ga do zá sa a né me tek nép ir tó te vé keny-

sé gé vel kap cso lat ban nem egye di. A né met had se re gen be -
lül is ér tet len sé get vál tott ki az Einsatzgruppék te vé keny sé -
ge 1941 nya rán. Egy részt ami att, hogy az Einsatz grup pék
te vé keny sé gé re vo nat ko zó pa ran cso kat csu pán a had já rat
kez de tét kö ve tõ en hir det ték ki, s e pa ran csok má ig sem tisz-
tá zot tak. Más részt, hogy 1941 nya rán még nem ta lál koz ha -
tunk egy sé ges né met zsi dó po li ti ká val. A ki vég zõ osz ta gok,
a he lyi köz igaz ga tás és a had se reg szá má ra sem volt tisz tá -
zott, hogy a zsi dó la kos ság mek ko ra há nya dát kell meg sem -
mi sí te ni, men  nyi zsi dó mun ka erõ re le het szük ség, il let ve re á lis
al ter na tí va-e az el ül dö zés. Ezért a Wehrmacht he lyi pa rancs-
no kai csu pán vo na kod va ad tak ka to ná kat, te her au tót, lõ -
szert s egyéb inf rast ruk tu rá lis esz kö zö ket a ki vég zé sek hez,
il let ve több al ka lom mal meg aka dá lyoz ták vagy köz ben jár -
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38HL II. 1458. 1. dob. 2. számú Magyar Megszálló Csoportparancsnok sá gi Pa -
rancs, 1941. október 13.
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tak zsi dó cso por tok meg men té se ér de ké ben, ha azok mun -
ka ere jé re szük sé gük volt.39
A meg szál ló erõk fenn ma radt ira tai alap ján az an ti sze mi -

tiz mus két fé le kép pen nyil vá nult meg a had se reg ré szé rõl.
Egy részt köz vet len né met su gal ma zás ra. A meg szál ló csa pa-
tok meg ma radt irat anya ga alap ján is meg ál la pít ha tó, hogy
több né met had se reg pa ran csot ki hir det ték a ma gyar csa pa tok
körében,40 ame lyek ál ta lá ban nem ze ti szo ci a lis ta szel lem ben
íród tak. Ugyan csak né met pro pa gan da nyers át vé te lé re
utal nak a meg szállt te rü le te ken ki tett an ti sze mi ta tar tal mú
ma gyar röp irat ok és plakátok.41
A má sik mód ja, ahogy elõ ke rül a meg szállt te rü le tek zsi dó

la kos sá gá nak kér dé se, az a par ti zán há bo rú. A ma gyar had -
se reg gon dol ko dá sát ta lán Schell Zol tán fog lal ja ös  sze 1942-ben
meg je lent Meg szál ló csa pa ta ink Uk raj ná ban cí mû ta nul má nyá -
ban. En nek a ta nul mány nak azért van kü lön je len tõ sé ge,
ugyan is a Ve zér ka ri Fõ nök ség „A ve zér ka ri tisz tek sze mé lyes
és ki kép zé si ügye i re; had tu do má nyi ügyek re” vo nat ko zó
4. osz tá lya ar ra ér de mes nek ta lál ta, hogy A fo lyó há bo rú ta -
pasz ta la ta i nak is mer te té se cí mû se géd let 10., Par ti zán harc ok cí met
vi se lõ fü ze té ben egy az egy ben át ve gye Schell tanulmá nyát.42
Ezt a se géd le tet ma gyar had se reg ben szé les kör ben – had -
osz tá lyon ként 80-80 pél dány ban – kiosztották.43
Schell a par ti zá nok „em ber anya gát” vizs gál va 3. cso port -

ként jel lem zi az „orosz csa pa tok el vo nu lá sa után ott ma radt
zsi dó kat”. Mind a Ka to nai Szem lé ben meg je lent ta nul mány-
ban, mind pe dig a VKF 4. osz tá lya ál tal ki adott se géd let ben
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39 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 pél dá ul: UNGVÁRY: A má so dik vi lág há bo rú i. m. 186–189.
41 Lásd például: KRAUSZ–VARGA: A magyar megszálló csapatok i. m. 478–480.
42 SCHELL Zol tán: Meg szál ló csa pa ta ink Uk raj ná ban. In: Ka to nai Szem le,
1942. 5. sz. 225–258.

43HL II.1458. 2. dob. 31. számú Keleti Magyar Megszálló Csoportparancs nok sá gi
Parancs. 1942. március 28.
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szük sé ges nek tart ja a szer zõ kur zív be tû vel ki emel ni, az
aláb bi ál lí tást: „Min den zsi dó – nem re és kor ra va ló te kin tet nél -
kül – a par ti zá nok kal tart!” A zsi dók te vé keny sé gét el sõ sor ban
ab ban lát ja a szer zõ, hogy „agi tál nak, lá zí ta nak, to bo roz nak, hord -
ják a hí re ket és ter jesz tik a rém hí re ket.”Nem fu kar ko dik a szer -
zõ a zsi dó ság gal szem be ni dehumanizáló at ti tûd meg je le -
ní té sé re. Így a zsi dók „a ten gely ha tal mak kal szem ben táp lált
gyû lö let tõl ve zet ve” fej tik ki te vé keny sé gü ket, akik „a par ti zá -
nok ke ze kö zé ke rül nek”, azokat „vá lo ga tott ke gyet len ség gel meg -
becs te le ní tõ kín zá sok kö ze pet te mé szá rol ják le.” „Ke gyet len vér -
szomj tól és iz zó gyû lö let tõl át hat va, hisz té ri ku san követelik”azok
le mé szár lá sát, akik a par ti zá nok hoz nem kí ván nak csat la koz -
ni. Vég sõ konk lú zi ó ként az aláb bi kö vet kez te tést von ja le a
szer zõ: „Ezért a zsi dók kal szem ben sem mi fé le kö nyö rü let nek sincs
he lye!”44 A par ti zá nok kal szem ben kö ve ten dõ harc el já rás fe -
je zet ben pe dig még egy szer le szö ge zi, hogy mi vel a „zsi dók
ki vé tel nél kül a par ti zá nok párt ján áll nak”, a ma gyar ka to na
szá má ra el sõ ren dû ér dek „tel jes ár tal mat lan ná tételük.”45
Te hát a par ti zán és zsi dó fo gal ma kö zé egyen lõ ség jel te -

he tõ. En nek gyö ke rei meg ta lál ha tó ak a ko ra be li leg fel sõbb
né met utasításokban,46 il let ve ma gá ban a né met pro pa gan -
dá ban is. Ez az azonosítás a magyar tisztek gondolkodását
és hozzáállását is jellemezte. Két pél dát em lít ve. Hadváry
Pál ve zér ka ri szá za dos, a 105. gya log dan dár ve zér ka ri fõ nö -
ke 1941. de cem ber 22-én ar ról je len tett, hogy par ti zán harc
ke re té ben ki vé gez tek egy „90 fõs zsi dó ban dát”, akik élel mi -
szert szál lí tot tak a par ti zá nok nak. Vi szont ha hoz zá ves  szük,
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44 A folyó háború tapasztalatainak ismertetése: partizánharcok. M. Kir. Honvéd
Vezérkar Fõ nöke 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  határidõnapló já-
ban: „Zsidókérdés. partizánokként kell velük végezni velük.” In: ROSEMAN:
A végsõ megoldás i. m. 83.
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hogy ez a 90 fõ egy orosz fa lu tel jes zsi dó la kos sá ga volt, ak -
kor ér tel mez he tõ a je len tés va ló di ér tel me. 47 Más részt 1942
au gusz tu sá ban a mun ká csi pa rancs nok „par ti zán gya kor la tot”
ren de zett ab ból a fel te vés bõl in dul va ki, hogy a zsi dók a par ti -
zá nok, aki ket ár tal mat lan ná kell tenni.48 Bozóky Gé za vis  sza -
em lé ke zé sé ben is meg em lí ti, hogy par ti zá nok el fo gá sa ese tén
az el sõ kér dé sek egyi ke az volt, hogy „van nak-e kö zöt tük
zsi dók is.”49
A ma gyar meg szál ló erõk fel adat kö ré be tar to zott a né met

csa pa tok ál tal be ve ze tett an ti sze mi ta in téz ke dé sek vég re -
haj tá sa is. Er re utal egy, a Meg szál ló Cso port irat anya gá ban
már meg nem ta lál ha tó, de egy ko ra be li ta nul mány ál tal idé-
zett in téz ke dés, mi sze rint „a meg szál ló se reg test pa rancs no ká -
nak ren de le te ér tel mé ben azon ban min den zsi dó fér fi és nõ 12 éves
kor tól kezd ve kö te les volt Dá vid-csil la gos fe hér kar sza la got visel-
ni.”50 Nem te kint het jük vé let len nek, hogy 1942 feb ru ár já -
ban ki hir det ték azt a né met pa ran csot a 105. gya log dan dár
elõtt, mely el ren del te, hogy az ös  szes Ortskommandatur szá-
má ra, „hogy a zsi dók, mint a köz biz ton ság leg fõbb el len sé gei, min -
de nütt le tar tóz ta tan dók és a leg kö ze leb bi Dulagnak adan dók át.”51
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47 UNGVÁRY: A má so dik vi lág há bo rú i. m. 115.
48 SALY De zsõ: Szi go rú an bi zal mas: fe ke te könyv: 1939–1944. Anony mus,
Bu da pest, 1945. 535.; Szom bat he lyi Fe renc – Vis  sza em lé ke zé se 1945. Saj tó
alá ren dez te: Gosztonyi Pé ter. Zrí nyi Ki adó, Bu da pest, 1990. (Si sak és
Ci lin der) 40.

49 HL VI. 233. Tanulmánygyûjtemény 3409. (Bozóki Géza) 120.
50 TOL DI Ár pád: Csend õrök a szov jet el le ni há bo rú ban. In: Csend õr sé gi La -
pok, 1941. (21.) 18. sz. (1941. szep tem ber 15.) 602.

51HL II. 1458. M. kir. Megszálló Erõk Parancsnoksága 2. dob. 105. gyalog-
dandár – 15. sz. bizalmas dandárparancsnoksági parancs, 1942. február 4.
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Holokauszt a Nyu ga ti Ma gyar Meg szál ló Cso port
te rü le tén

A szov jet területeken52 el kö ve tett holokausztnak mint egy
2,8 mil lió ál do za ta volt,53 me lyek kö zül 850-900 ezer fõt Uk -
raj na te rü le tén öl tek meg. Vinnyica oblaszty te rü le tén az
1939-es nép szám lá lás alap ján mint egy 142 ezer zsi dó nem -
ze ti sé gû em ber élt.54 Eb bõl a 142 ezer em ber bõl mint egy
3500 él te meg a há bo rú vé gét, így a te rü let há bo rús vesz te -
sé gé nek mint egy 50-60 szá za lé kát ad ta a he lyi zsi dó ság
vesztesége.55
Há rom hul lám ban tör tént meg az it te ni zsi dó ság el pusz -

tí tá sa. 1941 szep tem be ré ben az Einsatzgruppe D te vé keny -
sé ge ré vén a Vinnyica oblaszty egy ko ri te rü le tén élõ zsi dó
la kos ság je len tõs ré szét megölték.56 Még eh hez kap cso ló -
dik, hogy 1941-42 for du ló ján az Einsatzgruppék a hely ben
ál lo má so zó ka to nai erõk se gít sé gé vel fel szá mol ták a túl élt
zsi dó kö zös sé gek je len tõs részét.57 A get tók 1942 ta va szán
tör té nõ fel szá mo lá sá nak okát a vég sõ meg ol dás ról szó ló
1941 õszi dön tés mel lett az 1942 ta va szán a né met or szá gi
élel mi szer el lá tás ban be kö vet ke zõ za va rok ra adott re ak ci ó -
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52 1941-es ha tá ro kat te kint ve.
53 KRAUSZ Ta más: An ti sze mi tiz mus – holokauszt – ál lam szo ci a liz mus.Nem -
ze ti Tan könyv ki adó, Bu da pest, 2004. (Eu ró pai Is ko la) 57.

54 SZ. BÍRÓ Zoltán: Akik meggyõzõdésbõl kollaboráltak. In: GÉMESI Fe -
renc (szerk.): A magyar megszállás – vajúdó nemzeti önismeret. Válasz a kri -
ti kák ra. Russica Pannonica, Budapest, 2013. (PosztSzovjet Füzetek XX.)
76.

55 ВАСИЛЬЕВ: Жизнь i. m. 9–14.
56 RHODES, Richard: A ha lál mes te rei. Az SS-Einsatzgruppék és a holo -
kauszt fel ta lá lá sa. Gold Book, Bu da pest, 2006. 154–164.

57 SNYDER, Timothy: Vé res öve zet. Eu ró pa Hit ler és Sztá lin szo rí tá sá ban.
Park Ki adó, Bu da pest, 2012. 260. Ez fõ képp Uk raj na ka to nai meg szál -
lás alat ti te rü le te i re volt igaz, de Gajszin és kör nyé kén is több tö meg -
gyil kos ság tör tént.
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ban láthatjuk.58 Ez a gyil ko lá si hul lám ke let rõl nyu gat ra, a
front mö göt ti te rü le tek rõl a né met pol gá ri igaz ga tás te rü le -
tei fe lé vet te az irányt. En nek vég re haj tá sát a he lyi erõk re
bíz ták. Mi re Erich Koch 1942 nya rán el ren del te a zsi dó kér -
dés „száz szá za lé kos megoldását”,59 a Gajszin kör nyé ki zsi -
dó ság nak már csak je len ték te len ré sze élt. A val lo má sok
sze rint Heinrich Becher cél ja a get tók la kos sá gá nak jú ni us
1-i ha tár idõ vel va ló meg sem mi sí té se is volt. Át te kint ve a tö -
meg gyil kos sá gok idõ pont ja it, ezt iga zolt nak ta lál hat juk.
Vé gül 1942-1943 te lén pusz tí tot ta el a ná ci meg szál ló ap pa -
rá tus a te rü le ten még él ve ha gyott zsi dó lakosságot.60
A ma gyar ala ku la tok az el sõ hul lám má so dik fe lé ben –

az az az 1941-42 te lén tör tént tö meg gyil kos sá gok ban – il let -
ve az 1942. áp ri lis-má jus ban vég re haj tott tö meg gyil kos ság-
so ro zat ban vet tek részt. A ma gyar meg szál ló erõk Gajszin
kör ze té ben tíz zsi dó-el le nes tö meg gyil kos ság ban mû köd tek
köz re. A tíz tö meg gyil kos ság kö zül há rom ban az 50/I. zász ló -
alj, hat ban a 49/II. zász ló alj mû kö dött köz re, míg egy al ka lom-
mal a 41. ez red ezredközvetlen utász ala ku la ta vett részt.
A tö meg gyil kos sá gok hely szí nei kö zül ötöt si ke rült azo no -
sí ta ni a per anyag alap ján. A tö meg gyil kos ság ra vo nat ko zó
leg fon to sabb ada to kat a füg ge lék ben tün tet tem fel, je len fe je-
zet ben a leg fon to sabb jel lem zõk is mer te té sé re szo rít ko zom.
A re konst ru ált tö meg gyil kos sá gok le írá sát át te kint ve meg-

ál la pít ha tó, hogy ma gyar meg szál ló csa pa tok szer ves ré szét
ké pez ték an nak a mun ka meg osz tá son ala pu ló meg sem mi -
sí tõ gé pe zet nek, mely nek ál do za tul esett Uk raj na zsi dó sá -
gá nak dön tõ ré sze.
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58 ALY, Götz: Hitler népállama. Rablás, faji háború és nemzeti szocializmus.
At lantisz Kiadó, Budapest, 2012. (Kísértések) 220–233.; SNYDER: Vé -
res övezet. i. m. 307., 453.

59 SNYDER: Vé res öve zet. i. m. 260–261.
60 KRUGLOV, Ale xan der: Jewish Losses in Ukraine, 1941–1944. In: The Shoah
in Ukraine. History, Testimony, Memorialization. Szerk.: Ray Brandon
és Wendy Lower. Indiana University Press, Bloo ming to n, 2008.
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A ma gyar csa pa tok el sõd le ges fel ada ta a ke ret al ko tá sa
volt a get tó la ko sa i nak ös  sze te re lé se kor, a vesz tõ hely re kí sé -
ré se kor, il let ve a ki vég zés ide jén. Tu dunk ese te ket ar ra vo -
nat ko zó lag is, hogy a get tó ki ürí té sét kö ve tõ en a ma gya rok
kötzelessége volt a get tó át ku ta tá sa az el rej tett va gyon tár -
gyak után.
Ugyan tu dunk ar ról, hogy ma gyar ka to nák is kö vet tek el

gyil kos sá go kat a ki vég zé sek al kal má val, ezek nem jel lem -
zõ ek. Az 1941. no vem ber 19-én tör tént ki vég zés al kal má val
a tö meg sír ok be fe dé sé nek fel ügye le té vel meg bí zott ma gyar
ka to nák fel ada ta lett a gö dör ben lé võ, még élõ em be rek
agyon lö vé se. Má sok „sa ját pas  szi ó juk ki elé gí té se vé gett, a ki -
vég zé se ken te vé ke nyen vet tek részt és em be re ket öl tek meg.”61 Ám
az em lí tett „ki len gé se ken” túl is tör tént fegy ver hasz ná lat a
ma gyar ka to nák ré szé rõl. Min den al ka lom mal pa rancs ba ad -
ták a ke re tet al ko tók szá má ra, hogy aka dá lyoz zák meg a fog-
lyok szö ké sét, le he tõ vé té ve ezek ben az ese tek ben a fegy ver -
hasz ná la tot.
Ez vi szont ter mé sze te sen nem csök ken ti a köz re mû kö dõ

ma gyar ala ku la tok fe le lõs sé gét, hi szen a ma gyar és uk rán
köz re mû kö dés nél kül a ki vég zést el ter ve zõ il let ve vég re -
haj tó 6-12 né met ka to na kép te len lett vol na vég re haj ta ni a
tö meg gyil kos sá go kat. Egy-egy get tó fel szá mo lás so rán vál -
to zó szá mú ma gyar ka to nát ve zé nyel tek ki, de mi ni má li san
is egy sza kaszt ki küld tek, mely sok szo ro san meg ha lad ta az
ott lé võ né me tek szá mát.
Az egyik leg fon to sabb kér dés az ese mé nyek ér té ke lé se

kap csán, hogy men  nyi ben vol tak tisz tá ban alá ren delt je ik
te vé keny sé gé vel a ma ga sabb egy sé gek pa rancs no kai, itt el -
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61 ÁBTL 3.1.9. V-38933 24. (Bolvári István tanúvallomási jegyzõkönyv. Ka lo -
csa, 1947. november 10.)
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sõ sor ban a 41. gya log ez red pa rancs no ká ra, Pápay Alajos62
ez re des re, il let ve a 121. kön  nyû had osz tály pa rancs no ká ra,
Tarnay Béla63 ve zér õr nagy ra gon dol va.
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62 1886. november 6-án született Effenberg Sarolta és Wnutsko Alajos
gyer mekeként. Honvéd hadapród iskolát végzett Pécsen, emellett lõ -
is kolát végzett Várpalotán, lovas tanfolyamot és törzstiszti tanfo lya -
mot is elvégzett szolgálata során. Szolgálatai a honvédségben: 1909.
augusztus 18.-tól 1914. augusztus 1.-ig a Varasd-Zágrábban állomá-
sozó 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 meg -
szálló feladatokat ellátó 41. gyalogezred parancsnoka volt. 1944 áprili -
sától 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, Mor -
va országban 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 szár-
mazott, 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 világ -
há ború során az orosz, albán, román s olasz fronton harcolt, 1914.
szep tember 24-én megsebesült. 1919-ben csatlakozott a Nemzeti Had-
sereghez, 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. jú -
lius 1. között alezredesként a VKF/VI/2.D osztályára került mint felriasz-
tási elõadó. 1935-tõl 1938. május 1-ig a budapesti 1/I. zászlóalj pa rancs-
noka. 1938-ban kerül a kaposvári 6. gyalogezredhez, ahol 1940. feb ruár
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. feb -
ruár 1-jén vette át vezérõrnagyként a 121. könnyûhadosztály parancs -
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Pápay két al ka lom mal is tar tott szem lét a 49/II. zász ló alj -
nál. A ki vég zé sek meg tör tén tét kö ve tõ en, 1942 áp ri li sá nak
vé gén Pápay el len õr zést tar tott a zász ló alj nál. Ek kor a zász ló-
alj iro dá ban lé võ Kor mos Mi hály fül ta nú ja volt an nak, hogy
„Pápay ez re des meg kér dez te Pá pa al ez re dest, hogy adott-e kar ha -
tal mat a németeknek.”64 Köz ve tett for rá sok ból a per egy má sik
ta nú ja, Luczi Ist ván is úgy tud ta, hogy Pápay Pá pá tól ér -
dek lõ dött ek kor a Monasztircsiben történtekrõl.65
Köz vet le nebb érint ke zés ben is volt a zász ló alj- és ez red -

pa rancs nok ság. Egy részt a más na pi te vé keny ség re vo nat -
ko zó lag je len tést kel lett ten nie a zász ló alj nak az ez red pa -
rancs nok ság fe lé. Ezen túl Pá pa Nán dor sze rint 6 órán ként
kel lett hely zet je len tést ad nia a zász ló alj nak az ezredpa rancs -
nokságra.66 Kor mos Mi hály a táv be szé lõ sza kasz pa rancs no -
ka ként, a monasztircsi get tó fel szá mo lá sa kor a hír adás fenn-
tar tá sá val volt meg bíz va a zász ló alj- és ez red pa rancs nok ság
kö zött. Ugyan ar ról nincs tu do má sa, hogy Pá pa te le fo nált-e,
de amint le szö ge zi: „a vo nal ki épí té se azt a célt szol gál ta, hogy
a hely szín rõl tud jon a zász ló alj pa rancs nok az ez red pa rancs nok nak
rész le tes be szá mo lót ad ni az ott tör tén tek rõl.” Ezt meg erõ sí ti Pá -
pa val lo má sa is, aki sze rint egy részt kü lön táv be szé lõ vo nal
állt ren del ke zé sé re a zász ló alj iro da he lyi sé gé ben, más részt
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nokságát, amit 1943. április 15-ig töltött be. 1943. június 1-tõl augusz-
tus 10-ig a IV. hadtestben szolgált beosztott tábornokként, majd nyu-
galmazták. A Szálasi-kormány 1944. november 18-án reaktiválta és a
205. rögtönzött munkásdandár parancsnokának nevezte ki. 1945. má -
jus 9-én Grazban esett szovjet hadifogságba, ahonnan július 1-én sza ba -
dult. 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. (Kor mos Mi hály tanukihallgatási jegy zõ könyv.
Bu da pest, 1952. áp ri lis 3.)

65 ÁBTL 3.1.9. V-56103. 31. (Luczi Ist ván ta nú ki hall ga tá si jegy zõ könyv. Má -
rianosztra, 1951. áp ri lis 9.)

66 BFL VII. 5. e. 7555/1950. 267. (Tárgyalási jegyzõkönyv. Budapest, 1950.
már cius 16.)
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rá dió út ján is bár mi kor kap cso la tot tu dott ve le teremteni.67
A ki vég zé se ket kö ve tõ en pe dig Pá pa a zász ló alj iro dá já ban
dik tál ta egyik be osz tott ja szá má ra azt a je len tést, mely az
ese mé nye ket taglalta.68
Egyes val lo má sok sze rint az ez red törzs tõl is je len vol tak.

Luczi em lé kei sze rint egy, az ez red pa rancs nok sá gon szol -
gá ló or vos-fõ had nagy is ott volt Monasztircsiben, ugyan is a
zász ló alj nak csak egy or vo sa volt, s „elõ volt ír va, hogy ilyen
al kal mak kor meg fe le lõ or vo si kép vi se let nek kell len nie.” 69
Ezek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy alig ha el kép zel he tõ,

hogy ne je len tet ték vol na az ez red pa rancs nok nak a Gaj szin-
ban és kör nyé kén tör tén te ket. Fon tos kér dés vi szont, hogy
mit je lent het tek. Amint ko ráb ban is em lí tet tem, a zász ló alj
ese mény nap ló já ba par ti zán va dá szat ke rült, s Kor mos Mi hály
sze rint ez alap ján je len tet tek a Kazatinban lé võ ez red pa -
rancs nok ság ra. „A je len tés tar tal maz ta, hogy a né me tek a zász ló-
alj tól kar ha tal mat kér tek kü lön bö zõ ak ci ók vég re haj tá sá ra, a pol gá ri
la kos ság gal kapcsolatban.”70

*
Ta nul má nyom nak a két zász ló alj tör té ne tén túl mu ta tó ered -
mé nyei van nak a Szov jet uni ó be li ma gyar meg szál ló te vé keny-
ség ér té ke lé se kap csán. Meg ál la pít ha tó, hogy a szak iro da lom
ed di gi ered mé nye i vel szemben71 nem áll ja meg a he lyét az
olyan ér té ke lés, mely sze rint a Nyu ga ti Meg szál ló Cso port
ala ku la tai alap ve tõ en, úgy mond, bé kés meg szál ló po li ti kát
foly tat tak Ke let-Ga lí ci á ban. Va ló já ban ak tí van részt vet tek a
holokauszt fo lya ma tá ban. A holo kauszt mel lett a ma gyar
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67 ÁBTL 3.1.9. V-56103. 42. (Pápa Nándor gyanúsítotti jegyzõkönyv. Bu da -
pest, 1950. január 2.)

68 ÁBTL 3.1.9. V-56103. 34–35. (Kor mos Mi hály tanukihallgatási jegy zõ könyv.
Bu da pest, 1952. áp ri lis 3.)

69 ÁBTL 3.1.9. V-56103. 31. (Luczi Ist ván ta nú ki hall ga tá si jegy zõ könyv. Má -
ria nosztra, 1951. áp ri lis 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 tevé keny -
sé gét nem köti a Nyugati Megszálló Csoport területéhez.
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meg szál ló te vé keny ség több szá lon, így a ci vil la kos ság el le -
ni erõ sza kos fel lé pés, il let ve a ha di fo goly és egyéb fo goly tá -
bor ok fel ügye le te ré vén is szer ve sen kap cso ló dott ah hoz a
ná ci meg szál ló po li ti ká hoz, mely a szov jet ci vil la kos ság és
a ha di fog lyok el len irá nyu ló nép ir tás ban öl tött tes tet. Te hát
ha mis az a be ál lí tás, amely a ma gyar egy sé gek há bo rús bûn-
cse lek mé nye it csak azok ra a te rü le tek re pró bál ják „szû kí te -
ni”, ahol par ti zán há bo rú folyt.

Füg ge lék
Gajszin-környéki zsi dóel le nes tömeggyilkosságok72
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72 Az em lí tett le vél tá ri for rá so kon túl az aláb bi mû vek ada ta i ra tá masz -
kod tam: MIRON, Guy (szerk. biz. el nö ke): The Yad Vashem encyclope-
dia of the ghettos during the Ho lo ca ust. Yad Vashem, Jerusalem, 2009.;
Ghettoliste. ZRBG Lenkungsgruppe [URL: http://www.avivshoa.co.
il/pdf/ghettoliste-28-01-2011.pdf]; Yad Vashem adat bá zi sai a zsitomiri
és vinnyicai ke rü let rõl [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. szep tem ber 5-én ke rült sor a get tó fel ál lí tá sá ra. A get tó
vég sõ fel szá mo lá sa 1942. de cem ber 31-én tör tént meg.

74 HL. II. 1458. 1. dob. 10. sz. Magyar Megszálló Csoportparancsnoksági pa -
rancs. 1941. november 17.

75 Гамйсин. 1941. szep tem ber 5-én ke rült sor a get tó fel ál lí tá sá ra. A get -
tó vég sõ fel szá mo lá sa 1942. no vem ber 1-jén tör tént meg.

Ala ku lat Idõ pont Hely szín Ál do-
 za tok
szá ma

Ma gya rok
te vé keny -
sé ge

50/I. zlj. 3. szá zad 1941. 
no vem ber 4.
vagy 5.

Buki73 100/13774 Ke ret
A get tó
va gyo ná nak
õr zé se

50/I. zlj. Csa ba
Lász ló
sza ka sza

1941.
no vem ber 19.

Gajszin75

vagy
kör nyé ke

400 Ke ret
A tö meg sír ok
be fe dé sé nek
fel ügye le te
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76 Теплик. A né met meg szál lók a ra jon köz pont nak ne vez ték ki. Az
1941. jú li us 26-án ál lí tot ták fel a get tót

77 Соболевка. A né me tek 1941. jú li us 28-án fog lal ták el. Az 1941. szep -
tem ber 5-én hoz ták lét re a get tót.

78 Монастыримска. 1941. jú li us 4-én fog lal ták el a né met csa pa tok, Kreis -
gebiet köz pont lett a meg szál lás köz igaz ga tá sá ban 1941. ok tó ber 20-án.
Az 1941. szep tem ber 5-én ál lí tot ták fel a get tót.

79 Nem megállapítható, hogy melyik tömeggyilkosságban vett részt a
41. gy. e. alakulata. 1942 tavaszán két alkalommal történt jelentõs tö -
meg kivégzés Iljinciben..

80 Ильинцы. A get tó fel ál lí tá sá ra 1941. au gusz tus 1-jén ke rült sor. Vég le -
ges fel szá mo lá sa 1943. ok tó ber 31-én ke rült sor.

Ala ku lat Idõ pont Hely szín Ál do-
 za tok
szá ma

Ma gya rok
te vé keny -
sé ge

50/I. zlj. 2. szá zad
III. 
sza ka sza

1941. de cem ber
vagy

1942. ja nu ár

Gajszin
kör nyé ke

100-150 Ke ret

49/II. zlj. 4. szá zad 1942. áp ri lis 
ele je

Gajszin
kö ze lé ben

100/500 Ke ret

49/II. zlj. 4. szá zad 1942. áp ri lis Gajszin
kö ze lé ben

100 Ke ret

49/II. zlj. Ma gi
And rás
sza ka sza

1942. áp ri lis
vé ge vagy
má jus ele je

Gajszin
kö ze lé ben

300 Ke ret

49/II. zlj. Több
szá zad ból
kb. 100 fõ

1942. má jus 27. Teplik76 769 Ke ret

49/II. zlj. 60 fõs
kü lö nít -
mény

1942. má jus 27. Sobo-
levka77

382 Ke ret

49/II. zlj. 1942. má jus 29. Monasz-
tircsi78

1000-
1500/5500

Ke ret

41. gy. e. ezred-
közvet-
len
ár kász
szá zad

1942. áp ri lis 24.
/május 27-2879

Iljinci80 1000/700 Tö meg-
 sír ok
be fe dé se
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CSAPODY TA MÁS

A bo ri mun ka szol gá lat

A má so dik vi lág há bo rú alatt mint egy 6.000 ma gyar mun ka -
szol gá la tost vit tek a szer bi ai Bor ba. Magyar–német meg ál la -
po dá sok alap ján két nagy cso port ban ki vitt mun ka szol gá la to -
s ok 94 szá za lé ka a zsi dó tör vé nyek ha tá lya alá esõ sze mély
volt. A zsi dó mun ka szol gá la tos ok el sõ, 1943-ban ki vitt és
mint egy 3.000 fõs cso port ja az or szág egész te rü le té rõl ös  sze-
gyûj tött mun ka szol gá la tos szá za dok ból állt. Eb be az el sõ
cso port ba ke rül tek a ka to nai szol gá la tot meg ta ga dó és ko -
ráb ban be bör tön zött Je ho va Ta núi, reformadventisták és na  -
za ré nu sok is. A kis egy há zak hoz tar to zó mun ka szol gá la tos ok
szá ma mint egy 200 fõ volt. A mun ka szol gá la to so kat ví zi úton
szál lí tot ták ki a jugoszláv-román-bolgár ha tá rig, majd vo -
na ton tet ték meg az utat a he gyek kö zött fek võ Bor ba. Itt a
köz pon ti Ber lin tá bor ba ke rül tek és a bo ri bá nyák ban dol -
goz  tat ták õket. A né met meg szál lás évei alatt a bo ri bá nyák
ad ták az ös  szes né met érc szük ség let nek mint egy fe lét, ezen
be lül pe dig a réz szük ség let ne gye dét.
Ma gyar or szág né met meg szál lá sát kö ve tõ en ke rült sor a

má so dik mun ka szol gá la tos cso port ki szál lí tá sá ra. Az el sõ -
sor ban bu da pes ti és a fi a ta labb kor osz tály so ra i ból ki ke rü lõ
zsi dó mun ka szol gá la to so kat Jász be rény bõl és Vác ról, vo nat-
tal szál lí tot ták Bor ba. Köz tük volt töb bek kö zött Justus Pál
szo ci ál de mok ra ta po li ti kus, Kar dos G. György író és Rad -
nó ti Mik lós köl tõ. Õket a Szerb-Kár pá tok he gyei kö zött, a
Bor tól észak nyu gat ra lé võ altáborokban tar tot ták fog va.
Fel ada tuk a kes keny vá gá nyú vas út épí té se volt.
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A ma gyar mun ka szol gá la tos ok több tíz ezer bos nyák, fran-
cia, gö rög, len gyel, olasz, orosz, ro mán, szerb kény szer mun-
kás sal, ha di fo gol  lyal együtt rab szol ga ként dol goz tak a né met
meg szál lás után né met tu laj don ba ke rült bá nya vi dé ken.
A bo ri és Bor kör nyé ki tá bo rok kö zül ös  sze sen ki lenc állt
ma gyar ka to nai pa rancs nok ság alatt. A mun kát a né met ka -
to nai mun ka szer ve zet az Organisation Todt irá nyí tot ta és
fel ügyel te. A ne héz fi zi kai mun kát szél sõ sé ges idõ já rá si
és egész ség re ár tal mas kö rül mé nyek kö zött kel lett vé gez ni.
A há bo rús hely zet vál to zá sa, az erõ sö dõ par ti zán je len lét
nyo mán egy re szi go rúbb fel té te lek kö zött és egy re szi go -
rúbb bün te té sek mel lett folyt a mun ka. A bo ri ma gyar ka to -
nai ke ret élé re 1944-ben ki ne ve zett Ma rá nyi Ede al ez re des
szö ké si kí sér le tért két zsi dó mun ka szol gá la tost ki vé gez te -
tett. Õ tet te ál ta lá nos sá a sú lyos fáj da lom mal já ró ki kö tés
bün te té si for mát és el ren del te a sár ga csil lag vi se lé sét. A bo -
ri mun ka szol gá lat alatt ös  sze sen mint egy 50 fõ halt meg be -
teg ség ben és bal eset ben. Ma rá nyi Ede a tá bo rok fel szá mo -
lá sa után mint egy 23 meg kín zott zsi dó mun ka szol gá la tost a
né me tek ál tal ki vé gez te tett.
A tá bo rok fel szá mo lá sá ra 1944 au gusz tu sá nak vé gén ke -

rült sor. A he gyek ben dol go zó 3.000 ma gyar mun ka szol gá -
la tost a bo ri tá bo rok ba von ták vis  sza. A mun ka szol gá la to so -
kat vé gül két cso port ban in dí tot ták el Ma gyar or szág fe lé.
Az 1944. szep tem ber 17-én el in dí tott, mint egy 3.200 fõt szám-
lá ló me net ben a zsi dó és kis egy ház-ta gok együtt gya lo gol tak.
A szerb he gyek kö zött a mun ka szol gá la tos ok kö zül töb bek -
nek si ke rült meg szök ni, míg a reformadventisták Belg rád
elõtt tud ták meg ten ni ezt. A me net leg na gyobb vesz te sé ge it
a bá ná ti Torontálalmásnál (133 fõ), a bács kai Cservenkán
(800–1.000 fõ) és a Cservenka–Zombor út sza ka szon (kb. 400 fõ)
szen ved te el. A tö meg gyil kos sá go kat né met ka to nák kö vet -
ték el, a bo ri ma gyar ke ret tá mo ga tá sá val.
Torontálalmásnál (Jabukánál) 1944. ok tó ber 1-én és 2-án

gyil kol ták meg a bá ná ti út sza ka szon le ma radt bo ri zsi dó
mun ka szol gá la to so kat. A he lyi né me tek bõl ál ló Deutsche
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Militz ala ku lat ka to nái a Temes fo lyó part ján vé gez tek ál do -
za ta ik kal. Egyet len egy fõ nek, Malek Il lés nek si ke rült meg -
szök nie. A te rü let fel sza ba du lá sa után õ volt a nyom ra ve ze -
tõ. Hely meg ha tá ro zá sa után ke rült sor 1945. ja nu ár 21-e és
26-a kö zött a tö meg sír ex hu má lá sá ra. En nek so rán 133 bo ri
zsi dó mun ka szol gá la tost ex hu mál tak, majd te met tek el is -
mét a kö zel ben.
A bá ná ti me ne te lés után a bo ri mun ka szol gá la tos me net

a bács kai Cservenkára ért. Az itt el kö ve tett tö meg gyil kos ság
után a bo ri me net há rom rész re sza kadt. A zsi dó mun ka -
szol gá la to so kat né met, hor vát és bos nyák SS-ka to nák kí sér ték
Zomboron át Ba já ra, il let ve Moh ács ra. A meg fo gyat ko zott
mun ka szol gá la to so kat itt át ad ták ma gyar ka to nák nak, akik
az ös  sze sen mint egy 1.500 zsi dó mun ka szol gá la tost vo nat tal
Szentkirályszabadjára, a Rep tér-tá bor ba szál lí tot ták. Cser -
venkáról Zomboron és Kis kun ha la son át idõ köz ben Szent -
királyszabadjára ér kez tek a bo ri ke ret és a kis egy há zak tag -
jai is.
A bo ri mun ka szol gá la to so kat Szentkirályszabadjáról is mét

há rom cso port ban haj tot ták to vább. A zsi dó mun ka szol gá -
la to so kat ok tó ber vé gén és no vem ber ele jén in dí tot ták el
He gyes ha lom fe lé. A du nán tú li me net a leg na gyobb vesz -
te sé gét Ab dá nál szen ved te el. A bo ri ke ret tag jai a Ráb ca fo -
lyó part ján gyil kol tak meg 22 bo ri zsi dó mun ka szol gá la tost.
Fel te he tõ leg köz tük volt Rad nó ti Mik lós köl tõ is. A bo ri
mun ka szol gá la to so kat, szá mos más ma gyar mun ka szol gá -
la tos szá zad dal együtt az oszt rák Zurndorban va go ní roz ták
be és szál lí tot ták né met kon cent rá ci ós tá bo rok ba. A sachsen -
hauseni és flossenburgi gyûj tõ tá bor ok ból szá mos más kon -
cent rá ci ós tá bor ba vit ték to vább õket és mint egy 500-an él -
ték csak túl a holokausztot.
A Rep tér-tá bor ban a bo ri szá za do kon kí vül leg alább há rom,

po li ti kai el ítél tek bõl, kis egy ház-ta gok ból ál ló mun ka szol gá -
la tos szá zad ál lo má so zott még. Kö zü lük a leg ros  szabb men -
tá lis és fi zi kai ál la pot ban a bo ri ma ra dék volt. Ma rá nyi Ede
és a ke ret nem csak Bor ban, de itt is ke gyet le nül bánt a mun -
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ka szol gá la tos ok kal. A be te ge ket nem en ged ték kór ház ba
vin ni, a krumplilopáson ért mun ka szol gá la tos ok ra pe dig
rá lõt tek. A se be sül te ket elõ ször a Rep tér-tá bor egész ség ügyi
ba rakk já ban he lyez ték el, és csak hat nap pal ké sõbb ke rül -
het tek vá ro si kór ház ba. A Rep tér-tá bor ban fog va tar tott bo ri
ma ra dék kö zül ös  sze sen nyolc fõ halt meg itt. Õket Szent -
királyszabadján anya köny vez ték, de el te me té sük he lye is -
me ret len.
A bo ri ma ra dék ból a Rep tér-tá bor ban ma radt mint egy 80 fõ.

Õk va ló szí nû leg va la men  nyi en azok a bo ri mun ka szol gá la -
tos ok vol tak, akik nem csak me net kép te le nek és be te gek
vol tak, de szem be néz tek a ki vég zé sük le he tõ sé gé vel is. Ma -
rá nyi Ede al ez re des tá vo zá sá val azon ban a hely ze tük meg vál -
to zott. Em ber sé ges pa rancs nok alá kap tak be osz tást, el lá tá suk
ja vult, és a má so dik cso port tá vo zá sa után a leg sú lyo sabb
be te ge ket azon nal kór ház ba szál lí tot ták. A leg több sú lyos
be teg bo ri zsi dó mun ka szol gá la tos 1944. no vem ber 4-én és
10-én ke rült kór ház ba. A töb bi ek to váb bi há rom cso port -
ban, szin tén no vem ber fo lya mán kap hat tak kór há zi el lá tást.
A Rep tér-tá bor ból 78 mun ka szol gá la tost vit tek a szom -

bat he lyi 3. hely õr sé gi kór ház ba. Kö zü lük 67 volt zsi dó
mun ka szol gá la tos. A dön tõ több sé gük bo ri (29 fõ) vagy va -
ló szí nû sít he tõ en bo ri (25 fõ) mun ka szol gá la tos volt (ös  sze -
sen 54 fõ). Az össz lét szá muk min den bi zon  nyal en nél több
volt, de to váb bi ne ve ket nem si ke rült azo no sí ta ni. Az 54 fõ
mind egyi ke sú lyos be teg ség ben szen ve dett, ti pi kus kór jel -
zé sük ként az ál ta lá nos és sú lyos tes ti gyen ge ség ke rült
meg ne ve zés re. A kór ház ban meg fe le lõ el lá tást kap tak. Kö -
zü lük 18 fõ meg halt, ál ta lá ban a kór ház ba ér ke zé sü ket kö ve-
tõ egy hó na pon be lül és ál ta lá ban de cem ber vé gé ig. A Hely-
õr sé gi Kór ház élet ben ma radt mun ka szol gá la tos ok kü lön bö zõ
be jegy zé sek kel hagy ták el a kór há zat ál ta lá ban 1945. ja nu ár
1. és ja nu ár 6. kö zött.
Szentkirályszabadjáról a bo ri kis egy ház-ta go kat még 1944

ka rá cso nya elõtt Szom bat hely re kí sér ték. A kis egy ház-ta -
gok szá ma ek ko ra mint egy 150 fõ re apadt. Szom bat he lyen
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a Je ho va Ta núi kü lön bö zõ he lye ken dol goz tak, töb bek kö -
zött részt vet tek a bom bá zá sok okoz ta károk – so ha sem ka -
to nai jel le gû – el há rí tá si mun ká la ta i ban. A na za ré nu sok lo vas
ko csik kal vé gez tek be szer zé si és szál lí tá si mun ká kat. A kis -
egy há zak szá za dát a front kö ze led té vel nyu gat ra akar ták
ve zé nyel ni. Vé gül Szom bat hely kör nyé kén, kü lön-kü lön cso-
port ban sza ba dul tak fel 1945. már ci us vé gén.
Bor ból szep tem ber 29-én in dí tott el a má so dik, mint egy

2.400 fõs mun ka szol gá la tos cso por tot. Õket a me ne te lé sük
má so dik nap ján a Ti to-par ti zá nok fel sza ba dí tot ták. A zsi dó
mun ka szol gá la tos ok kö zül kb. 200-an áll tak par ti zán nak,
köz tük a szá mos or vos. A töb bi ek a he gyek ben ke res tek
me ne dé ket, majd dön tõ több sé gük a már fel sza ba dult Arad -
ra és Te mes vár ra ment. Kö zü lük azu tán töb ben Bu ka rest be
men tek, má sok Ro má ni án ke resz tül ki ván do rol tak Pa lesz ti ná-
ba. Több sé gük Sze ged, majd Bu da pest fel sza ba du lá sa után
ha za tért.
A be te gek és a me net kép te len mun ka szol gá la tos ok né -

hányszáz fõs cso port ja Bor ban ma radt. Õket ok tó ber 3-án
sza ba dí tot ták fel és sor suk a má so dik cso port tag ja i hoz ha -
son ló an ala kult.
A bo ri ke ret szá mos tag ja ke rült 1945-ben és 1949 elõtt nép-

bí ró ság elé. Ma rá nyi Ede al ez re des a Né met Szö vet sé gi Köz -
tár sa ság ban él te le éle tét és so ha sem von ták fe le lõs ség re.
A bo ri ke ret mint egy hat tag ját Szer bi á ban a par ti zá nok
rög tön íté lõ bí ró sá ga ha lál ra ítél te és ki vé gez te. A ma gyar or -
szá gi nép bí ró ság ok szá mos bo ri ka to nát fel men tet tek, míg
hét fõt há bo rús bûn cse lek mé nyek el kö ve té se mi att ha lál ra
ítél tek és ki vé gez tek. Kö zü lük öten a rá kos ke reszt úri új köz-
te me tõ 298-as par cel lá já ban nyug sza nak. A par cel la 2012 óta
nem ze ti em lék hely.
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SZI TA SZA BOLCS

Ma gyar zsi dó túl élõk szov jet fog ság ban

A szov jet fog ság ba hur colt volt de por tál tak his tó ri á ja alig
ku ta tott. Év ti ze dek múl tán el en ged he tet len, hogy mo dern -
ko ri tör té nel münk e fe hér folt ját meg vizs gál juk. A tu do má nyos
fel tá ró mun ká val a meg gyö tört, el hur colt em be rek er köl csi
fö lé nyét bi zo nyít suk, akik a tel jes ki szol gál ta tott ság ban is
szem be néz tek a dik ta tú rák em ber te len sé gé vel, er kölcs te len-
sé gé vel. Nagy a ké sés, mi e lõbb szol gál tas sunk ne kik igaz sá got.
Rög zít sük mind azt, ami ve lük tör tént és a kri ti kus elem zé -
sek bõl fa ka dó kö vet kez te té se ket. Azon is gon dol kod nunk
kell, mi lyen esz kö zök kel, mód sze rek kel le het be vin ni a tör -
té ne ti ku ta tás ho za dé kát a ha zai ok ta tás ba, mert a XX. szá -
za di ül döz te tés moz za na tá ról van szó. 
Ma már szá mos ku ta tá si ered mény bõl, tu do má nyos mun -

ká ból, vis  sza em lé ke zé sek so rá ból is mert, hogy a szov jet
dik tá tor, Joszif Visszarionovics Sztá lin és hí vei, az ál tal irá nyí -
tott Po li ti kai Bi zott ság, a Kom mu nis ta Párt és az ál lam ve ze tõi
mi képp vi szo nyul tak a lá ge rek kér dé sé hez, az ül döz te tés -
hez, a zsi dó kér dés hez. Nagy szá mú ere de ti do ku men tu mot
pub li kált 2001-ben Krausz Ta más pro fes  szor GULAG. A szov -
jet tá bor rend szer tör té ne te c. gaz dag ös  sze ál lí tás ban. 
A szov jet lá ge rek, a gulag vi lá gá ról és meg gyö tört né pé rõl

a kö zel múlt ban el hunyt Alekszandr Iszajevics Szolzse nyi cin
No bel-dí jas orosz író tett köz zé az em be rek mil li ó it vi lág -
szer te meg ren dí tõ té nye ket. A Gulag-szigetcsoport és az Ivan
Gyeniszovics egy nap ja c. mû ve i ben a sze mé lye sen meg élt
ször nyû ta pasz ta la to kat örö kí tet te meg. 

03Konyv1:Konyv.qxd  10/2/2014  12:51 PM  Page 179



Mind ezek kel ös  sze füg gés ben em lít jük vi téz Faraghó Gá bor
Szov jet-Orosz or szág c., a Stá di um Ki adó nál 1941-1942-ben
több ki adásban meg je lent köny vét. Az al tá bor nagy Ma -
gyar or szág ka to nai at ta sé ja volt 1941. jú ni us 22-éig Moszk -
vá ban, ahol bõ esz ten dõt töl tött. Eh hez ké pest a kö tet gyen ge
al ko tás. A szov jet tá bor rend szert, a lá ge rok né pét egy ál ta -
lán nem em lí ti. 
A 115. lap já ról még is ér de mes idéz ni: „Úgy hír lett, hogy

ma ga Sztá lin is sze ret te vol na a zsi dó ság ha tal mát le épí te ni, azon -
ban ez nem fe lel meg a va ló ság nak. Már csak azért sem, mert tud va -
lé võ, hogy Sztá lin ki mon dot tan zsi dó be fo lyás alatt van, har ma dik
fe le sé ge, il let ve en nek fi vé rei, a Kaganovicsok ré vén. Az azon ban
tény, hogy a má so dik vi lág há bo rú elõtt a zsi dó ság nagy be fo lyá sa
a had se reg ben kez dett meg inog ni. Timosenko mar sall a po li ti ku sok
ha tal mát meg tör te, de ezek a vi lág há bo rú ki tö ré se utá ni idõk ben
ha ma ro san élet re kel tek. Azt a mér he tet len ter rort ugyan is, amit a
szov jet had se reg ben ezek az ele mek ki fej te nek, ki zá ró lag a zsi dó ság
szám lá já ra le het ír ni. Ne kik egé szen mind egy, hogy a szov jet had -
se reg szá zez rei és mil li ói pusz tul nak-e el, a fõ do log, amed dig csak
le het, ki tart sa nak és a zsi dó ság há bo rú ját a zsi dó ság vé del mé ben
vív ják.” 
Szo mo rú, de va ló, hogy ed dig ter jedt a ma gyar kir. al tá -

bor nagy tá jé ko zott sá ga, aki rõl is mert, hogy 1944. szep tem -
ber 25-én Hor thy Mik lós kor mány zó Moszk vá ba küld te a
fegy ver szü ne ti szer zõ dés meg kö té sé re, és 28-án a meg bí zás
sze rint alá ír ta. Mind ez jól ta nú sít ja, ho gyan áll tak a szov jet
ügyek is me re té vel az ak ko ri Ma gya ror szá gon. 
A kö vet ke zõk ben há rom kér dést vá zo lunk fel. Az el sõ, hogy

1945-ben fel sza ba dult ma gyar zsi dó kat, te hát a ná ci kon -
cent rá ci ós tá bor ból sza ba dult de por tál ta kat is el szál lí tot tak
a Szov jet uni ó ba. A má so dik, hogy – né hány ki vé te les eset tel
együtt – a ve lük va ló bá nás mód azo nos volt más ha di fog -
lyok kal, el hur colt pol gá ri sze mé lyek kel, a fog lyok bár me -
lyik vál fa já val. A har ma dik, hogy meg kö ze lí tõ leg ezek nek az
új ból de por tál tak nak (vagy volt de por tál tak nak) a szá ma,
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aki ket a Szov jet uni ó ba hurcoltak,1 6 000-10 000 kö zé te he tõ.
A kér dés kör to váb bi ku ta tást, vizs gá ló dást igé nyel és ér de mel. 
A szov jet fél szer vez te „új ra de por tá lás” ha zai iro dal ma

cse kély, az el múlt év ti ze dek ben alig érin tet ték. Ál ta lá ban a
hololauszt nem zet kö zi iro dal ma is úgy tár gyal ja, hogy ami -
kor a kon cent rá ci ós- vagy kény szer mun ka tá bo ro kat a szö -
vet sé ges csa pa tok el fog lal ták, az SS-fog lyai fel sza ba dul tak.
A foly ta tás: a gyõz tes or szá gok ál lam pol gá ra it az SS lá ger -
bi ro dal má ból szer ve zet ten ha za szál lí tot ták. A fon tos ese mény
a leg több he lyen bú csúz ta tás sal, dísz ün nep ség gel, fo ga da -
lom té tel lel és más emel ke dett ak tus sal tör tént. Mint egy le -
zá rult. Min dig és min de nütt, leg in kább szer ve zett for má ban. 
Itt kell az el sõ, a té nyek bõl kö vet ke zõ meg ál la pí tást ten nünk.

A szer ve zett vis  sza té rés a ma gyar de por tál tak, a hi va ta los
és kész sé ges ma gyar tá mo ga tás sal vég zett né met el hur co -
lást túl élõ ma gyar zsi dók ez rei ese té ben saj nos ke vés bé volt
gya kor lat. Nagy kü lönb ség ah hoz ké pest, ahogy más or szá -
gok ese té ben tör tént. Be le ért ve akár a szlo vák vagy ro mán
zsi dók nak, va la mi lyen ok ból lá ger be zár tak nak – a de por -
tál tak ról van szó – az SS volt tá bo ra i ból meg va ló sult ha za -
szál lí tá sát. Fel zász ló zott vo na to kon, fel irat ok kal és mél ta tá sok-
kal, több ál lo má son és ha zá juk ban szer ve zett fo ga dá suk kal
va ló sult meg. 
A de por tált ma gya rok ese té ben 1945 ta va szán Ma gya ror -

szá gon hos  szú volt a hall ga tás. A ta lál ga tá sok mel lett a ha -
lo ga tás, a bi zony ta lan ság volt a jel lem zõ. A Nép sza va po li ti -
kai ala pon el hur colt volt fe le lõs szer kesz tõ je, Millok Sán dor
új ság író ha za té ré se és fel erõ sö dé se után (a Linz mel let ti
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1 A je len le gi ma gyar te rü le tek rõl a pol gá ri la kos ság szov jet el hur co lá sa
hi va ta lo san há rom na gyobb cso por tot érin tett. 1. A kol lek tív fe le lõs -
ség alap ján né met nem ze ti sé gû ként el hur col ta kat (köz tük sok ma -
gyar is volt.) 2. A fron tok hát or szá gi vé del mét szol gál va el len sé ges
elem ként be gyûj tött sze mé lye ket. 3. A ha di fo goly lét szám mi att el -
hur col ta kat (az el szö köt tek he lyé be ös  sze fog do sott ci vi le ket, köz tük a
ha za ver gõ dött zsi dók ki sebb-na gyobb cso port ja it.)
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mauthauseni kon cent rá ci ós tá bor meg gyö tört po li ti kai fog -
lyai kö zül tért vis  sza) kezd te szer vez ni a ma gyar de por tál tak
ha za té ré sét. Az ügy let von ta tot tan, in kább ros  szul tör tént.
Hoz zá te het jük, ki ra bolt or szág ról volt szó. Te rü le tén 1944-
1945-ben két had se reg el hú zó dó har cok ban ke resz tül ment,
az egyik még itt is ál lo má so zott. 
A leg fõbb érv, hogy kép te len ség volt esz kö zö ket biz to sí -

ta ni a szál lí tás hoz. De tud juk, hogy más sú lyos gon dok is
akad tak, és a hi va ta li nem tö rõ döm ség ugyan csak te ret ka -
pott. Ez nagy fáj dal ma volt a meg gyö tört, sok szor tes ti leg-
lel ki leg gyen gél ke dõ vagy be teg ma gyar de por tál tak nak,
akik min den ha zai hír re fi gyel tek, és min den kép pen vis  sza -
ver gõd ni tö re ked tek. 
Az eu ró pai ná ci ók ün ne pé lye sen bú csúz ta tott pol gá rai

leg alább ab ban le het tek biz to sak, hogy be lát ha tó idõn be -
lül, szer ve zet ten és el lát va ha za ér nek. Ve lük szem ben a ma -
gya rok nem is mer ték jö võ jü ket. Tel jes bi zony ta lan ság ban
vol tak 1945 má ju sá ban és jú ni u sá ban, de sokezren még to -
vább is. Leg több jük nek csak hal vány re mé nye volt, hogy
egy ál ta lán vis  sza fog még jut ni. Mit sem tud tak a csa lád juk -
ról, hoz zá tar to zó ik ról, emi att is fél tek éle tük kö vet ke zõ for -
du ló já tól, a tra gé di á val va ló szem be sü lés tõl. 
Vol tak, akik szem be he lyez ked tek a kény sze rû ve ge tá lás -

sal, a tét len ros to ko lás sal. Õk ki tö rés re vál lal koz tak eb bõl a
hely zet bõl. A cso por tok ös  sze ál lí tá sá nál szlo vák ként, cseh -
ként, vaj da sá gi ként, ro mán ként, va la mi lyen ha za szál lí tás ra
ke rü lõ cso port hoz tar to zó nak nyil vá ní tot ták ma gu kat – út ra
je lent kez tek. Így ju tot tak esély hez, hisz már is egy „gyõz tes”
or szág ál lam pol gá rá vá let tek. Ek ként fö lül het tek a ki szál lí -
tást vég zõ te her au tó ra, föl lo bo gó zott vo nat ra. 
Sok eset ben ezt a meg ol dást vá laszt va utaz tak a ma gyar

de por tál tak gyak ran Po zso nyig, a hó dí tá sok kal ki ter jesz tett
Né met or szág, ill. a le gá zolt, ka to na i lag meg szállt or szá gok
te rü le tén le võ kon cent rá ci ós tá bo rok ból és a kö rü löt tük fel -
ál lí tott kór há zak ból, ki sebb-na gyobb nyo mor ta nyák ról, kit
a sor sa, ho va ve tett. 
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A gyõz tes na gyobb or szá gok ese té ben ka to nai bi zott sá gok,
nem ze ti ko mi ték, ha za te le pí té si mis  szi ók, vö rös ke resz tes
bi zott sá gok és más, a de por tál ta kat gon do zó szer ve ze tek
mû köd tek. Ezek – leg több ször ál la mi meg bí zás ból – a hely -
szín re utaz tak és táp lál ták, ápol ták és gyó gyí tot ták el hur -
colt pol gár tár sa i kat. A szer ve zet ten gon do zott kör be tar toz -
tak zsi dók és ke resz té nyek, pol gá ri vagy ka to nai fog lyok is. 
A ma gya rok ese té ben ez a do log hos  szan vá ra tott ma gá -

ra. Ér de mi in téz ke dés alig, vagy nem tör tént. Köz ben a jobb
egész sé gi ál la pot ban lé võk meg pró bál tak ha za jön ni – sok -
fé le mó don szer vez ked tek, vo na tok ra ka pasz kod tak fel –
más or szá gok ál lam pol gá ra ként és el ver gõd tek Po zso nyig,
más kor Bé csig, Bécs új he lyig (Wi e ner Neustadt), is mét egy új
fe je zet kez dõ dött. Az ame ri kai vagy an gol zó ná ban fel sza -
ba dul ta kat ál ta lá ban föl erõ sí tet ték; ápol ták, ren des ru há ba
öl töz tet ték, ta ka rót, há ti zsá kot, élel mi szer cso ma got kap tak
az út ra. Ezt a sze rény hol mi ju kat az úgy ne ve zett szû rõ pon -
to kon (ami kor a szov jet meg szál lá si zó na ha tá rá hoz ér tek) a
szov jet õrök, jár õrök, iga zol ta tó kö ze gek stb. azon nal el vet -
ték. Az ér ke zõ ket (…) gyak ran min de né bõl új ra ki for gat ták. 
Gya kor lat tá vált, ha a fo goly cso por tok ból hi á nyoz tak,

(meg szök tek a szov jet ka to nai, biz ton sá gi ha tó sá gok ál tal
ös  sze gyûj töt tek ide ig le nes tá bor he lye i rõl, akár ha di fo goly-
és más sze rel vé nye i rõl), a hi ányt al kal mi lag a né me tek ál tal
de por tált, im már fel sza ba dult, túl élõ zsi dók ból pó tol ták.
Vas út ál lo más okon, úton – és út fé len õket is ös  sze szed ték,
is mét va gon ba kényszerítették. Ahogy nem rit kán – a he lyi
la ko so kat, más át uta zó kat is. 
Az ilyen fo goly gyûj tés elõ for dult Bécs ben és Bécs új he -

lyen ép pen úgy, ahogy a szlo vák ha tá ron, Po zsony ban, a
Kár pát al ján. Tény sze rû en bi zo nyít ha tó, hogy a meg szállt
Ma gyar or szág te rü le tén bár hol. Meg tör tént több du nán tú li
pá lya ud va ron és má sutt. Elõ for dult Szol nok kör nyé kén,
pe dig már mek ko ra tá vol sá got meg tett, majd nem vé gig jött
a sze ren csét len sza ba dult de por tált, és ak kor itt el kap ták,
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új ra fo gol  lyá tet ték. Nem volt ez rit ka 1945 ta va szán saj nos
Bu da pest ut cá in, és fõ leg a kül vá ros ok ban, a ki ve ze tõ utak
men tén sem. Hi á ba mond ta az il le tõ, hogy SS- vagy Ges ta -
po fog sá got szen ve dett, a kon cent rá ci ós tá bor pok lá ból ér -
ke zett vis  sza, hogy zsi dó vagy más ok ból ül dö zött, el hur -
colt volt, a sztá li ni tö meg ter ror ban fel nõtt fo goly sze dõk
elõtt ilyen „vé de ke zé sé nek” nem volt je len tõ sé ge.
Több ko ráb bi, el fo ga dott ál lí tás sal szem ben a bu da pes ti

get tók (nem zet kö zi, vagy „vé dett” get tó, a má sik a köz pon ti
vagy nagy get tó volt) sok szen ve dést, na pi cso por tos gyil kos-
sá go kat meg élt, túl élt la kói sem ér de mel tek jobb „el bá nást”.
A kér dés, volt-e a Bu da pes tet ost rom ló szov jet csa pa tok nak
vagy ka to nák nak fo gal ma ar ról – a szov jet egyen ru há ban
Bu da pest re ér ke zett Il lés Bé la író e té ren is több le gen dát köl -
tött –, hogy a zsi dók be ke rí tett get tó já hoz ér kez ve ne kik mi
a te en dõ jük, vagy uram bo csá’ a get tót fel kell sza ba dí ta ni,
va la mi képp élel mez ni kell. (A ku ta tás a bu da pes ti köz pon -
ti vagy nagy get tó ra ter jedt ki.) Er rõl má ig meg bíz ha tó ada -
tot nem si ke rült fel lel ni. 
Lev Kopelev A zsi dó kér dés a Szov jet uni ó ban cí mû kö te té -

ben (Frank furt am Ma in, 1984.) az 1943-ban ki bo csá tott szov-
jet hon vé del mi ta ná csi ál lás fog la lás ból idé zett, mely „irány adó”
le he tett. Eb ben le szö gez ték, hogy „or szá gunk meg ha tá ro zó
ere je az orosz nép. Egyes zsi dó szár ma zá sú elv tár sak úgy vé lik, a
há bo rú a zsi dó nép meg men té sé ért fo lyik. Té ved nek. A nagy hon -
vé dõ há bo rút ha zánk füg get len sé gé nek, sza bad sá gá nak vé del mé -
ben vív juk, mely nek élén a nagy orosz nép áll.” 
A nagy ha tal mak fegy ve res erõ i re te kint ve az ame ri kai

had se reg ben sem volt ilyen „zsi dó men tõ” har ci fel adat.
Ami kor Ge or ge S. Pat ton ame ri kai tá bor nok gé pe sí tett elõ õr -
sei be vo nul tak Mauthausen kon cent rá ci ós tá bo rá ba, a kör -
nyé kén ta lált szá mos mun ka tá bor ba és kü lö nö sen a Wels
vá ros mel let ti Gunskirchen-Edt te le pü lés re – a há bo rú ban
so kat ta pasz talt ame ri kai ka to nák a le he tõ leg tel je seb ben
meg döb ben tek. Meg hõ köl tek mind at tól a ször nyû ség tõl, amit
ezek ben – már a lá ger ka pu já nál – lát tak. Csak az ame ri kai
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nagy vá ro si get tók tö meg nyo mo rá ban, szenny ten ge ré ben
edzõ dött színesbõrû ka to nák men tek be elõ ször a lá ge rek -
be. Õk bír ták a ret te ne tes sza got, és a tö meg ha lál le ír ha tat -
lan lát vá nyát. Ez jel lem zõ Ebenseere, Gusenra (ott há rom
tá bor mû kö dött!) és jó né hány SS-tá bor ra. 
Vis  sza tér ve a Ma gyar or szág fe lé ver gõ dõ, leg több ször tel -

jes ség gel ki szol gál ta tott ma gyar de por tál tak sor sá ra, az úton
az újabb fog ság ve sze del me szin te fo lya ma tos volt. Tes ti-lel ki
ál la po tuk mit sem szá mí tott, a ve lük va ló bá nás mód eb ben
a te kin tet ben nem volt elõ nyö sen meg kü lön böz te tõ. A szov-
jet „pat rul” elõtt kéz zel – láb bal ma gya ráz kod va, ha za té ré -
si pa pír ja i kat mu tat va hi á ba ál lí tot ták, hogy õket ül döz ték,
elekt ro mos ke rí tés mö gé zár ták, a hit le ri bi ro da lom ban meg -
szen ved ték a ma gu két. 
Ha töb bé-ke vés bé olyan tes ti ál la pot ban volt a ko ráb bi

heftling (né met tá bo ri fo goly), hogy al kal mas nak lát szott a
„front mö göt ti”, más kor „jó vá té te li mun ká ra” vagy a már
ös  sze fo got tak cso port já ból töb ben meg szök tek, a volt de -
por tál tat is be so rol ták a kö ze li fo goly szál lít má nyok ba. Több
egy ko ri be szá mo ló ban, fel dol go zott vis  sza em lé ke zés ben
he lyet ka pott, hogy az il le tõ nek olyan hol mi ja volt, ami az
iga zol ta tó, fog lyo kat sze dõ szov jet ka to nák nak el sõ lá tás ra
meg tet szett, ha vo na ko dott át ad ni, a kö vet kez mény ne m -
egy szer évek re szó ló szov jet kény szer mun ka, fog ság lett. 
A ná ci-né met de por tá lás utó tör té ne té nek tra gi kus ré sze,

hogy a zsi dó ér dek kép vi se le ti szer ve ze te ket is meg té vesz -
tet ték, be csap ták az orosz po li ti kai tisz tek. 1945 jú ni u sá ban
és jú li u sá ban Linz kör nyé kén a ma gyar de por tál tak nak hír -
ré tet ték, azért kell je lent kez ni ük a szov jet szû rõ ál lo má son,
gyûj tõ he lyen és egyéb pon to kon, „mert SS-ek van nak kö -
zöt tük”. Te hát a de por tál tak kö zé – hang zott a szov je tek tõl
át vett ér ve lés – olyan ele mek ve gyül tek el, aki ket meg kell
vizs gál ni, ne hogy azok is ve lük tart sa nak, akik ko ráb ban a
lá ge rok ban gyöt rõ ik vol tak. 
A sán ta ar gu men tá ci ót a de por tált zsi dók meg bí zott kép -

vi se lõi el fo gad ták. Több kór ház ban, a lá ba do zó de por tál tak
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gyûj tõ he lye in, tá bo ra i ban kihírdették, hogy a ha za té rõ ket
„meg bíz ha tó ság mi att meg kell szûr ni”. A leg töb ben je lent -
kez tek a meg adott pon ton (a meg szál lá si zó na ha tá ron) ami att,
mert – ki tud ja, há nya dik – lis tá ra akar ják ven ni vagy ami -
att, mi vel ott „meg fe le lõ” bumáskát (szov jet iga zo lást) fog
kap ni. Azok nak volt iga zuk, akik gya na kod tak, s a lis tá ra
vé telt, a szov jet el len õr zõ pon to kat le he tõ leg el ke rül ték.
Mert a je lent ke zés fo goly sze dést je len tett. Töb bek nek hos  szú
évek be, egész sé gük to váb bi rom lá sá ba ke rült. 
A ma gyar de por tál tak kö zül (cse kély szám ban) szer ve -

zet ten vis  sza tér tek sor sa sem volt kön  nyû. 1945 ko ra nya -
rán a Bécs új hely hez kö ze li Lichtenwörth köz ség nõi tá bo -
rá ból ér ke zett ma gya rok kal vo nat Sop ro non ke resz tül. Az
orosz ka to nák (leg in kább it ta san) éj sza ka fel men tek a kór -
ház vo nat ra, szin te le ro han ták a ki szol gál ta tott te rem té se -
ket. Az egyik nõ nek ke zét tör ték – ez sze re pel a kór há zi
nap ló ban –, mert a de por tált nõk min den le he tõ mó don el -
len kez tek. A to váb bi ak ról nincs adat. De nyo ma ma radt a
be jegy zés nek, hogy nem sza bad na kint hagy ni a de por tál -
ta kat ha za szál lí tó vas úti ko csi kat a kül sõ vá gá nyo kon. Be
kel le ne irá nyí ta ni a pá lya ud var bel sõ te rü le té re, más képp
az erõ sza kos sá go kat nem le het meg elõz ni, ki kü szö böl ni. 
1945 jú ni u sá ban köz zé tet ték, hogy a Ma gyar Kom mu nis ta

Párt fõ tit ká ra, Rá ko si Má tyás sze mé lye sen fog in téz ked ni a
de por tál tak szer ve zett ha za ho za ta la ér de ké ben. (A kon cent -
rá ci ós tá bo rok de por tált ja i ról volt szó.) A ku ta tás so rán egyet -
len nyo mát sem ta lál tuk ilyen in téz ke dés nek vagy hi va ta los
át irat nak. A saj tó ban sem. Va ló szí nû leg po li ti kai dek la rá ció
volt, ugyan olyan pro pa gan da fo gás, mint ab ban a kor ban
gyak ran meg esett. 
A szov jet ka to nai ha tó sá gok nem so kat ve szõd tek a fog -

lyok vá lo ga tá sá val. Ku ta tá sa ink egyik súly pont ja Sop ron -
kõ hi da (szov jet gyûj tõ tá bor, a Lembergbe va ló ki szál lí tás
„elõ szo bá ja) és a Baden bei Wien-i szov jet had bí ró ság te vé -
keny sé ge volt. Így si ke rült fel ku tat ni jónéhány kö nyör gõ
le ve let, amit Fer tõ rá kos ra küld tek Auszt ri á ból. Öt ágú csil la -

186 SZITA SZABOLCS

03Konyv1:Konyv.qxd  10/2/2014  12:51 PM  Page 186



gos, vö rös csil la gos, föl emelt ök lös, sar ló-ka la pá csos fej lé cû,
több fé le le ve let ír tak kom mu nis ta, szo ci ál de mok ra ta, a volt
föld alat ti el len ál lók szer ve ze tei. A gyûj tõ tá bor pa rancs nok -
sá gá nál ké rel mez ték, hogy a Bécs ben és kör nyé kén az ut cá -
kon erõ szak kal ös  sze sze dett em be re i ket, (aki ket Sop ron kõ -
hi dán õriz nek), emel jék ki és va la mi kép pen en ged jék el. 
Do ku men tu mok hi á nyá ban nem tud hat juk, volt-e a kö -

nyör gés nek bár mi lyen ered mé nye. Va ló szí nû leg õket ugyan-
úgy el vit ték. (A té má val Stefan Karner gra zi pro fes  szor fog -
lal ko zik. Az oszt rák tu do má nyos ku ta tók jó val na gyobb
tá mo ga tás sal dol goz hat nak a ma gya rok hoz ké pest. Ta lán ki -
de rí tik, mi ként ala kult az így el hur col tak sor sa.) 
A szov jet kö ze gek a Kis gaz da párt egyik ve ze tõ jét, Do bi

Ist vánt is fog lyul ej tet ték. (1944 te lén erõ dí tõ kény szer mun -
kát vég zõ zsi dó mun ka szol gá la tos szá zad hon véd õr sé gé -
ben („ke re té ben”) szol gált Fer tõ rá ko son.) Vé gül is sze ren -
csé je volt. Sallai Je nõ, a fer tõ rá ko si kom mu nis ta párt tit kár
ki vál tot ta a sop ron kõ hi dai fo goly tá bor ból. Em lí tés re ér de -
mes, hogy Do bi ek kor már hó na pok óta a ma gyar Nem zet -
gyû lés kép vi se lõ je volt! Ez a tény sem jött szá mí tás ba, õt
sem en ged ték el az oro szok. Csak in for má lis úton si ke rült a
fo goly tá bor ból ki sza ba dí ta ni. 
A szov jet kö ze gek nek ez a ma ga tar tá sa a sztá li ni prag ma -

tiz mus meg nyil vá nu lá sa. Harc a zsi dók ha lá los el len sé gé nek
szá mí tó, a zsi dó nép tel jes meg sem mi sí té sé re tö rek võ hit le -
riz mus, a nem ze ti szo ci a lis ta Né met or szág el len, ugyan ak kor
sa ját or szá gá ban, ki ter jedt tá bor rend sze ré ben dol goz tat ni a
zsi dó kat, 1945 nya rá tól a fel sza ba dult de por tál ta kat –, nem
volt el lent mon dás ban. A szov jet men ta li tás nak, az ál la mi
gon dol ko dás nak tel je sen meg fe lelt, ezen sen ki nem akadt
fenn. Leg alább is hi va ta los „kí mé lõ” in téz ke dés nek ed dig
nincs nyo ma. Orosz le vél tá ri for rá sok sze rint 1945. no vem -
ber 10-én 234 445, 1946. au gusz tus 1-jén 231 890 ma gyar fo -
goly volt a Szov jet unió tá bo ra i ban és a Fegy ve res Erõk Mi -
nisz té ri u má nak kü lön le ges mun kás zász ló al ja i ban. 
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Nyo ma in kább an nak van (hi va ta los je len tés a né met
kon cent rá ci ós tá bo rok ról 1945 jú li u sá ban már meg je lent),
hogy a ki kül dött szov jet bi zott ság mi lyen ször nyû sé ge ket
ta pasz talt Auschwitz-Birkenauban, s ez zel ös  sze füg gés ben
ha tal mas vád irat ké szül a zsi dók tö me ges le gyil ko lá sa, a gaz-
ság és ke gyet len ség ügyé ben. Több mint ér de kes, hogy eb ben
ál la mi bi zott ság, az el sõ uk raj nai had se reg nyo mo zó osz tá -
lya vett részt. Te hát azok nak a tisz tek nek, akik más ügyek -
ben (a ma gya rok el len is) in téz ked tek, tu do má suk volt az
SS-ha lál tá bor ok ról, a nem ze ti szo ci a lis ta kon cent rá ci ós tá bor -
rend szer va ló sá gá ról. Ezt hang sú lyoz ták is. Ám a gya kor lat -
ban – a szov je tek mar ká ban – leg több ször hi á ba hi vat ko zott
va la ki ar ra, hogy meg szen ved te a kon cent rá ci ós tá bort, ez -
zel alig ha vál tot ta ki ma gát az újabb fog ság ból. 
Az ed di gi ku ta tá sok hoz köt ve – a vis  sza ér ke zett zsi dó de -

por tál tak be szá mo ló it vizs gál va – 126 na gyobb tá bor ra ta lál -
tunk ada lé kot. Ez per sze nem azt je len ti, hogy en  nyi ben
vol tak el hur colt ma gyar de por tál tak. Karélia 254/4. sz. lá ge -
ré tõl egé szen Vorkutáig, vagy Vorkutától a kí nai ha tár hoz
kö ze li Tas ken tig bi zo nyít ha tó nyo ma ma gyar nõi és fér fi
volt de por tál tak nak. Na gyon szé les a szó ró dás. Va ló szí nû,
hogy sok szor a gé pe zet be szo rult el hur col tak azt sem tud -
ták, ho vá ju tot tak, vagy mi tör té nik ve lük. 
A má so dik kér dés ben úgy ös  sze gez he tünk, hogy a szov jet

fog ság ban a zsi dók kal va ló bá nás mód más fog lyok kal azo -
nos volt, ami na gyon meg lep te a ma gyar de por tál ta kat. Ért -
he tõ en eny hí tést vár tak, va la mi fé le po zi tív meg kü lön böz -
te tést, ami el ma radt. Sok szor rab tar tó ik nem is ér tet ték, mit
akar nak? Mi lyen ala pon, mi lyen jo gon? Ahogy a front kö -
ze lé ben vagy a had mû ve le ti te rü le ten el fo gott vagy át állt
zsi dó ki se gí tõ hon vé del mi mun ka szol gá la tos ok, a ko ráb -
ban a szov jet ol da lon me ne dé ket ke re sõ át szö köt tek csa ló -
dá sa to tá lis volt már az el sõ szov jet re giszt rá ció, ki hall ga tás
ide jén is. 
Azt, hogy men  nyi ma gyar de por tál tat mi kor és mi lyen ál -

lo má so kon ke resz tül szál lí tot ták a Szov jet uni ó ba, egy elõ re
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nem le het meg ál la pí ta ni. (Ku ta tói ta pasz ta la ta im sze rint a
né me tek a leg több ször ada tolt, rész le tes transz port lis tá kat
ké szít tet tek, eze ket sta tisz ti ka i lag fel le het dol goz ni. A szov jet
fo goly szál lít má nyok lis tái a le vél tá rak mé lyén fek sze nek.
Le het sé ges, csak ak kor ké szül tek, ami kor az em ber szál lít -
má nyok a köz pon ti lag meg ha tá ro zott tá bor ban lan dol tak.) 
Mi tör tént, mi kor az adott cél ba be ér tek? A volt de por tált

pél dá ul ar ra hi vat ko zott, hogy szár ma zá sa sze rint zsi dó. Ha
az asz tal má sik ol da lán zsi dó ki hall ga tó tiszt volt, „pró ba -
képp” jid di sül szólt hoz zá. Ab ban a perc ben a ma gyar zsi -
dó val megint baj volt, mert – a ke let-ma gyar or szá gi, or to dox
zsi dók ki vé telt ké pez tek – na gyon ke ve set tud tak jid di sül.
Ha nem be szé li ezt a nyel vet, mi lyen ala pon, mi ért ad ja ki
ma gát ma gyar zsi dó nak? Mi oka van a szov jet ka to nai ha -
tó ság „meg té vesz té sé re”? Egy má sik – sztereotíp – orosz ál -
lás fog la lás pe dig így hang zott: „Ha va ló ban a mi ol da lun kon
áll ná tok, ak kor nem pa nasz kod ná tok, ha nem ezt bi zo nyí ta ná tok.
Két szer an  nyi mun ká val se gí te né tek a kö zös el len ség tõl el pusz tí -
tott szov jet ha za új já épí té sé ben!” 
So kan be mond ták, hogy szár ma zás sze rint ma gyar zsi dó

va gyok, ro mán, szlo vák, er dé lyi stb. zsi dó va gyok. Egy ide ig
a fo goly kar to nok ra ezt íro gat ták az orosz ha di fo goly tá bor ok-
ban, az tán meg un ták. Vé gül csak zsi dót ír tak, a be jegy zés sel
le zár ták az ügyet. Bi zo nyos pon tok nál, ami kor ha za en ge -
dés volt, még is tör tént meg kü lön böz te tés. Leg in kább a ko -
ráb bi lak hely sze rint. A ro mánt pél dá ul elõbb ha za en ged ték,
mint az er dé lyit, és en nek is meg volt a ma ga oka, ha iga zán
a do ku men tá ci ót er rõl nem is is mer jük. Te hát az, hogy a
ma gya rok nagy részt nem tud tak a jid dis kér dé sek re vá la -
szol ni. A ki hall ga tott ilyen szem pont ból volt gya nús. Volt
még egy má sik in dok, és ez ször nyû. Ha – ál lí tá sa sze rint –
az ül döz te tés ben, de por tá lás ban el pusz tult az egész csa lád -
ja, ak kor: ho gyan tör tént, hogy Ön, zsi dó lé té re túl él te? Mi
en nek az oka? 
Ha va la hol Nyu ga ton volt, Né me tor szág ban vagy más -

hol, (a ki hall ga tott nak ma gya ráz ni kel lett), nem tud hat juk,
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elõ tud ta-e ad ni a pri mi tív, el fo gult ru szin vagy más tol má -
cso lás mel lett egyé ni meg pró bál ta tá sa it. Vagy azt, mi lyen volt
Ma gya ror szá gon 1944-ben a zsi dó ül dö zé sek me ne te, ho -
gyan ke rült be a ször nyû szi tu á ci ó ba és egy ál ta lán mi ként
él te túl? El kel lett ma gya ráz nia, – ha egy ál ta lán el fo gad ták
tõ le. Ir tó za tos meg pró bál ta tás le he tett lel ki leg a volt de por -
tál tak nak, ahogy a ha za tér tek em lé ke zé se i bõl is mer jük. 
A har ma dik vizs gált kér dés kör a meg kü lön böz te té sek és az

el lá tás kér dé se. Jó né hány szov jet tá bor ban a zsi dó túl élõ -
ket kü lön súj tot ta, hogy a drót ke rí té sen be lül fo goly „ön -
igaz ga tás” mû kö dött, ami a rab tar tók nak több elõnyt je len -
tett. A ve ze tõ posz to kat gyak ran a né met fog lyok ke zé be
ad ták. Az „Ordnung muss sein”-t a szov je tek szí ve sen át vet ték.
Kö vet kez mé nye ként a szov jet ka to nai, bel ügyi igaz ga tás
alatt sok he lyütt a fog lyok kö ré ben a pe dáns né met tá bo ri
re gu la ér vé nye sült. Gya kor lat tá vált, hogy nap köz ben a mun -
ka he lye ken a fo goly né me tek in téz ked tek. Õk fog lal ták el a
tá bo ri ön kor mány zat poszt ja it. A ve zény lés, eset leg a szó -
hasz ná lat is ugyan az volt, amit a volt de por tált sok szor hal lott
Ausch witz ban, Buchenwaldban, Dachauban, Flossenbürg ben,
Mauthausenban, Natzweiler-Stutthofban, Ravensbrückben
és sok más SS-tá bor ban. 
Nagy meg ráz kód ta tás le he tett, hogy a volt de por tált a

má sik ol da lon a na gyon várt, re mélt fel sza ba du lás után is -
mét azo nos vagy ha son ló ve zény sza vak kal ve zé nyel ték!
Új ból olyan hely zet be szo rult, mi kor nem tud ta, mi van a
csa lád já val, de ta lán sa ját ma gá val sem. 
A tá vo li szov jet tá bo rok ba ve ze tõ út köz ben meg esett,

hogy ma gyar politrukok (po li ti kai ve ze tõk, ko mis  szá rok), más -
kor a szov je tek kel együtt mû kö dõ ma gyar tisz tek és po li ti -
kai emig rán sok pró bál ták õket nyug tat ni. Ezek nek a szov -
jet mód sze rek nek, fo gá sok nak is ma radt nyo ma. A ma gyar
kom mu nis ta emig rá ció tag ja, Vas Zol tán az egyik tá bo ri po -
li ti kai gyû lé sen részt vett. 
Friedrich Jó zsef volt mun ka szol gá la tos em lé ke i bõl: „Na gyon

al ja sul vi sel ke dett, mert nyu god tan te he tett an ti sze mi ta ízû ki je -

190 SZITA SZABOLCS

03Konyv1:Konyv.qxd  10/2/2014  12:51 PM  Page 190



len té se ket, hi szen õ is zsi dó volt, nyug ta tott ben nün ket, sõt még
an ti sze mi ta ki je len té se ket tett, hi szen õ is zsi dó volt.” Ar ról be szélt,
hogy a né me tek öl ték meg a zsi dó anyá kat és gyer me ke ket.
„Azt mond ta, hogy mi is har col tunk la pát tal az oro szok el len, de a
stand lá ger ben az ügyünk el lesz ren dez ve, igaz sá gos ala pon.” 
Te hát Vas Zol tán és tár sai is nyug tat ták õket. Nem kell fe -

les le ge sen iz gul ni, majd tisz táz zák az ügyü ket és rö vi de sen
ha za fog nak ke rül ni. (A zsi dók egy ré szé nek a hi szé keny sé -
ge is köz re ját szott. A Pes ti Iz ra e li ta Hit köz ség ki ve tet te Vas
Zol tán ra az egy há zi adót, ami kor már Bu da pes ten dol go -
zott. 1946. jú ni us 25-én meg vá la szol ta: „Nem tar to zom egy há -
zuk hoz, fe le ke ze ten kí vü li va gyok”. Kom mu nis ta hit re tért, nem
vál lal ta zsi dó sá gát. Új fent csa lat koz tak, akik a fõ vá ros ban
az zal szá mol tak, hogy sor su kon Vas Zol tán majd se gít.) 
Vis  sza tér ve a zsi dók kal va ló bá nás mód ra, meg erõ sít jük,

hogy a fo goly lét ben a más fog lyo ké val azo nos volt. Sok csa -
ló dás esett, pe dig vis  sza té rõ en az zal nyug tat ták õket, hogy
„szkoro damoj” (ha ma ro san ha za fe lé), de ez az ígért ha za -
u ta zás el ma radt. Kü lö nö sen ak kor, ami kor ki de rült, hogy
kö zü lük nem ke ve sen az át lag nál több kész ség gel ren del -
kez nek, mû vel tek, ol va sot tak. A zsi dó fog lyok kö zül so kan
tud tak nyel ve ket. Eb ben az ös  sze füg gés ben a le rom lott volt
de por tál tak is jól vol tak hasz nál ha tók, be vál tak több – ha -
tár idõ höz, terv tel je sí tés hez kö tött – tá bor be li vagy kül sõ
mun ká nál. 
Bá rány György egyik fel dol go zá sa sze rint ese tük ben „kul-

turnie ljugyi”-ról (mû velt em be rek rõl) volt szó. Õket pl. jól
fel tud ták hasz nál ni egy kü lön le ges épít ke zés re. Fa há za kat
küld tek Moszk va kör nyé ké re jó vá té tel ben a fin nek. Pre cíz
mun ká val ké szült, elõ re cso ma golt pa ne lek ér kez tek, emi att
csak szak mun ka erõ dol goz ha tott ve lük. Így tör tént, hogy
észak-er dé lyi fo goly zsi dók kap ták a fel ada tot. A kül de ményt
ve lük pa kol tat ták ki, õk sze rel ték ös  sze. Min den jól si ke rült.
„Fe lül rõl”, va gyis Moszk va „ma gas sá gá ból” di csér ték meg a
tá bor ve ze tõ sé get. Ki ju tal mat, ki pré mi u mot ka pott. 
A si ker hez per sze az ösz tön zés hoz zá já rult. Elõ ze te sen

a fog lyok nak azt mond ták, ha jó ered mén  nyel be fe je zik ezt
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a mun kát, rö vi de sen ha za me het nek. Mély re ha tó csa ló dást,
lel ki meg ráz kód ta tást oko zott, hogy a zsi dó ro má no kat ha -
za en ged ték, az észak-er dé lyi e ket nem. Nem kön  nyen ki de -
rült, hely ze tük at tól füg gött, hogy a kö vet ke zõ mun kát ha -
tár idõ re, mi ként tud ják tel je sí te ni. 
El vé gez ték, ám a kö vet ke zõ for du lat is na gyon meg lep te

õket. Magdeburgból és más hon nan hoz tak 1946. ok tó ber
vé gén hir te len, meg le pe tés sze rû en csa lá dos tól ös  sze sze dett
né me te ket, a ka to nai re pü lõ gép gyár tás ta pasz talt szak em -
be re it. Mi ként az ame ri ka i ak Werner von Bra un konst ruk tõrt
és kol le gá it szá mí tá sa ik kal és raj za ik kal, a kí sér le ti ra ké ták -
kal ös  sze pa kol ták és el szál lí tot ták az USA-ba, az orosz fél is
(ahol még ta lált) né met re pü lõ gép-ter ve zõ mér nö kö ket,
csa lá dos tól egy éj sza ka fel pa kol ta és el vit te õket a Moszk va
kör nyé ki finn la kó te lep re, amit töb bek kö zött a fo goly ma -
gyar zsi dók kal épí tet tek. 
Az eset ab szur di tá sa, hogy a finn fa há zak ból ál ló la kó te le-

pet a ma gyar zsi dók épí tet ték fel a né met szak em be rek nek.
Ugyan azok nak, akik a hit le ri Né me tor szág nak „gyõ zel met
ho zó”, más képp a zsi dó ság ra is ha lált ho zó esz kö zö ket ter -
vez ték. Mind ez ir tó za tos csa ló dás volt az is mét fo goly zsi -
dók nak. A szov jet pa ran csok vég re haj tá sa ként a to váb bi ak -
ban is ki kel lett szol gál ni a má sik fe let. 
Az ügy pi kan té ri á ja, hogy az új hely zet ben az oda szál lí tott

né me tek is meg ré mül tek. Fél tek, erõ sen tar tot tak a fel há bo ro-
dás tól, a le het sé ges kö vet kez mé nyek tõl. A né met as  szo nyok,
le á nyok pró bál tak gyü möl csöt, cso ko lá dét és min den fé le
en ni va lót ad ni a zsi dók nak, hogy nyu god ja nak meg. Han -
goz tat ták, hogy a né met cso port nem el le nük ben jött. Jó for -
mán õk sem tud ják, ho gyan és mi lyen cél ból hoz ták õket ide. 
A há rom száz ma gyar – és nem csak ma gyar – zsi dó le állt.

Éh ség sztráj kot kezd tek a tá bo ri sza bá lyok el le né ben, tel jes -
ség gel ki szol gál tat va, a go lyó val va ló va lós fe nye ge tés el le -
né re. Kö ve tel ték, mond ják meg ne kik, ho gyan jött lét re a
szi tu á ció, mert ezt már nem bír ják be fo gad ni. Sa ját sze mük -
kel lát ták, hogy ezek a né me tek olyan kö rül mé nyek kö zé
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ke rül tek, ame lyek hez a Szov jet unió ér de mes pol gá rai sem
jut hat tak. 
A vég sõ kig el ke se re dett fog lyok má sutt is le áll tak. Han -

goz tat ták, hogy ezt a rend szert, a né me tek nek jut ta tott elõ -
jo go kat és pri vi le gi zált el lá tást és min dent, amit kap nak, –
ma gya ráz zák meg ne kik. Ter mé sze te sen a ki vo nult bi zott -
sá gok er re kép te le nek vol tak. (Ahogy azt sem ma gya ráz ták
meg, hogy a csa lád ju kat vesz tett zsi dó kat mi lyen ala pon te -
kin tik a há bo rú után egy év vel is el len ség nek, mi ért nem
en ge dik ha za.) 
A til ta ko zás vé ge több ször is az lett, hogy a zsi dók ki sebb

cso por tok ban át te le pí tés re ke rül tek. Bün te tõ bri gá dok ban
dol goz tak to vább. Ta lán va la mi kor ha za en ged ték õket. Ilyen
alul táp lált, el ke se re dett zsi dó fog lyok dol goz tak Retkino ban
tõ zeg vá gá son és csõ ve ze té kek fek te té sén. 1946-ban zsi dó
ha di fog lyok éh ség sztrájk ja volt a Moszk va-Vol ga csa tor ná -
nál, a Krím ben. Ezek a tör té né sek nagy részt is me ret le nek, a
ku ta tás ban sok a ten ni va ló. A tö re dé kes ada to kat még ös  sze
kell gyûj te ni, ele mez ni és fel kell dol goz ni. 
Az, hogy ki ter velt mó don, bár mi fé le ka te go ri zá lá si ala -

pon en ged ték ha za vagy nem a zsi dó kat, il let ve a ma gyar
zsi dó kat, nem bi zo nyít ha tó. Egy sze rû en az jött szá mí tás ba,
men  nyi re hasz nál ha tó mun ka erõ, s me lyik ké pes sé ge men  -
nyi re ve he tõ igény be. A ku ta tás fo lya mán nem ta lál tuk
nyo mát bár mi fé le po zi tív – ne ga tív meg kü lön böz te tés nek.
A prak ti kum, a mun ka erõ hi ány eny hí té se, a „hasz nos ság”
dön tött. 
Több vis  sza tért ma gyar de por tált em lé ke zé sé ben he lyet ka-

pott, hogy vol tak a szov jet lá ge rek ben zsi dó or vo sok, egész -
ség ügyi ek, akik pró bál tak a ma gyar és más zsi dók nak va la mi -
képp se gí te ni. Fõ képp az zal, hogy em pá ti á val, em ber sé ge sen
vi sel ked tek. Ugyan ak kor na gyon fél tek az NKVD-tõl (szov -
jet bel ügyi ha tó ság, meg bí zot tai min de nütt je len vol tak). Csak
ti tok ban mer tek va la mit ten ni, ta ná csot ad ni. 
Az el hur colt volt ma gyar de por tál tak kö zül so kan vi lá go -

san lát ták a lé nye get, hogy gyöt rel me i kért nem az orosz vagy
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más „szov jet” nép a fe le lõs. Ha mar fel is mer ték, hogy a tá -
bo ri kény szer mun ka a sztá li ni torz rend szer ré sze, ap pa rá -
tu sa pe dig a re zsim vak buz gó ki szol gá ló ja. Õk vol tak, akik
meg em lé kez tek az orosz la kos ság együttérzõ em ber sé gé rõl.
Olya nok ról, akik tõl idõ köz ben meg tud ták – mert óri á si
pro pa gan da volt Auschwitz-Birkenauról és a né met ha lál tá -
bor ok ról –, hogy „ak kor ne ked nincs sen kid, egye dül ma -
rad tál”. Ez is a tra gi kus tör té net hez tar to zik. 
A szo mo rú tény, hogy az em be ri élet sem mi be vé te le, az em be -

ri jo gok kal va ló tisz te let len ség és nem tö rõ döm bá nás mód a Szov -
jet uni ó ban ál ta lá nos volt, egy re is mer teb bé vá lik. A de por tál -
tak tu laj don kép pen eb be a da rá ló ba es tek be le, ahogy
ki nek-ki nek az egyé ni sor sa hoz ta. A 6 000-10 000 kö zé te -
he tõ is mét el hur colt hon fi tár sunk élet út ja sok szor spon tán
ele mek kel tar kí tott. 
Né hány vo nat ról, vo nat rész rõl van ada tunk, mely sze rint

az Auschwitz-Birkenauhoz kö tõ dõ de por tá lás ból vis  sza té -
rõ ben az út nem Ma gya ror szág ra, ha nem is mét a rab ság egy
vál fa já ba tor kol lott. A Hessich Lichtenauból gyá ri kény szer -
mun kát vég zett ma gyar zsi dó nõk út ja nem Bu da pest re,
ha nem Berdicsevbe ve ze tett. Négy hó na pot iszo nyú kö rül -
mé nyek kö zött ott töl töt tek. Sok iz ga lom és meg is mé telt ké -
rel mek után 1945. ok tó ber vé gén ér kez tek ha za. 
De por tál ta kat ha za szál lí tó sze rel vény rõl Po zsony fe lett

kap csol tak le va go no kat. A ma gyar zsi dó fér fi a kat el szál lí -
tot ták, mond ván a vo na ton ülõk nek, hogy „fel ja ví tás ra vi -
szik õket”. Az ígé ret bõl újabb kény szer mun ka lett. Töb bek
kö zött ma gyar zsi dó de por tált nõ kár pát al jai vis  sza té ré sé rõl
írt be szá mo ló ja is nap vi lág ra ke rült. Mi re vis  sza ver gõ dött,
szü lõ vá ro sa a szov jet im pé ri um alá ke rült. A ka to nai ha tó -
sá gok „a Nyu gat ról” va ló ér ke zé se mi att kém gya nús ként
ke zel ték. 1945 ko ra nya rán – újabb el hur co lá sa elõtt – de -
por tált tár sai se gí tõ ki ál lá sá val, igen nagy sze ren csé vel, ne -
he zen „tisz táz ta” ma gát. 
Va la mi fé le zön gé je ké sõbb még is le he tett a volt de por tál -

tak el szál lí tá sá nak. 1947. má jus 24-én F. Etel túl élõ re, a szov -
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jet „fel ja ví tó üdü lõ bõl” ér ke zett lány ra hi vat koz va Bu da -
pes ten a Ké pes Fi gye lõ c. lap ban ír ták, hogy „10 000 de por tált
ma gyar nõt men tet tek meg a Szov jet unió kór há za i ban”.
Fel te he tõ leg ami att le he tett, mert a ha za ver gõ döt tek ar ról is
be szá mol tak, hogy kint van nak még de por tál tak. Odes  szá -
tól 45 ki lo mé ter re, Motyinszkaja vá ros ban hi vat koz tak az
ot ta ni 127-es lá ger re, ki emel ve, hogy elõ ször, ami kor el vit -
ték õket Ausch witz ból, a moszk vai 1735. szá mú kór ház ban
vol tak. Ott is bõ ke zû en se gí tet tek raj tuk. Na rancs tól, vi ta -
min dús táp lá lék tól kezd ve a leg drá gább gyógy sze re kig
min dent ren del ke zé sük re bo csá tot tak (!), na pi két sze ri für -
dést biz to sí tot tak. A nyi lat ko zót – ál lí tá sa sze rint – 42 ki ló -
val vit ték kór ház ba, de 40 ki lót hí zott vis  sza hat hó nap alatt. 
El mond ta, hogy Sztá ling rád, Szevasztopol, Ka u ká zus, Ki-

jev vi dé kén stb. hol van nak még volt de por tált ma gyar nõk.
Motyinszkajában a na pi el lá tá suk ki tû nõ, „a szov jet I. osz -
tá lyú mun ká sok kal azo nos” volt. Kap tak na pi 1,20 kg ke nye -
ret, 30 dkg húst, 20 dkg cuk rot, 25 dkg kö les ká sát, 2 de ci
vod kát (!). Mind ez a té nyek hez, a vi lág há bo rú utá ni szov jet
va ló élet hez vi szo nyít va a leg cse ké lyebb kri ti kát sem áll ta
vol na ki. Ta lán még is megnyugtatólag ha tott. Mert a lap ar -
ról is írt, nõi ne ve ket so rolt, hogy mely tá bo rok ban még kik
tar tóz kod nak. 
Mi le het a köz lés mö gött? Az Új Élet c., 1945 ta va szán in -

dult zsi dó új ság hir de té sei, név jegy zé kei alap ján a va ló ság
sok kal szo mo rúbb volt. Ha az ak ko ri Szov jet unió mé re te it
néz zük, igen szé les a tá bo rok lis tá ja. Vorkutába ke rül tek
ma gyar volt de por tált nõk. Az tán Kémero, Mozsga, Kolima,
Kudisznkaja, Voloznice, Strábe hely ne ve ket so rol ják, ahol
nõi ne vek rõl tud nak. Olyan szám ban kö zöl ték ma gyar zsi -
dó nõk ne ve it, né hány ada tát, hogy ese tük ben bi zo nyo san
nem el fo gott vagy át állt mun ka szol gá la tos ok ról van szó,
ha nem egy ér tel mû en de por tál tak ról. 
Hos  szú lis ták bi zo nyít ják, hogy a fel tárt, né mi leg be csült

lét szám re á lis, mi ként a tény, hogy a bá nás mód ban nem
volt kü lönb ség. A szov jet nyil ván tar tás ok sze rint (1947. áp -
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ri lis 1-jei ál la pot) a nyil ván tar tott ma gyar fog lyok ös  sze sen
210 118 fõt tet tek ki. Kö zü lük 194 540-en ma gyar ál lam pol -
gár ok vol tak. A re giszt rá ci ó ban 1818 zsi dó és 180 el hur colt
ci gány is sze re pelt. (Var ga Éva Má ria: Ma gya rok szov jet ha di -
fog ság ban (1941–1956) Russica Pannonicana Bp. 2009. 165.) 
1948-ban még töb ben ke res ték a né met or szá gi de por tá -

lás ból ha za té rõ ben el tûnt hoz zá tar to zó kat. Õk leg in kább
1953-ban nyer ték vis  sza sza bad sá gu kat. Ar ról is van adat,
hogy két – a szov jet ha tó sá gok ál tal el hur colt – volt mau-
thauseni fo goly to váb bi hos  szú orosz fog sá got és egyi kük,
dr. N. Lász ló bá nya or vos 1948-ban kü lön ka to nai tör vény -
szé ki íté le tet (25 év ja ví tó-ne ve lõ mun ka tá bor) és 1955 no -
vem be ré ig igen ne héz kény szer mun kát szen ve dett el. 
Vé gül is sze ren csés em ber nek érez het te ma gát min den ki,

aki va la mi képp az újabb fog ság ból, a GULAG-ról vis  sza ver -
gõ dött. 
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III. A szov jet
és ke let-eu ró pai szem pont
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SZIL ÁGYI ÁKOS

Hi deg évek1

Még ma is sok ma gyar csa lád õr zi azo kat a meg sár gult tá -
bo ri le ve le zõ la po kat, me lye ken a má so dik vi lág há bo rú alatt
a meg szállt szov jet te rü le tek rõl ma gyar hon vé dek és mun -
ka szol gá la tos ok ad tak élet je let ma guk ról az ott ho ni ak nak
pár sor kí sé re té ben. Eze ken a tá bo ri la po kon felül, a bal sa -
rok ban a ma gyar há bo rús pro pa gan da kö vet ke zõ épü le tes
jel mon da ta áll: „Ma gyar élet ára / a szov jet ha lá la.” A ko ra be li szó-
hasz ná lat ban a „szov jet” nem jel zõ, ha nem fõ név volt, s mint
ilyen, a Szov jet unió, e „nem lé te zõ nek” te kin tett or szág
gúny ne ve. A va ló ság ban azon ban „a szov jet ha lá la” ko ránt -
sem csu pán a szov jet rend szer meg sem mi sí té sét, ha nem a
szov jet la kos ság – leg alább is a „fa ji lag” alacsonyabb ren dû nek
mi nõ sí tett la kos ság: min de nek elõtt a zsi dók, a be lo ru szok,
oro szok – meg sem mi sí té sét, az ausch witzi ha lál gyár hó hér -
ipa ri szak nyel vén: „élettelenítését”, „élet el vo nás ban ré sze sí-
té sét” (Lebensentziehung) je len tet te. A Szov jet unió el len foly -
ta tott to tá lis meg sem mi sí tõ há bo rú ugyan is kez det tõl fog va
nem egy sze rû en a jól is mert ide o ló gi ai, po li ti kai, nagy ha tal -
mi cé lok ér de ké ben, ka to nai erõ vel vég re haj tott in ter ven ci ót,
po li ti kai rend szer dön tést, te rü let- vagy erõ for rás szer zést, ha nem
egé szen új, ras  szis ta cé lok ér de ké ben in dí tott és vég re haj tott
nép ir tást és gyar ma to sí tást je len tett. Saj ná la tos mó don eb ben
(és nem egy má sik, en nél, hogy úgy mond jam: ka to ná sabb)
há bo rú ban vett részt és állt helyt a 2. ma gyar had se reg is.

1 Eredetileg megjelent Élet és Iro da lom. 2013. már ci us 22. 13. o. 
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A Szov jet unió meg szállt te rü le te in prog ram sze rû en vég re-
haj tott ná ci nép ir tás nak 1941 és 1944 kö zött a je len leg ren -
del ke zé sünk re ál ló ada tok sze rint 7, 4 mil lió bé kés ci vil esett
ál do za tá ul – nõk, fér fi ak, gyer me kek, cse cse mõk ag gas tyá -
nok, egész fal vak és egész csa lá dok. Köz tük 2, 4 mil lió zsi dó,
2, 2 mil lió (az az min den ne gye dik) be lo rusz. A nép ir tás té -
nyén mit sem vál to zat, hogy a tö meg gyil kos sá go kat nem gáz-
kam rá val (Entwesungskammer), ha nem a tö me ges agyon lö -
ve tés kez det le ges mód sze ré vel haj tot ták vég re.
A Wehrmacht ál tal el fog lalt te rü le tek re el sõ ként be nyo -

mu ló ha lál osz ta gok, az SS irá nyí tá sa alatt ál ló, fél ka to nai
Einsatzgruppék a zsi dó la kos ság (il let ve még a ci gá nyok, a
fog ság ba esett po li ti kai tisz tek) azon na li meg sem mi sí té sé re
„sza ko sod tak”, és tö meg gyil kos sá ga ik ál do za ta i nak szá ma
meg kö ze lí tõ leg más fél mil lió. Kö zel hat mil lió te hát azon ci -
vi lek szá ma, aki ket a ten gely ha tal mak had se re ge i nek meg -
szál ló ala ku la tai, kü lön le ges osz ta gai, rend fenn tar tó egy sé -
gei köz re mû kö dé sé vel gyil kol tak meg. De a 7,4 mil lió
köz vet le nül meg ölt ci vil la kos mel lett azok is a ge no cí di um
ál do za ta i nak te kin ten dõk, akik az éh ség tõl, a jár vá nyok tól,
a kény szer mun ká tól, az ele mi or vo si el lá tás hi á nyá tól hal -
tak meg (mint egy 4 mil lió em ber), to váb bá az az 5,5 mil lió
em ber, aki ket kény szer mun ká ra hur col tak Né me tor szág ba,
és akik nek kö zel fe le pusz tult el ott az em ber te len bá nás -
mód mi att; vé gül, de nem utol só sor ban a meg szállt te rü le -
te ken lé te sí tett ha lál tá bor ok ban el pusz tult szov jet ha di fog -
lyok (5,75 mil lió szov jet ha di fo goly ból 1941 és 1945 kö zött
3,3 mil lió ha di fo goly halt meg az em ber te len bá nás mód és
a ki vég zé sek kö vet kez té ben).
In nen néz ve A ma gyar meg szál ló csa pa tok a Szov jet uni ó ban

cí mû, pub li ká lat lan le vél tá ri do ku men tu mo kat tar tal ma zó
for rás ki ad vány nem csak azért for mál hat igényt a ma gyar ol -
va só kü lö nös ér dek lõ dé sé re, mert meg mu tat ja, hogy „a szov -
jet ha lá la” hány és hány fegy ver te len szov jet ci vil – fel nõtt
és gye rek, fér fi és nõ, öreg és fi a tal – erõ sza kos ha lá lát, az
ese tek több sé gé ben ször nyû és gyöt rel mes kín ha lá lát je len -
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tet te a va ló ság ban, hogy te hát mi fé le há bo rú folyt a ná ci
Né met or szág és szö vet sé ge sei ál tal „nem-lé te zõ or szág nak”
nyil vá ní tott Szov jet unió és elég gé el nem ítél he tõ mó don
lé te zõ pol gá rai el len, ha nem min de nek elõtt azért, mert elõ -
ször en ged ala po sabb be te kin tést az 1941-1944 kö zött, kö zel
há rom éven át a Ma gyar Meg szál ló Cso port Pa rancs nok sá -
ga alatt mû kö dõ rend fenn tar tó és rend õri-bün te tõ, il let ve
meg tor ló fel ada to kat el lá tó ma gyar gya log dan dá rok, ezen
be lül el sõ sor ban a Ke le ti Cso port tiszt jei és köz ka to nái ál tal
a meg szállt szov jet te rü le ten – rész ben sa ját ha tás kör ben,
rész ben a né met csa pa tok kal kar ölt ve – el kö ve tett há bo rús
bûn cse lek mé nyek töm ke le gé be és a hét köz na pi nép ir tás in -
fer nalitásába.
„A bûn tett an nál na gyobb – ír ja Arisz to te lész Re to ri ká já-

ban –, mi nél bes ti á li sabb; és ha elõ re meg fon tolt szán dék ból
kö ve tik el; és ha a hall ga tó sá got in kább bor za lom mal, mint
szá na lom mal töl ti el.” Nos, mind azok ra a bû nök re – há bo -
rús bû nök re, kü lö nös kép pen pe dig a nép ir tás új bûn faj tá já -
ra –, ame lyek e for rás ki ad vány ta nú val lo má sa i ban fel tá rul -
nak az ol va só elõtt, mind há rom meg ha tá ro zás ér vé nyes:
bes ti á li sak; meg fon tolt szán dék kal kö vet ték el õket; és az
ol va só kat in kább bor za lom mal, mint szá na lom mal töl tik el.
En  nyi ben a tör té nel mi fen sé ges nek – va gyis az el bor zasz tó -
nak, a ret te ne tes nek, a min den em be ri mér té ken tú li nak, a jó-
zan és  szel és ép er köl csi ér zék kel fel fog ha tat lan nak – a tar to-
má nyá ba tar toz nak, ab ban az ér te lem ben, aho gyan a fen sé ges
esz té ti kai fo gal mát Edmund Burke-tõl át vé ve HydenWhite
al kal maz ta a tör té ne lem nek azok ra az iszony ta tó ese mé nye i-
re és ir ra ci o ná lis kép zõd mé nye i re, ame lyek az utó pi kus vagy
lá to má sos po li ti ka prog ram já nak va ló ra vál tá sá ból ered nek
és ame lyek em ber te len sé gük okán iszonyt és un dort kel te nek:
egész em be ri mi vol tá ban meg ren dí tik, va ló ság gal meg sem -
mi sí tik a lát vány elõl fel szí nes okos ko dás sal vagy ci ni kus
ma gya ráz ko dá sok kal ki tér ni nem ké pes és nem is kí vá nó
szem lé lõt. A fo gal mi meg ér tés, a tör té nés mé lyé re ha to ló
ma gya rá zat és a mo rá lis el ma rasz ta lás elég te len nek bi zo -
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nyul és a mér ték te len nel va ló szem be sü lés a meg ren dü lés
és a bor za dály esz té ti kai ha tá sát vált ja ki ben nünk.
Nem kön  nyû sem em ber ként, sem ma gyar ként a bor zal -

mak nak ab ba a mély sé ges sza ka dé ká ba be le pil lan ta ni,
amely ben ez út tal nem a 2. ma gyar had se reg ka to nai ös  sze -
csa pá sok ban el esett honvédeinek és meg fa gyott, ha lál ra
gyö tört, agyon vert mun ka szol gá la to sa i nak holt tes te it pil lant -
juk meg, ha nem azok nak az agyon lõtt, ele ve nen el te me tett
vagy ele ve nen el ége tett, fel kon colt oro szok nak, be lo ru szok-
nak, zsi dók nak, uk rá nok nak a he ka tom bá it, akik – a par ti zá-
nok el le ni har cot a túsz ként ke zelt bé kés ci vil la kos ság tö me ges
ki vég zé sé vel, egész fal vak tel jes ki fosz tá sá val és föl ége té sé -
vel foly ta tó – meg szál ló ma gyar ala ku la tok meg tor ló ak ci ó i-
ban pusz tul tak el.
Úgy kell el kép ze lünk ezt a ta nú ság te võk kó ru sá nak szó -

la ma i ból ki bon ta ko zó in fer ná lis té bolyt, mint ha az „új vi dé -
ki vér für dõ” a meg szállt szov jet te rü le te ken az occupatio bel-
lica nor má lis, hét köz na pi üzem me ne tét je len tet te vol na, a
szo mo rú an el hí re sült „hi deg na pok” pe dig hos  szú hi deg
évek min den nap ja it. Ami az új vi dé ki raz zia nap ja i ban meg-
va ló sult, hogy ma gyar csend õrök és hon vé dek több ezer ár -
tat lan he lyi la kost (zö mé ben szer be ket, de mint egy hét száz
zsi dót, ezen kí vül 729 nõt és 147 gyer me ket is a je ges Du ná -
ba lõt tek vagy a nyílt ut cán ki vé gez tek), a meg szállt szov jet
te rü le te ken sza bály és nor ma lett. A meg szál ló csa pa to kat
at ro ci tá sok ra föl jo go sí tó, sõt, ezek re sar kal ló hír hedt 10. szá -
mú di rek tí vát ugyan az a Szom bat he lyi Fe renc ve zér ez re des
– ve zér ka ri fõ nök – je gyez te, aki a la kos ság gal szem ben el kö-
ve tett új vi dé ki at ro ci tá so kat meg pró bál ta le ál lí tat ni (si ker te -
le nül), utóbb pe dig, hogy a vér für dõ nek hí re ment – a po li ti -
kai köz vé le mény nyo má sá ra is –, el já rást in dí tott a fe le lõ sök
el len. A 10. szá mú di rek tí va ez zel szem ben az at ro ci tá sok ra
nem csak men le ve let ad, de fel ha tal ma zást is. A 16-os szá -
mú mel lék le té ben pél dá ul ez ol vas ha tó: „A zsi dók ma ra -
dék ta lan ki ir tá sa el sõ ren dû ér dek.” És: „Zsi dó a 2. had se reg
mû kö dé si te rü le tén nem ma rad hat. Azo kat a köz ség be, vá -
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ros ba va ló be ér ke zés (be vo nu lás) után azon nal ös  sze kell
gyûj te ni, és azon nal át kell ad ni õket a leg kö ze leb bi né met
csend õr pa rancs nok ság nak.” (Ez tény le ge sen azon na li ki vég-
zés re va ló át adá su kat je len tet te.) Hogy ez mi lyen mér té kû
konk rét rész vé telt je len tett a szov jet zsi dó ság fi zi kai meg -
sem mi sí té sé ben, csak sejt he tõ az olyan do ku men tu mok ból,
mint az a jel zés nél kü li táv irat, ame lyet 1941. de cem ber 10-én,
9 óra kor in dí tot tak: „32/II. zász ló alj pa rancs nok ság nak, Bah macs.
Je len tem, hogy Marosim köz sé get fo lyó hó 8-9-én át vizs gál -
tat tam. 25 zsi dót ki vé gez tet tem. 4 par ti zán, mely a fa lu la -
kó sa, már nyol ca dik he te is me ret len hely re me ne kült. A fa lu
kör nyé kén le võ ta nyá kat is át né zet tem, kü lö nö sebb ered -
mény nél kül. Berencsváry had nagy 23/5 szá zad pa rancs nok.”
A„partizánvadászat” ürü gyén ûzött nép ir tás egyes he -

lye ken tö me ges mé re te ket öl tött. Pél dá ul Uk raj na Cser nyi -
go vi te rü le tén hoz zá ve tõ leg 103 ezer bé kés pol gá ri la kost és
több mint 24 ezer ha di fog lyot öl tek meg a né met és ma gyar
meg szál ló egy sé gek.
A do ku men tum gyûj te mény, mely az 1943 és 1945 kö zött

a fel sza ba dí tott szov jet te rü le te ken a Rend kí vü li Ál la mi Bi -
zott ság ál tal köz vet le nül az ese mé nye ket kö ve tõ en fel vett
mint egy 54 ezer jegy zõ könyv és 250 ezer ta nú val lo más ma -
gyar vo nat ko zá sú anya gá ból ad bõ vá lo ga tást, a má so dik
vi lág há bo rú tör té ne tét az ál do za tok nak, az ese mé nyek köz vet-
len szem ta nú inak – túl élõk nek és át élõk nek – az el be szé lé se in
ke resz tül a nép ir tás tör té ne te ként be szé li el, va gyis egy faj ta
counter-historyként fog ha tó fel. Meg tö ri a ha gyo má nyos ma-
gyar tör té net írás ká no nát (az aka dé mi kus ká nont, kü lö nös -
kép pen pe dig en nek új, po li ti kai igé nyek hez sza bott ide o -
lo gi kus vál to za tát), és a „witness literature” sa já tos mû fa já ban
le he tõ sé get te remt a vi lág há bo rú és ben ne a ma gyar rész -
vé tel új, az „unconventional history” szel le mé ben tör té nõ el -
be szé lé sé re.
Ne fe led jük, hogy a ge no cí di um mint nem zet kö zi jo gi fo -

ga lom ma ga is a má so dik vi lág há bo rú alatt szü le tett meg,
és pe dig a ná ci Né met or szág és szö vet sé ge sei ál tal meg szállt
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te rü le te ken vég re haj tott új tí pu sú bûn cse lek mény meg ha -
tá ro zá sá ra. A gö rög genosz (faj, törzs) és a la tin caedis (meg -
ölés, gyil kos ság, mé szár lás) sza vak ös  sze té te lé vel az ame ri kai
had ügy mi nisz té ri um ban dol go zó len gyel jog tu dós, Ra  -
phael (Rafa³) Lemkin al kot ta meg a genocide (ge no cí di um)
fo gal mát 1944-ben meg je lent Axis Rule in Occupied Europe
(’A ten gely ha tal mak ural ma a meg szállt Eu ró pá ban’) cí mû
köny vé ben: „A »népirtás« ki fe je zé sen va la mely et ni kai cso -
port meg sem mi sí té sét ért jük. A nép ir tás nem szük ség kép -
pen je len ti a cso port fi zi kai meg sem mi sí té sét, ki vé ve, ha tö -
meg gyil kos sá go kat haj ta nak vég re az adott cso port min den
egyes tag já nak meg ölé sé re tö re ked ve.” A nép ir tást a nem -
zet kö zi jog bûn cse lek mény ként ugyan csak 1948-tól szank -
ci o nál ta a Nép ir tás El le ni Egyez mény el fo ga dá sá val, amely
a nép ir tás bûn tett ének meg elõ zé sét és meg bün te té sét ír ta elõ.
De már az 1945-ös nürn ber gi el já rá sok alap ját ké pe zõ lon-

do ni sta tú tum is az „em be ri es ség el le ni bûn cse lek mé nyek”
fo gal mát Lemkin nép ir tás-fo gal má val egye zõ ér te lem ben
hasz nál ta és ilyen ér te lem ben vá dol ták nép ir tás sal a há bo -
rús fõ bû nö sö ket is: „szán dé kos és szisz te ma ti kus nép ir tást
kö vet tek el, az az fa ji és nem ze ti cso por tok ki ir tá sá ra tö re -
ked tek, a meg szállt te rü le te ken a pol gá ri la kos ság el len lép -
tek fel, meg ha tá ro zott fa ji vagy val lá si cso port ki ir tá sá ra tö -
re ked ve”.
Mind ezt azért hang sú lyo zom, mert a ná ci Né met or szág

to tá lis há bo rú já ban a nép ir tás nem já ru lé kos je len ség, a front -
vo nal mö gött vagy a hát or szág ban zaj ló nép ir tás pe dig nem
a há bo rú mel lék szín te re volt, ha nem en nek a há bo rú nak a
meg kü lön böz te tõ, lé nye gi új don sá ga és leg fon to sabb szín -
te re, amen  nyi ben a ná ci Né met or szág há bo rús cél ja az egész
vi lág fa ji gyar ma to sí tá sa („ger ma ni zá lá sa”, „ár já sí tá sa”) volt,
ami ma gá ban fog lal ta a meg hó dí tan dó és meg hó dí tott te rü -
le tek fa ji lag „alacsonyabbrendû” nép cso port ja i nak tel jes
vagy rész le ges fi zi kai ki ir tá sát, át te le pí té sét, vagy rab szol -
ga-mun ka erõ ként va ló fel hasz ná lá sát (elég ta lán itt az úgy -
ne ve zett Ost-tervre utal ni). Nem a to tá lis há bo rú ad ja meg
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te hát a nép ir tás kon tex tu sát, ha nem – meg for dít va – a nép -
ir tás az a me rõ ben új kon tex tus, amely en nek az – im már
nem a jo gos el len fél (enemy) le gyõ zé sé ért, ha nem a min den
em be ri vo ná sá tól meg fosz tott ab szo lút el len ség, az õs el len -
ség, õsgonosz (foe) meg sem mi sí té sé ért, ki ir tá sá ért fo lyó – há -
bo rú nak az iga zi kon tex tu sát ad ja. Nem csak azt je len ti ez,
hogy eb ben a há bo rú ban – nemcsak a gya kor lat ban, de a
pa ran csok ban is ki nyil vá ní tott mó don – meg szûnt a mo -
dern eu ró pai ha di jog ös  szes meg kü lön böz te té se, jo gi el vá -
lasz tá sa (így pél dá ul há bo rú és bé ke, fegy ve res ka to na és
fegy ver te len ci vil, el len ség és bû nö zõ, har co ló ka to na és ha di-
fo goly, há bo rús és bé kés te rü let meg kü lön böz te té se), ha nem
azt je len ti, hogy ka to nai ér te lem ben bár hol zaj lott is ma ga a
há bo rú, még a tisz tán ka to nai tel je sít mé nyek, a ha dá sza ti
ma nõ ve rek si ke rei is köz vet le nül a ná ci „bû nö zõ ál lam”
nép ir tá si vi lág ter vé nek meg va ló su lá sát moz dí tot ták elõ.
Az el fog lalt szov jet te rü le te ken a meg szál ló ma gyar csa -

pa tok ál tal el kö ve tett há bo rús és em be ri ség el le nes bû nök -
kel szem be sül ve ma sem mond ha tunk mást, mint amit Bibó
Ist ván 1946-ban oly vi lá go san meg fo gal ma zott, éle sen el -
uta sít va a sa ját bû nök nek má sok ha son ló bû ne i vel (mond -
juk, a bos  szú szom jas ju go szláv par ti zá nok ál tal Új vi dé ken
vég re haj tott iszony ta tó ma gyar ir tás sal, a ma gya rok cseh -
szlo vá ki ai ki te le pí té sé vel, a Vö rös Had se reg Ma gyar or szág
te rü le tén el kö ve tett at ro ci tá sa i val) va ló men te ge té sét: „a ma-
gyar nem zet ki fe je zi mély sé ges tö re del mét és szé gyen ke zé -
sét azok fe lett a ször nyû és em be ri et len cse le ke de tek fe lett,
me lyek ben ma gya rok részt vet tek, vagy ame lye ket sa ját fe -
le lõs sé gük kö ré ben nem aka dá lyoz tak meg. (…) Sem mi fé le
sé re lem nek, sem mi fé le bán ta lom nak nem sza bad el ho má -
lyo sí ta ni ben nünk a leg sze mé lye sebb fe le lõs ség nek a tu da -
tát mind azért, amit tet tünk, s amit el mu lasz tot tunk meg -
ten ni. Sem mi fé le szó nem elég erõs en nek a fe le lõs ség nek a
le szö ge zé sé re, és go nosz bûn a ma gyar ság er köl csi jö võ jé -
vel szem ben min den olyan biz ta tás, mely a tör tén tek fe let -
ti szé gyen ke zés in ten zi tá sát má sok ak ko ri vagy mai vi selt
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dol ga i ra va ló uta lás sal a leg ki sebb mér ték ben is csök ken te -
ni pró bál ja. Mind azok nak, akik ben él en nek a fe le lõs ség nek
és en nek a szé gyen ke zés nek az ér zé se, kö te les sé gük azt
má sok ban és az egész or szág ban szün te le nül éb ren tar ta ni
mind ad dig, amíg az er köl csi re ge ne rá ló dás ko moly és meg -
ala po zott je lei meg nem mu tat koz nak, ami tõl ma még na -
gyon is tá vol va gyunk.” Mind ad dig. Csak hogy er re az er -
köl csi re ge ne rá ló dás ra sem a hi deg há bo rús jal tai vi lág rend
ke re té ben lét re jött szov jet tí pu sú dik ta tú rás ál lam szo ci a liz -
mus év ti ze de i ben, sem az ös  sze om lá sát kö ve tõ két de mok -
ra ti kus év ti zed ben – ha egé szen más okok kö vet kez té ben is
– nem ke rült sor, úgy hogy még ma is tá vol ál lunk, sõt, ag -
gasz tó elõ je lek so ra mu tat ja, egy re tá vo lo dunk tõ le. Mi vel
az er köl csi re ge ne rá ló dás elõ fel té te le vál to zat la nul az igaz -
ság gal va ló szem be sü lés, a nem ze ti tör té ne lem po li ti kai
giccs pa nel je i nek szét tö ré se, az el kö ve tett bû nö kért ránk esõ
fe le lõs ség sze mé lyes és kö zös vál la lá sa, nem le het túl ér té -
kel ni az olyan tör té ne ti mun kák, for rás ki ad vány ok je len tõ -
sé gét, ame lyek se gít het nek eb ben. In nen néz ve ezt a Var ga
Éva Má ria sok éves, ál do za tos és ma gas szín vo na lú le vél tá ri
ku ta tó mun ká já val, Krausz Ta más ala pos tör té né szi szak tu -
dá sá val, for dí tók so ka sá gá nak oda adó szor gal má val lét re-
ho zott, szen ve dé lye sen igaz ság ke re sõ és a le han go ló tör té -
nel mi igaz ság gal szem be sí tõ for rás ki ad ványt nem csu pán a
ma gyar tör té net- és le vél tár tu do mány szak mai tel je sít mé -
nyé nek lá tom, ha nem er köl csi tel je sít mény nek és nem zet -
men tõ ha za fi as tett nek is. 
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 KURDI KRISZ TI NA

Az 1941-es lvo vi pog ro mok
a leg újabb his to ri og rá fia tük ré ben

Mi u tán a ná ci Né met or szág 1941. jú ni us 22-én meg tá mad ta
a Szov jet uni ót, az 1939-tõl szov jet ura lom alatt ál ló egy ko ri
Ke let-Len gye lor szág ban, Nyu gat-Uk raj ná ban he te ken át tar-
tó pog rom hul lám sö pört vé gig. A pog rom so ro zat egyik leg -
fõbb jel lem zõ je a ci vil la kos ság (len gye lek és uk rá nok) ak tív
rész vé te le volt, ame lyet a né me tek is tá mo gat tak, de az el -
kö ve tõk kö zött még is a he lyi uk rán na ci o na lis ta erõk és a
la kos ság ját szot ták a fõ sze re pet. Ale xan der V. Prusin er re a
több hé tig el hú zó dó erõ szak hul lám ra hasz nál ja a „Jed wab ne
szindró ma” és a „Jedwabne land” kifejezést,1 amel  lyel Jan T. Gross-
nak ar ra a nagy vi hart ka vart köny vé re utal, mely ben egy
Jedwabne ne vû kis len gyel fa lu ban, 1941 jú li u sá ban a zsi -
dók el len el kö ve tett gyil kos sá go kat ír ja le, tet tes ként és el -
kö ve tõ ként be mu tat va a he lyi len gyel lakosságot.2 A könyv
meg je le né se nagy vi tát vál tott ki, hi szen ár nyé kot ve tett a
len gye lek ma guk ról ki ala kí tott ál do zat-ké pé re. Christoph
Mick an gol tör té nész, aki a tér ség ben 1941 nya rán le zaj lott
ese mé nye ket az em lé ke zet po li ti ka as pek tu sá ból vizs gál ja,
meg ál la pít ja, hogy a nem ze ti el len ál lás he ro i kus küz del me

1 PRUSIN, Ale xan der V.: „Zone of Violence”. The Anti-jewish pogroms in
Eastern-Galicia in 1914-1915 and 1941 in: Shatterzone of em pi res: coexis-
tence and violence in the German, Habs burg, Russian, and Ottoman border-
lands Edi ted by Omer Bartov and Eric D. Weitz, Indiana Univerity Press,
Bloo ming to n, 2013. p 370.

2 GROSS, Jan T.: Neighbors: The Distruction of the Jewish Community in
Jedwabne, Poland. Princeton University Press, Princeton, 2001.
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mi att ne héz a szem be né zés a len gye lek nek és az uk rá nok -
nak a há bo rús bûnökkel.3
Több tör té nész is rá mu ta tott, hogy ez a tér ség min dig is

bi ro dal mak, esz mék, nem ze tek és val lá sok üt kö zõ te rü le tén
he lyez ke dett el, amely már fek vé sé nél és multietnikus jel le gé-
nél fog va is ál lan dó konf lik tu sok for rá sa volt a tör té ne lem
fo lya mán. Mind ez még bõ vült az an ti sze mi ta szte re o tí pi ák -
kal, el sõ sor ban a zsi dó ság és a bol se viz mus ös  sze fo nó dá sá -
nak hangsúlyozásával.4
Eb ben a ta nul mány ban el sõ sor ban a ke let-ga lí ci ai tör té -

né sek re fókuszálunk, rész le te sen ele mez ve az 1941 jú ni u si
lvo vi ese mé nye ket. 
A ga lí ci ai erõ szak hul lám in dí té ka it ke res ve vis  sza kell te -

kin te nünk egé szen az Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia ide jé re,
il let ve a két vi lág há bo rú kö zöt ti Len gyel or szág tár sa dal mi
és et ni kai vi szo nya i ra.

Elõz mé nyek – Habs burg idõ szak
és az új len gyel ál lam

Ga lí cia 1772 és 1918 kö zött tar to zott a Habs burg Bi ro da lom -
hoz, és már eb ben az idõ szak ban is a len gyel és az uk rán
na ci o na liz mus ve tél ke dé sé nek szín te re volt. Mind két nép -
cso port ezt a tar to mányt te kin tet te nem ze ti tö rek vé sei köz -
pont já nak. A kö zel egy for ma lét szá mú len gyel és az uk rán
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3MICK, Christoph: Incompatible experiences: Poles, Ukrainians, and Jews in
Lviv under Soviet and German occupation, 1939–1944. In: Jo ur nal of
Contemporary History April 2011/46 pp 362–363

4 STRUVE, Kai: Tremors in the Shatterzone of Em pi res: Eastern-Galicia in
Summer 1941 in: Shatterzone of em pi res: coexistence and violence in the
German, Habs burg, Russian, and Ottoman borderlands Edi ted by Omer
Bartov and Eric D. Weitz, Indiana Univerity Press, Bloo ming to n, 2013.
p 474 és pp 468–471. Prusin Ga lí ci át az ilyen tí pu sú „ha tár- és üt kö zõ -
zó nák” klas  szi kus pél dá já nak te kin ti. pp 364–366. Ugyan ez zel a tér ség -
gel fog lal ko zik SNYDER, Timothy: Vé res öve zet (Park Ki adó Bp, 2012)
cí mû köny ve.
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et ni kum mel lett 11% zsi dó né pes ség is élt tar to mány ban,
ami kö zel 900.000 fõt je len tett. Ga lí cia fõ vá ro sá ban, Lwów -
ban – ko ráb bi ne vén Lembergben5 –, az 1931-es ada tok sze rint
198,212 len gyel (63,5%), 75,316 zsi dó (24,1%), és 35,137 uk -
rán (11,3) la kott. Az 1939-es ada tok sze rint az össz la kos ság
312.231 fõ volt, eb bõl 157,490 len gyel, 99, 595 zsi dó, 49,747 uk-
rán. Ezek az ada tok né mi leg el tér nek a tar to mány ál ta lá nos
et ni kai ará nya i tól, mi vel Ga lí cia nyu ga ti, a San fo lyó ig ter -
je dõ ré szén a len gye lek, et tõl ke let re pe dig az uk rá nok vol -
tak egy ér tel mû en több ség ben. 
Az el sõ vi lág há bo rú után6 Ga lí cia egé szen az 1939 szep -

tem be ri szov jet meg szál lá sig az új já a la kult len gyel ál lam ré -
szét ké pez te. A két vi lág há bo rú kö zöt ti len gyel ál lam több -
nem ze ti sé gû volt, az össz la kos sá ga 31,9 mil lió fõt tett ki, de
en nek csak 69%-a volt len gyel (21,9 mil li ót fõ). A len gye lek
mel lett 4, 441 mil lió uk rán (13,9%) és 2,7 mil lió zsi dó (8,6%),
1, 7 mil lió be lo rusz, 741 ezer né met és 78 ezer lit ván is élt
Len gye lor szág ban. Ezek az 1931-es ada tok a nyel vi ho va -
tar to zás alap ján ké szül tek (zsi dó ság ese té ben ez a jid dist je -
len tet te), ha val lá si ho va tar to zás sze rint néz zük az ada to -
kat, ak kor 3,1 mil lió zsi dó élt Len gye lor szág ban. 
Ek kor Eu ró pá ban a Szov jet uni ón mel lett Len gye lor szág -

ban élt a leg na gyobb lé lek szá mú zsi dó kö zös ség, amely szo-
ci o ló gi a i lag, val lá si lag, kul tu rá li san és po li ti ka i lag rend kí vül
szí nes volt. Nagy ré szük el uta sí tot ta az as  szi mi lá ci ót, 80% val-
lot ta a jid dist anya nyelv ének, több sé gük val lá sos or  to dox nak
tar tot ta ma gát, de szá mos nagy hí rû haszid ud var is lé te zett
az or szág ban. Ugyan ak kor meg je len tek a zsi dó nem ze ti
pár tok és szekuláris zsi dó moz gal mak is, ilyen volt a kul tu -
rá lis autonomizmusért küz dõ Folkspartei, az el sõ sor ban nagy-
vá ros ok ön kor mány za ta i ban erõs szo ci a lis ta Bund és je len volt
a ci o niz mus mind egyik irány za ta is, a val lá sos ci o niz mus tól
egé szen a Polale Cionig, a bal ol da li mun kás ci o niz mu sig.
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5 A vá ros ne ve len gye lül Lwów, né me tül Lemberg, oro szul Lvov és a
mai uk rán ne ve Lviv.

6 Hi va ta lo san 1923-tól.
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Az 1921-es len gyel al kot mány 96. cik ke lye ugyan ki mond -
ta, hogy min den ál lam pol gár egyen lõ a tör vény elõtt és
min den ál lam pol gár nak jo ga van meg õriz ni nem ze ti sé gét,
ápol ni nyel vét és nem ze ti tu laj don ság je gye it, de ezek az el -
vek a gya kor lat ban nem ér vé nye sül tek. Az ál la mi in téz mé -
nyek ben, hi va ta lok ban csak ki ke resz tel ke dett zsi dók kap -
hat tak ál lást, kor lá toz ták a fel sõ ok ta tás ba va ló be ju tá su kat
is, nem ke rül het tek be a tisz ti kar ba sem. A zsi dó kis ke res ke -
dõk re nagy csa pást je len tett a va sár na pi mun ka meg til tá sa és
kor lá toz ták õket bi zo nyos ér tel mi sé gi pá lyá kon is. Pi³sudski
ha ta lom át vé te le után (1926) a zsi dó ság szá má ra ked ve zõbb
idõ szak kö vet ke zett, mi vel le szá mol tak az erõ sen an ti sze mi-
ta Nem ze ti De mok ra ta Párt tal. Az 1929-es gaz da sá gi vál ság
ha tá sá ra is mét fel erõ sö dött az an ti sze mi tiz mus, ami Pi³ sudski
ha lá la után (1935) az ál la mi po li ti ka szint jé re emel ke dett.
A ka to li kus egy ház a zsi dó bol tok boj kott já ra szó lí tot ta fel
hí ve it és több he lyen vol tak pog ro mok is. 
A zsi dó ság mel lett más nem ze ti sé ge ket is ha son ló ki re -

kesz tõ in téz ke dé sek kel súj tot tak, el sõ sor ban az uk rá no kat,
akik nek na ci o na lis ta moz gal ma egy re erõ seb bé és ra di ká li -
sab bá vált az el sõ vi lág há bo rú után. 

Az uk rán na ci o na liz mus

Frank Golczewski sze rint a 146 éves oszt rák ura lom dön tõ
ha tást gya ko rolt a ga lí ci ai uk rá nok gon dol ko dá sá ra. A kö -
zép ko ri len gyel ki rály ság után a Habs burg Bi ro da lom ban is
a kö zép-eu ró pai kul túr kör höz tar toz tak, az oszt rá kok li be -
rá lis po li ti ká ja sza bad fej lõ dést biz to sí tott az uk rán kul tú rá -
nak és nyelvnek.7 Ez a faj ta sza bad ság a cá ri Orosz or szág
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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, Bloo ming to n,
2008 pp 114–155.
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te rü le tén élõ uk rá nok szá má ra el kép zel he tet len volt. Az
1880-as évek Oroszországában az uk rán nyel vet be til tot ták,
gya kor la ti lag az orosz nyelv egy di a lek tu sá vá deg ra dál ták.
En nek kö vet kez té ben az Oszt rák-Ma gyar Mo nar chi á hoz tar-
to zó Ga lí cia lett a 19. szá zad má so dik fe lé ben az uk rán na -
ci o na liz mus köz pont ja. Min den bi zon  nyal nem vé let len, hogy
az Uk rán Na ci o na lis ta Szer ve zet, az OUN ve ze tõi és tag sá -
gá nak je len tõs ré sze is a Mo nar chi á ban született.8
Az uk rán na ci o na lis ták már 1920-ban meg szer vez ték az Uk-

rán Ka to nai Szer ve ze tet (UVO)9 Jevhen Konovalec (1891–1938)
ez re des ve ze té sé vel. Nem ri ad tak vis  sza a ter ror cse lek mé -
nyek tõl sem, már ek kor né met ka to nai szer ve ze tek kel és
jobb ol da li cso por to su lá sok kal ke res ték a kapcsolatot.10 A né-
me tek ben ta lál ták meg a szö vet sé gest Len gyel or szág el len,
cél juk a len gyel ál lam des ta bi li zá lá sa és az önál ló uk rán ál lam
meg te rem té se volt. Az UVO egyik leg lát vá nyo sabb ter ror -
cse lek mé nye az 1921-es Pi³sudski el le ni lwówi me rény let volt.
1929-ben Bécs ben ala kult meg az Uk rán Na ci o na lis ták Szer-

ve ze te az OUN11, akik egye sí te ni akar ták az uk rá nok lak ta
te rü le te ket, en nek kö vet kez té ben fõ el len ség nek Len gye l -
or szá got és a Szov jet uni ót te kin tet ték. Az UVO örö kö se ként
to vább foly tat ták a har cot az uk rán füg get len sé gért, együtt -
mû köd ve a né me tek kel, el sõ sor ban a né met ka to nai el há rí -
tás sal, az Abwehrrel, amely a pénz ügyi tá mo ga tá sért és a
ka to nai ki kép zé sért az OUN-tól hír szer zé si fel ada to kat várt
el. A 1930-as évek Lengyelországában szá mos ter ror cse lek -
ményt haj tot tak vég re, ve ze tõ i ket ezért bör tön be zár ják.
Bár az OUN ala ku ló kong res  szu sán nem fog lal ko zott a

zsi dó ság gal, a ko ra be li saj tó juk ból ki de rül, hogy el len ség -
nek te kin tik a zsi dó sá got, akik a szov je tek kel és Uk raj na
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8 Ga lí ci á ban szü le tett Sztepan Bandera, Roman Suhevics, Andrij Mel -
nik és Jaroszlav Sztecko is.

9 Українська Військова Організація
10 Az UVO már 1923-tól együtt mû kö dött a né me tek kel.
11 Організація Українських Націоналістів
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min den el len sé gé vel együtt mû köd nek. Rész ben a né me -
tek kel va ló kö zös mun ka mi att az 1930-as évek ben már
rend kí vül erõ sen len gyel- és zsidóellenesek.12
Frank Golczewski sze rint az OUN jobb ol da li, te kin tély el -

vû, for ra dal mi moz ga lom nak te kint he tõ, len gyel és orosz
el le nes, an ti sze mi ta, an ti kom mu nis ta szer ve zet volt.13 1939
au gusz tu sá ban az Abwehr lét re ho zott az OUN tag ja i ból
egy kb. 600 fõ bõl ál ló di ver zi ós egy sé get „Bergbauernhilfe”
né ven, len gyel el le nes fel ke lés ki rob ban tá sa volt a fel ada -
tuk. Len gyel or szág le ro ha ná sa után fel osz lat ták õket, de az
együtt mû kö dés fenn ma radt a ná cik és az OUN kö zött. Az
OUN-t meg ju tal maz ták, le gá lis stá tuszt kap tak és ré sze sül -
tek a zsi dók el kob zott va gyo ná ból. 
1940 áp ri li sá ban ket té sza kadt az OUN, az egyik frak ci ót

Andrij Melnik (1890–1964) ve zet te, amely el sõ sor ban az nyu-
ga ti-eu ró pai és ten ge ren tú li uk rán emig rá ci ó ban és Bu ko vi -
ná ban volt erõs, míg a má sik frak ci ót Sztepan Bandera
(1909–1959) irá nyí tot ta, amely nek Ga lí ci á ban és Volhíniában
volt nagy tá mo ga tott sá ga. Mind két ve ze tõt még az 1930-as
évek ben ter ror cse lek mé nyek ben va ló rész vé tel ért és len -
gyel el le nes ak ci ó ik mi att bör tön be zár ták. Melnik 1937-ben
sza ba dult, Banderát vi szont va ló szí nû leg a ná cik en ged ték
sza ba don Len gyel or szág le ro ha ná sa után.14
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12 Ugyan ak kor STRUVE, Kai: Rites of Violance. The pogroms of 1941 cí mû
ta nul má nyá ban rá mu tat, hogy az OUN a há bo rú elõtt zsi dók el le ni
erõ szak ra fel szó lí tó ki je len tést 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 mí to sza már az 1934-es len gyel or szá gi le tar tóz ta tá -
sa után kez dett ki ala kul ni. MARPLES, David R.: Heroes and Villains.
Creating National History in Contemporary Ukraine (2007) cí mû köny vé -
ben fog lal ko zik Bandera sze mé lyé vel, és meg ál la pít ja, hogy Bandera
éle té rõl meg le he tõ sen hi á nyo sak az in for má ci ó ink, nem tud juk, ho -
gyan sza ba dult a var sói bör tön bõl 1939-ben, és a né met fog ság ban
töl tött idõ sza ká ról is rend kí vül ke ve set tu dunk. Rá adá sul a po li ti kai
né ze te i nek nincs írá sos nyo ma. Õ ma ga a II. vi lág há bo rú fo lya mán
so ha sem vett részt har cok ban, te kin tet tel ar ra, hogy a há bo rú je len -
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1940-41 fo lya mán az OUN zsi dó ság gal kap cso la tos ál lás -
pont ja ra di ka li zá ló dott. Ale xan der Djukov nagy ala pos ság gal
vizs gál ja az OUN zsi dó kér dés sel kap cso la tos po li ti ká já nak
vál to zá sa it. Idé zi az OUN ál tal 1941 má ju sá ban ki dol go zott
fel ke lé si ter vet, amely nek 16. pont ja az „Út mu ta tás az ál la mi
élet meg szer ve zé sé nek el sõ nap ja i ra” cí met vi se li. Eb ben két
cso port ra – ba rá ti és el len sé ges – osz tot ták fel a nem ze ti ki -
sebb sé ge ket. A kö vet ke zõ pont pe dig meg en ge di a „nem kí vá  -
na tos len gyel, moszk vai és zsi dó ak ti vis ták likvidálá sát”.15
Mind két OUN frak ció a ná cik ke gye it ke res te, ab ban a re -
mény ben, hogy vi szon zá sul majd tá mo gat ják a füg get len
Uk raj na lét re jöt tét. Ezért az 1930-as évek ben már õk is el fo -
gad ták a ras  szis ta ide o ló gi át és cél juk nak az et ni ka i lag ho -
mo gén Uk raj na meg te rem té sét te kin tet ték.

A szov jet idõ szak

Molotov-Ribbentrop pak tum kö vet kez té ben 1939. szep tem -
ber 17-én meg in dult a szov jet in vá zió Ke let-Len gye lor szág -
ban, az zal az in dok lás sal, hogy se gít sé get nyúj ta nak az el -
nyo mott uk rán és be lo rusz nép nek. A 22 hó na pon át tar tó
szov jet ura lom min den et ni kum éle té ben nagy át ala ku lást ho-
zott. A kez de ti idõ szak ban az uk rá nok szem pont já ból lát -
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tõs ré szét né met fog ság ban töl töt te. Ezt a tényt egyéb ként hí vei
Bandera ment sé gé re szok ták fel hoz ni. Bandera kul tu sza szin te ki zá -
ró lag Nyu gat-Uk raj ná ban, pon to sab ban Ga lí ci á ban erõs, itt szá mos
szob ra áll és ut cá kat ne vez tek el ró la. A Szvoboda ne vû szél sõ jobb ol -
da  li párt 2011-2012 fo lya mán több ször meg aka dá lyoz ta Grzegorz
Ros soliński-Liebe lengyel származású német történészt –, aki Ban de -
rát a ná cik kal kol la bo rá ló tö meg gyil kos nak tart ja –, hogy Lvivben elõ -
adást tart son ró la. Mí to szát az is erõ sí ti, hogy egy szov jet ügy nök,
Bogdan Staszinszkij öl te meg 1959-ben Mün chen ben.

15DJUKOV, Ale xan der: Holokauszt, kol la bo rá ció, meg tor lás a Szov jet unió uk -
rán és bal ti te rü le te in Ruszisztikai Köny vek XXV., Russica Pannonicana,
Bp, 2011 pp 40–61.
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szó lag ked ve zõ fo lya ma tok in dul tak el: for má li san el is mer ték
az uk rán nem ze tet, most egye sült elõ ször min den uk rá nok
lak ta te rü let egy ál lam fenn ha tó sá ga alatt, fon tos po zí ci ók -
ba ke rül tek a szov jet ad mi niszt rá ci ó ban. A gö rög ka to li kus
egy há zat ugyan kor lá toz ták, de nem til tot ták be, az egy há zi
ok ta tást vi szont fel szá mol ták. 1940 kö ze pé tõl for dult ros  szabb-
ra a meg szállt te rü le tek la kos sá gá nak hely ze te: a po li ti ka i lag
ve szé lyes vagy osz tá lyi de gen nek mi nõ sí tett cso por to kat de-
por tál ták Szi bé ri á ba, így a len gyel és zsi dó pol gár ság je len tõs
ré szét vagy a szov je tek ál tal bur zso á nak mi nõ sí tett ci o nis tá -
kat és az uk rán na ci o na lis tá kat is, fel gyor sult az ál la mo sí tás és
az élet min den szín te ré re ki ter je dõ szovjetizálás. Christoph
Mick sze rint a de por tá lá sok fõ leg a len gyel la kos sá got érin -
tet ték, 1940. áp ri lis 12-13-án 7-8 ezer len gyelt de por tál tak
Lvov ból. Má sod sor ban a gaz da sá gi eli tet tá vo lí tot ták el,
amely nek je len tõs ré sze zsi dó volt, har ma dik hul lám ban
pe dig az uk rán na ci o na lis tá kat. Prusin ada tai sze rint a szov-
je tek 1939 és 1941 kö zött 320 ezer em bert de por tál tak Nyu -
gat-Uk raj ná ból köz tük 70 ezer zsidót.16 Mick meg em lí ti azt
is, hogy a ná cik ál tal meg szállt te rü le tek rõl kö zel 70 ezer zsi -
dó me ne kült ér ke zett a városba.17 Az új re zsim el sõ sor ban
az al sóbb nép ré te ge ket, a fi a ta lo kat és az ér tel mi sé gi ek egy
ré szét akar ta meg nyer ni. Vá lasz tá so kat ír tak ki, ahol meg -
sza vaz tat ták a csat la ko zást az Uk rán Szo ci a lis ta Szov jet Köz-
tár sa ság hoz. Lát szó lag az uk rá nok let tek a ked vez mé nye zett
nem zet. Ke let-Uk raj ná ból uk rá no kat te le pí tet tek be, hogy a
len gye le ket el len sú lyoz zák, és propagandahadjáratot in dí -
tot tak az egy ko ri len gyel ál lam el len. Mind ezek el le né re a
ke let-len gyel or szá gi és az egy ko ri ga lí ci ai uk rá nok a na ci o -
na lis ták szer ve ze tét, az OUN-t tá mo gat ták, hi szen õk egy
füg get len uk rán ál la mot akar tak, jö võ jü ket nem a Szov jet -
unió tag köz tár sa sá ga ként kép zel ték el. A szov je tek ál tal
meg szállt te rü le te ken az NKVD szá mos új bör tönt ál lí tott
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16 PRUSIN p 371. Len gyel szer zõk a de por tál tak szá mát 1 mil li ó ra be csü lik.
17MICK. pp 341–342.
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fel a már meg lé võk mel lett, az uk rán na ci o na lis ta ak ti vis ták
ez re it zár ták bör tö nök be.
Mick ta nul má nyá ban el sõ sor ban vis  sza em lé ke zé sek re,

szem ta núk be szá mo ló i ra hi vat ko zik. Szá mos len gyel és uk -
rán szem ta nú ál lít ja, hogy a zsi dók öröm mel fo gad ták a szov -
je te ket, ugyan ak kor zsi dó túl élõk sok kal dif fe ren ci ál tab ban
szá mol nak be er rõl: sze rin tük ez leg fel jebb a zsi dó if jú ság -
ra és a mun ká sok egy ré szé re le he tett igaz. A len gyel vis  sza -
em lé ke zõk ar ról is be szá mol tak, hogy zsi dó ta ná rok ér kez tek
a meg szállt te rü le tek re, hogy a kol lek ti vi zá lást népszerûsít-
sék.18 Szin tén õk ál lít ják, hogy a szov je tek ál tal lét re ho zott
mi lí ci ák ban ki zá ró lag uk rá nok és zsi dók szol gál tak. 
Mick és Prusin is a két vi lág há bo rú kö zöt ti len gyel po li ti -

ká nak tu laj do nít ja a zsi dók ma ga tar tá sát, Mick sze rint már
az zal is, hogy egyen lõ jo go kat él vez tek és a szov je tek til tot ták
az an ti sze mi tiz must, az a lát szat ke let ke zett, hogy a zsi dók -
nak szin te ki vált sá gos a helyzete.19 Prusin sze rint az uk rá nok
és zsi dók tu laj don kép pen kö zöm bö sen fo gad ták Len gyel -
or szág ös  sze om lá sát. A szov je tek a „pa rasz ti” uk rá no kat fa -
vo ri zál ták a „bur zsoá” zsi dók kal és len gye lek kel szem ben,
de az an ti sze mi tiz must tör vé nyen kí vül he lyez ték, el tö röl ték
a nu me rus clausust és le he tõ sé get biz to sí tot tak az uk rá nok
és a zsi dók szá má ra is, hogy az új szov jet ad mi niszt rá ci ó -
ban részt ve gye nek. An nak el le né re, hogy do ku men tu mok
bi zo nyít ják, hogy a fel je len té sek ben, a szov je tek kel va ló
kol la bo rá lás ban szá mos len gyel és uk rán is részt vett, még -
is a he lyi la kos ság tu da tá ban a zsi dó sá got te kin tet ték a
szov jet rend szer gát lás ta lan ki szol gá ló já nak. Va ló já ban a zsi-
dók nem a szov jet ha ta lom irán ti szim pá ti á ból fo gad ták öröm-
mel az új rend szert, ha nem azt re mél ték, hogy meg szû nik
diszk ri mi nált hely ze tük. A té nyek azt bi zo nyít ják, hogy a
zsi dó ság szá má ra is na gyon ne héz zé vált az élet a szov jet
érá ban, so kan vesz tet ték el eg zisz ten ci á ju kat az ál la mo sí tás
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18MICK pp 343–344.
19 PRUSIN p 370.
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mi att, a val lás ül dö zés is épp úgy súj tot ta a zsi dó kat, mint a
ke resz té nye ket. Be zár ták a zsi dó is ko lá kat, a ci o nis tá kat és
a Bund tag ja it pe dig ki fe je zet ten ül döz ték. En nek el le né re
a „judeobolsevizmus” szte re o tí pi á ja nagy vissz hang ra ta lált
az itt élõ et ni ku mok kö ré ben, ez egyéb ként kö zös volt a len -
gye lek ben és uk rán na ci o na lis ták ban is.20 A tör té né szek egyet-
ér te nek az zal, hogy a zsi dó ság azo no sí tá sa a bol se viz mus sal
dön tõ sze re pet ját szott a már em lí tett „Jedwabne-szindró -
ma” ki ala ku lá sá ban, va gyis tér ség ben he te ken át tom bo ló
erõszakhullámban.21 Mind ezt te téz te, hogy a he lyi uk rán
na ci o na lis ta erõk nek is fon tos esz kö ze volt a füg get len ség -
rõl szõtt ál ma ik el éré sé hez az an ti sze mi tiz mus és az an ti -
kom mu niz mus.

A lvovi pog rom ese mény tör té ne te

A ga lí ci ai holokauszttal fog lal ko zó szak iro da lom ban el sõ -
sor ban Thomas Sandkühler és Dieter Pohl mun ká it kell ki -
emelni.22Mind ket tõ az 1990-es évek kö ze pén író dott. Ko ráb -
ban fõ leg az uk raj nai Reichkomissariat te rü le té re fókuszált
a tör té ne tei ku ta tás. Frank Golczewski sze rint azért kü lö nö -
sen fon tos a ga lí ci ai holokauszt ku ta tá sa, mi vel a 19. szá zad
fo lya mán a Habs burg ura lom alatt eb ben a tér ség ben szin -
te is me ret len volt a zsi dók el le ni erõszak.23
A lvo vi 1941-es pog ro mok ra elõ ször 1959-ben fi gyelt fel a

nem zet kö zi köz vé le mény, ami kor is az NDK pert in dí tott
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20 Golczewski sze rint az ilyen szte re o tí pi ák gyak ran erõ seb ben for mál -
ják a tör té nel mi tu da tok, mint a té nyek. pp 114–115. 

21 Struve sze rint a bol se viz mus és a zsi dó ság azo no sí tá sa volt az ok ami -
att a Szov jet unió el le ni há bo rú egy ben a zsi dó ság el le ni há bo rút is je -
len tet te. p 468.

22 SANDKÜHLER, Thomas: Endlösung in Galizien: der Judenmord in Ost -
polen und die Rettungsaktionen von Berthold Beitz (1996) és Dieter Pohl:
Nationalsozialistische Judenferfolgung in Ostgalizien 1941-1944 (1996)

23 GOLCZEWSKI p 116. 

03Konyv1:Konyv.qxd  10/2/2014  12:51 PM  Page 216



Theodor Oberländer el len, aki az ak ko ri Adenauer-kor mány
mi nisz te re volt. Az zal a vá dol ták Oberländert, hogy a
Nach  tigall zász ló alj élén részt vett a pog ro mok ban. Az Ab -
wehr 1941 feb ru ár já ban lét re hoz ta a Nachtigall és a Ro land
ne vû zász ló al jat, ame lyek uk rá nok ból áll tak, ve ze tõ jük Ro -
man Suhevics (1907–1950) és Oberländer volt. So ká ig tar tot -
ta ma gát az az el kép ze lés, hogy a Nachtigall haj tot ta vég re
a mé szár lá so kat. Ma már le het tud ni, hogy a do ku men tu -
mo kat szov je tek ha mí sí tot ták, mi vel Oberländert, il let ve
köz vet ve az Adenauer-kormányt akar ták komp ro mit tál ni.
A nyu gat-né met bí ró ság fel men tet te Oberländert, de a kor -
mány ból tá voz nia kel lett. 2008-ban hoz ta nyil vá nos ság ra az
Uk rán Biz ton sá gi Szol gá lat, hogy ho gyan ha mi sí tot ták a
szov je tek a „bi zo nyí té ko kat”. Je len leg csak azt le het bi zo -
nyí ta ni, hogy a Nachtigall a vinnyicai mé szár lá sok ban és a
be lo rusz zsi dó ság el pusz tí tá sá ban vett részt.24
A lvo vi pog ro mo kat vizs gál va há rom nap ese mé nye it kell

át te kin te ni. Jú ni us 30-án éj jel hagy ták el a vá rost a szov jet
csa pa tok, ko ra reg gel vo nult be a Suhevics ve zet te Nachti -
gall zász ló alj, nyo má ban a Jaroszlav Sztecko (1912–1986) ál -
tal irá nyí tott uk rán na ci o na lis ták ból áll tó ún. gya lo gos had -
tes tek (pokhidnij hrupik).25 A Nachtigallnak az lett vol na a
fel ada ta, hogy tá mo gas sa az új uk rán ál la mot. Más for rá sok
sze rint vi szont a rá dió ál lo mást kel lett el fog lal ni uk, hogy fel-
ol vas sák az Uk raj na füg get len sé gé rõl szó ló prok la má ci ót.
Bandera, akit né me tek egyéb ként Krak kó ban tar tot tak, fel -
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24 1943-tól Suhevics az Uk rán Fel ke lõ Had se reg (UPA) ve ze tõ je ként har -
colt a szov je tek el len, majd a há bo rú után még éve kig par ti zán há bo -
rút ví vott csa pa tá val a kom mu nis ta rend szer el len. 1950-ben az orosz
bel ügyi erõk gyil kol ták meg.

25Djukov gya lo gos cso por tok nak ne ve zi azo kat a csa pa to kat, ame lyek a
Wehrmacht mö gött ha lad tak, po li ti kai pro pa gan dát foly tat tak és õk
szer vez ték az uk rán mi lí ci á kat. Egy ilyen kü lön le ges cso por tot küld -
tek Lvov ba Jaroszlav Szteckóval az élen, akik nek az volt a fel ada ta,
hogy ki ki ált sák az uk rán ál la mot. Djukov sze rint ép pen Sztecko volt
az, aki kez de mé nyez te a zsi dó el le nes ak ci ó kat. pp 64–65.
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szó lí tot ta a zász ló al jat, hogy épít sék ki az uk rán ad mi niszt -
rá ci ót, amely a maj da ni uk rán ál lam alap ja le het. Ez zel Ban -
de ra kész hely zet elé akar ta ál lí ta ni a né me te ket. Sztec ko a
né me tek aka rat el le né re ta lál ko zott a Proszvita egye sü let
szék há zá ban uk rán na ci o na lis ta ve ze tõk kel, hogy az új uk -
rán kor mányt meg ala kít sák, és az Uk raj na füg get len sé gé rõl
szó ló prok la má ci ót meg fo gal maz zák. Jú ni us 30-án a gö rög
ka to li kus püs pö ki pa lo tá ban ki ki ál tot ták a füg get len Uk raj -
nát, az új ál lam mi nisz ter el nö ke Jaroszlav Sztecko lett, aki -
nek el sõ in téz ke dé se az uk rán mi lí ci ák lét re ho zá sa volt, majd
le ve let írt Mussolininek, Hit ler nek, Franconak és Pa ve liæ -
nek, hogy is mer jék el az ál la mát. A prok la má ció tar tal maz ta
azt is, hogy az uk rán ál lam szo ro san együtt mû kö dik a ná ci
Né me tor szág gal, amely se gít az uk rán né pet fel sza ba dí ta ni
a „mosz ko vi ta ura lom alól”. 
Nem sok kal a füg get len ség ki nyil vá ní tá sa után két Ab -

wehr tiszt – Hans Koch és Ernst zur Eickern – a gö rög ka to -
li kus püs pö ki pa lo tá ba ér ke zett. A fõ be já rat nál már nagy tö -
meg gyü le ke zett. Koch üd vö zöl te a tö me get, de óva to san
fo gal ma zott a prok la má ci ó val kap cso lat ban. A kö vet ke zõ na-
pok ban Sztecko pró bál ta el ér ni a né me tek nél, hogy hagy ják
jó vá az önál ló Uk raj nát, de ez nem si ke rült. Las san az uk rá -
nok szá má ra is vi lá gos sá vált, hogy a né me tek Lebensraum
im Osten ter vé ben nem sze re pelt az önál ló Uk raj na. A prok -
la má ci ót nem egyez tet ték elõ re a né me tek kel, és az uk rán
na ci o na lis ták túl mes  sze men tek a né me tek ter ve i hez ké pest.
Rö vi de sen le tar tóz tat ták Banderát és Szteckót is, és más OUN
ve ze tõ vel együtt Ber lin be, majd kon cent rá ci ós tá bor ba szál -
lí tot tak õket, ahol 1944 szep tem be ré ig fog lyok voltak.26
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26 1941. jú li us 5-én Banderát Krak kó ban le tar tóz tat ták, majd Ber lin be
szál lí tot ták. Egy hét múl va Szteckót is Ber lin be vit ték, mi u tán Lvov -
ban me rény le tet kí sé rel tek meg el le ne. Ber lin ben el en ged ték õket, de
a vá rost nem hagy hat ták el. Au gusz tus ban az OUN-B és az OUN
Melnik-szárnya kö zöt ti vé res konf lik tus ala kult ki, ezért Banderát és
Szteckót szep tem ber ben a Spandau bör tön be zár ták, majd 1942 ja nu ár -
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Sztecko prok la má ci ó já val egy idõ ben a már em lí tett gya -
lo gos had tes tek és a he lyi la kos ság be men tek a bör tö nök be
hoz zá tar to zó i kat ke res ve. Ek kor ke rül tek nap vi lág ra az NKVD
ál tal el kö ve tett bû nök. A szov je tek gyors eva ku á ci ó juk so -
rán állítólag 10–20 ezer fog lyot öl tek meg Ga lí cia kü lön bö -
zõ bör tö ne i ben és kö zel há ro mez ret Lvov há rom kü lön bö zõ
bör tö né ben. Holt tes te ket ta lál tak, az ún. Brygidkiben, a L¹c -
ki és a Zamarstynówska ut ca i ban, so ka kon lát szot tak a bru -
tá lis kín zá sok nyo mai. Köz ben a vá ros ban ter jedt a hí re a
szov je tek ál tal el kö ve tett bûn cse lek mé nyek rõl. Ál ta lá no san
el fo ga dott a ku ta tók kö ré ben, hogy a pog ro mok ki tö ré sé -
ben kulcs sze re pe volt a bör tö nök meg nyi tá sá nak, vi szont a
né me tek 1941. jú ni u si be vo nu lá sa kor nem csak azo kon a
he lye ken tör tén tek zsi dók el le ni erõ sza kos cse lek mé nyek
és gyil kos sá gok, ahol NKVD bör tö nök vol tak. A Brygidki és
a Zamarstynówska kö zel volt a zsi dó ne gyed hez. Szem ta núk
sze rint he lyi uk rá nok né met ka to nák kí sé re té ben va dász tak
a zsi dó la kos ság ra, az OUN-B mi lí ci ái az ut cán fog ták el
õket vagy be tör tek a la ká sa ik ba. Az el fo gott em be re ket az tán
a Brygidki bör tön be vit ték, ahol ar ra kényszerítették õket,

AZ 1941-ES LVOVI POGROMOK A LEGÚJABB HISTORIOGRÁFIA TÜKRÉBEN 219

já tól a sachsenhauseni kon cent rá ci ós tá bor ki emelt fog lyok szá má ra
fenn tar tott ré szé ben tar tot ták õket fog va. 1944 ele jén a ná cik mind -
ket tõ jü ket el en ged ték az zal a fel adat tal, hogy sza bo tázs ak ci ó kat és
me rény le te ket hajt sa nak vég re a szov je tek el len. Bandera csa lád ját
még a szov je tek tar tóz tat ták le, ap ját 1941 má ju sá ban, Ki jev ben ha lál -
ra ítélt ék, két lány test vér ét Szi bé ri á ba de por tál ták, két fiú test vér ét pe -
dig a ná cik kon cent rá ci ós tá bor ban öl ték meg. Sztecko 1951-ben ki ad -
ta em lék ira ta it Két for ra da lom cím mel, amely ben ta gad ta a zsi dók el len
el kö ve tett bû nö ket. Djukov hi vat ko zik Karel Berkhoff és Mark Ca -
ryn nyk The Organization of Ukrainian Nationalists and its Attitude to ward
Germans and Jews: Yaroslav Stetsko’s 1941 Zhyttiepis (Har vard Ukrai nian
Studies, 1999, No 3–4.) cí mû ta nul má nyá ra, amely át tö rést ho zott OUN,
UPA tör té ne té nek és Sztecko sze re pé nek a ku ta tás ban is. A szer zõ pá -
ros eb ben bi zo nyí tot ta be, hogy Sztecko há bo rú után tett ki je len té se,
mely sze rint õ ki fe je zet ten til tot ta vol na a zsi dók el le ni at ro ci tá so kat
ha zug ság volt. Szteckónak ma em lék táb lá ja van Mün chen ben.
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hogy ás sa nak to váb bi holt es te ket ke res ve, il let ve ve gye nek
részt azok ex hu má lá sá ban, a tes tek le tisz tí tá sá ban. Mind -
ezek után bru tá li san bán tal maz ták vagy agyon ver ték õket.
A szem ta núk be szá mol nak ar ról, hogy a ki han tolt holt tes -
tek mi att mi lyen bûz ter jedt a kör nyé ken. Ugyan ezek je le -
ne tek ját szód tak le szer te Ga lí ci á ban, ahol NKVD bör tö nök
vol tak. Pog ro mok vol tak Kolomeában, Stary Samborban, Bu-
zaczon, Borys³awban. Jú li us fo lya mán más nyu gat-uk raj nai
vá ro sok ban is fel lán golt a zsi dók el le ni gyû lö let: jú li us 2-3-án
Zlocsivban – itt is az NKVD bör tö nök meg nyi tá sa vál tot ta
ki a pog ro mot – és jú li us 4-6 kö zött Ternopilban. Ezek ben a
bûn cse lek mé nyek ben is a né me tek mel lett az OUN-B mi lí -
ci ái vol tak a tet te sek, akik gyak ran sár ga-kék kar sza la got vi -
sel tek. A nyu gat-uk raj nai pog ro mok zsi dó ál do za ta i nak szá -
ma 20,000 le het.
Lvov ban jú li us 1-én vált a pog rom még bru tá li sab bá. A spon-

tán ös  sze fog do sott ál do za to kat mez te len re vet kõz tet ve bán-
tal maz ták el sõ sor ban nõ ket, de fér fi ak kal is ugyan ezt tet ték,
mint azt a pog ro mok ról ké szült szá mos fény kép bi zo nyít ja.
Sze xu á lis meg aláz ta tá sok mel lett a vá ros zsi dó gaz da sá gi és
tu do má nyos elit jét ar ra kényszerítették, hogy tér den csúsz -
va fog ke fé vel vagy pusz ta kéz zel ut ca kö ve ket tisztítsanak.27
A tö meg, akik a vá ros la kó i ból ver bu vá lód tak ös  sze mind -
ezt „kar ne vá li hangulatban”28, õr jöng ve, tom bol va néz te
vé gig. A vá ros több hely szí nén tör tén tek zsi dók el le ni at ro -
ci tá sok és gyil kos sá gok. A L¹cki ut cai bör tön nél már odá ig
fa jul tak az in du la tok, hogy né me tek ve tet tek vé get az öl -
dök lés nek. Egy né met tiszt azt mond ta az õr jön gõ tö meg -
nek, hogy „mi nem olya nok va gyunk, mint a bol se vi kok”. 
Szá mos fo tó is ké szült, ame lyen na gyon jól lát szik, hogy

a ci vil la kos ság nagy él ve zet tel vett eb ben részt.29 Az ál do za-
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27 Ha son ló je le ne tek 1938 már ci us 13-án Bécs ben is le ját szód tak.
28 A ki fe je zés John Paul Himkától szár ma zik.
29 A fény ké pek és a pog ro mok ról ké szült vi de ók az aláb bi ol da la kon ta lál -
ha tók: www.youtube.com/watch?v=KS7CxfWLWIs és www.foto-history.
livejournal.com 
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to kat ek kor is spon tán vá lasz tot ták ki. Es té re a Wehrmacht
el foj tot ta a pog ro mo kat, de el szi ge telt erõ sza kos in ci den sek
még en nek el le né re vol tak. A lvovi pog ro mok ban 4-8 ezer
em bert öl tek meg.
Az is meg fi gyel he tõ, hogy az egyéb ként egy más sal el len -

sé ges len gye lek és uk rá nok a zsi dók el len ös  sze fog tak. Pru sin
em lí tést tesz ér de kes po li ti kai kö pö nyeg vál tá sok ról is: a ko -
ráb ban a szov jet kom mu nis ta if jú sá gi szer ve zet ben (Kom -
szo mol) te vé keny ke dõk áll tak át az OUN-ba, õket az ukrán
nacionalisták visszafogadták.30 Struve sze rint ak kor is let tek
vol na zsi dó el le nes meg moz du lá sok, ha a szov je tek nem gyil-
kol ják le a fog lyo kat a bör tön ben, hi szen vol tak olyan vá ro -
sok, ahol az Einsatzgruppék ér ke zé se elõtt meg kez dõ dött
az erõ szak, az elõtt, hogy a szov je tek ál tal el kö ve tett bûn cse -
lek mé nyek és a tö meg sír ok nyil vá nos sá vál tak vol na. 
Min den tör té nész hi vat ko zik Reinhard Heydrichnek a

biz ton sá gi rend õr ség fõ nö ké nek ar ra az 1941 jú ni us 29-i le -
ve lé re, amely ben az Einsatzgruppék fel ada ti kö zé so rol ta a
hely be li la kos ság ál tal vég re haj tott pog ro mok szervezését.31
John Paul Himka uk rán szár ma zá sú ka na dai tör té nész ta -
nul má nyá ban Tomasz Szarota ku ta tá sa it idé zi, aki sze rint
Heydrich azért volt ér de kelt a pog ro mok ban, mert ez ál tal
kön  nyeb ben rá tud ta ven ni a zsi dó la kos sá got, hogy a get tó -
ba köl töz ze nek, mi vel a zsi dó ve ze tõk kel el hi tet ték, hogy ott
vé dett sé get él vez nek a la kos ság ag res  szi ó já val szemben.32
Az vi szont bi zo nyít ha tó, hogy min den te le pü lé sen, ahol

vol tak pog ro mok ott az OUN-B ak ti vis ták jú li us el sõ nap ja i -
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30 PRUSIN p 373. 
31Heydrich jú ni us 17-én ta lál ko zott az Einsatzgruppék pa rancs no ka i val
Ber lin ben, en nek ta lál ko zó nak a kö vet kez mé nye volt ez az uta sí tás.
John Paul Himka sze rint ar ra azon ban nincs bi zo nyí ték, hogy az OUN
tu dott vol na er rõl a ha tá ro zat ról.

32 HIMKA, John Paul: The Lviv Pog rom, German, Ukrainians and the Car ni -
wal Crowd in: Canadian Slavonic Papers Jun-Dec 2011, Vol. 53 Issue
2–4, p 242.
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ban meg for dul tak és po li ti kai gyû lé se ket szer vez tek, és ki -
hir det ték a jú ni us 30-i prok la má ci ót és tá jé koz tat ták a la kos-
sá got a ter ve ik rõl. 
John Paul Himka 2011-ben meg je lent ta nul má nyá ban el sõ-

sor ban szem ta núk vis  sza em lé ke zé se i re hi vat koz va és a pog-
ro mok ról ké szült fény ké pe ket és fil me ket ele mez ve ke re si a
tet te se ket. Õ is meg ál la pít ja, hogy a né me tek azért ké szí tet -
tek en  nyi fény ké pes do ku men tu mot a bûn cse lek mé nyek -
rõl, hogy sa ját ár tat lan sá guk bi zo nyí tá sa mel lett a he lyi la -
kos sá got bûn tet te it do ku men tál ják, ami ál tal tet tes társ sá és
zsa rol ha tó vá tet ték õket. Ezt a mód szert más hol is alkal -
maz ták.33Himka egy ér tel mû en ki je len ti, hogy az OUN ál tal
fel ál lí tott uk rán mi lí ci ák a fõ fe le lõ sök a pog ro mo kért. A mi -
lí cia tag jai bal kar ju kon sár ga-kék kar sza la got vi sel tek, ezért
õk a fény ké pek alap ján és a szem ta núk vis  sza em lé ke zé sei
nyo mán is jól azo no sít ha tók. Az 1959-es vizs gá lat és a szov -
jet ar chí vu mok ból a rend szer vál tás után ki ke rült do ku men -
tu mok is ezt igazolják.34
Az el kö ve tõk és a fe le lõ sök ki lét ének ku ta tá sa kor a tör té -

né szek két ál lás pon tot kép vi sel nek: az egyik el mé let sze rint
el sõ sor ban a csõ cse lék, a vá ro si lum pen ele mek kö zül ke rül tek
ki a tet te sek, akik spon tán mó don rob ban tot ták ki a pog ro -
mot az NKVD-bûnökre ref lek tál va. Himka sze rint ez az el -
mé let leg alább is prob lé más. Is mét Tomasz Szarota ku ta tá sa i -
ra hi vat ko zik, aki sze rint a ná cik „mun ka mód szer éhez”
hoz zá tar to zott, hogy min dig he lyi cso por to kat is be von tak
ak ci ó ik ba. Idé zi Paul R. Brass po li to ló gust, aki a pog ro mok
tár sa dal mi hát te rét ta nul má nyoz ta, kü lön bö zõ or szá gok ban
és tör té nel mi ko rok ban. Brass sze rint az et ni kai, ras  szis ta ala-
pú erõ sza kos cse lek mé nyek mö gött szin te min dig va la mi lyen
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33 Uo.
34Mick sze rint a már em lí tett ex pe dí ci ós had test nek volt nagy sze re pe a
pog ro mok ban, de nem vi lá gos, hogy õket a né me tek vagy az OUN
uta sí tot ta. Ezt Kai Struve és Djukov is em lí ti, õ gya lo gos had test ként,
de ugyan azok ról van szó.
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he lyi militáns erõ áll. Az ilyen tí pu sú bûn cse lek mé nyek ben
gyak ran igen he te ro gén tár sa dal mi cso por tok is részt vesz -
nek, nem fel tét le nül csak lum pen ele mek re kor lá to zód nak
a résztvevõk.35 Ugyan ak kor nyu gat-uk raj nai ese mé nyek nél
is meg kell em lí te ni a ná ci pro pa gan da sze re pét a zsi dó el le nes
ér zel mek fel szí tá sá ban, és er re a cél ra hasz nál ták az uk rán
na pi la po kat is, ilyen volt a Krakivszki Visztyi és a Lvivszki
Visztyi. Már a né met meg szál lás el sõ nap ja i ban te le lett a
vá ros és egész Nyu gat-Uk raj na an ti sze mi ta pla ká tok kal, ka-
ri ka tú rák kal.
Himka azt a kér dést is fel te szi, hogy az OUN ag res  szi ó ja

mi ért nem el sõ sor ban a len gye lek el len irá nyult, hi szen az
uk rán ál la mi ság meg te rem té sé hez a fõ aka dályt a len gye lek
jelentették.36 Himka sze rint az uk rá nok zsi dó el le nes ma ga -
tar tá suk kal a né me tek ked vé ben akar tak jár ni, hogy el nyer -
jék tá mo ga tá su kat az Uk rán ál lam megalakításához.37
Ös  sze gez ve Himka ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy a

lvovi pog rom a né me tek kez de mé nye zé sé re, su gal la tá ra tör -
tént, de az uk rán mi lí ci ák, az OUN-B és az uk rán se géd rend-
õr ség haj tot ta vég re. Ugyan ak kor a he lyi la kos ság is részt vett
ben ne, akik kö zött va ló szí nû leg a len gye lek le het tek több -
ség ben, ha a vá ros la kos sá gi ará nya it fi gye lem be vesszük.38
A né me tek a pog ro mok kal a la kos sá got is tet tes társ sá akar -
ták ten ni, hogy az tán zsa rol ha tó vá vál janak.
Frank Golczewski né met tör té nész a ga lí ci ai uk rá nok és

zsi dók kap cso la tá nak tük ré ben vizs gál ja a nyu gat-uk raj nai
pog ro mo kat. Meg ál la pí tá sa sze rint Ga lí ci á ban, az oszt rák
idõk ben a pog rom szó a cá ri Orosz or szág szi no ni má ja volt,
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35 Uo. p 235. 
36 Itt meg kell em lí te ni, hogy az 1943-ban ala kult Roman Suhevics-ve ze t -
te Uk rán Fel ke lõ had se reg (UPA) 1943-1944 fo lya mán több tíz ezer len -
gyelt mé szá rolt le Volhiniában, de más he lye ken is szer te Nyu gat-Uk -
raj ná ban.

37 Uo. 241–242.
38 Uo. 243.
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kü lö nö sen 1881 után. Az uk rá nok és a zsi dók vi szo nya a
szá zad for du lón ki fe je zet ten jó volt, a par la men ti és a he lyi
vá lasz tá so kon po li ti ka i lag együtt mû köd tek. A len gyel pa -
raszt párt ok és a Nem ze ti De mok ra ták an ti sze mi ta agi tá ci ó já-
nak csak Ga lí cia nyu ga ti ré szén volt ha tá sa, ahol el sõ sor ban
len gye lek él tek. 1918 no vem be ré ben az Oszt rák-Ma gyar Mo-
nar chia meg szû né se után meg in dult a harc az uk rá nok és a
len gye lek kö zött Lembergért és egész Ga lí ci á ért. Eb ben a
küz de lem ben a zsi dó ság sem le ges ál lás pont ra he lyez ke dett,
amit a len gye lek egy ér tel mû en uk rán-pár ti ma ga tar tás nak
tekintettek.39 Ép pen en nek kap csán tör tént Lvov ban az el sõ
pog rom 1918 no vem be ré ben, ame lyet len gyel ka to nák és az
oszt rá kok ki vo nu lá sa után a bör tö nök bõl ki en ge dett fog -
lyok – köz tük sok köz tör vé nyes bû nö zõ – rob ban tot tak ki.
Az két na pig tar tó erõ szak nak 100-150 zsi dó ha lá los ál do za ta
és sok se be sült je volt. Jel lem zõ az ak ko ri uk rán-zsi dó vi szony-
ra, hogy már a pog rom alatt zsi dó ön vé del mi egy sé gek ala -
kul tak, ame lyek ké sõbb az 1919-ig fenn ál ló Nyugat-Ukrán
Nép köz tár sa ság had se reg ében szolgáltak.40
Golczewski sze rint az uk rán-zsi dó vi szony meg rom lá sá -

ban nagy sze re pe van an nak, hogy bi zo nyos tör té nel mi
ese mé nye ket köl csö nö sen ros  szul in terp re tál tak. Itt ki eme li
Szimon Petljura (1879–1926) sze mé lyét, aki az 1918-ban lét re-
jött rö vid éle tû Uk rán Nép köz tár sa ság (UNK) had se reg ének
het man ja, majd a Di rek tó ri um el nö ke volt. Kor mány zá sá -
nak ide jén a zsi dó ság nak po li ti kai és kul tu rá lis au to nó mi át
biz to sí tott és több zsi dó mi nisz te re is volt. A pol gár há bo rú
alat ti za va ros idõ szak ban azon ban az uk rán te rü le te ken
szá mos pog rom tör tént, me lyet a kor lá to zott ha ta lom mal
ren del ke zõ UNK nem tu dott meg aka dá lyoz ni, sõt Petljura csa-
pa tai is több ször részt vet tek gyil kos sá gok ban. Golczews ki
sze rint eb ben a bo nyo lult pol gár há bo rús idõ szak ban
Petljura két ség te le nül gyak ran sze met hunyt az at ro ci tá sok
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39 GOLCZEWSKI pp 118–119.
40Mint egy ezer fõ rõl van szó.
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fe lett, ugyan ak kor kor má nya el ítél te a pog ro mo kat. Ál la ma
bu ká sa után ha mar át ment a köz tu dat ba - és a nyu ga ti saj -
tó is fel kap ta-, hogy Petljurának kö ze volt a pog ro mok hoz.
A pogromista het man le gen dá ját to vább erõ sí tet te Mi ha il
Bul ga kov Fe hér gár da cí mû 1922 és 1924 kö zött írt re gé nye is.
Jól le het sem mi bi zo nyí ték nincs ar ra, hogy Petljura tá mo gat-
ta vol na az erõ sza kot, és so ha nem tett sem mi lyen an ti sze mi -
ta ki je len tést, a zsi dók sze mé ben még is meg sze mé lye sí tet te
az an ti sze mi tiz must és a pog ro mo kat. En nek a per cep ci ó nak
nagy je len tõ sé ge lesz Ga lí ci á ban az el kö vet ke zõ idõkben.41
Golczewski víz vá lasz tó nak ne vez te a zsi dók és uk rá nok

kap cso la tá ban 1926. má jus 25-t, ami kor is Pá rizs ban Sloma
Svarcbard [Sholom Shmuel Schwartzbard?] öt pisz toly lö -
vés sel meg öl te az ak kor már emig rá ci ó ban élõ Petljurát.42
Tet tét az zal in do kol ta, hogy Petljura csa pa tai ti zen öt ro ko -
nát öl ték meg az 1919-es pog ro mok ban. Schwartzbard, aki
fog lal ko zá sát te kint ve órás volt, jid di sül írt ver se ket, egyéb -
ként anar chis ta po li ti kai ka lan dor és min den bi zon  nyal szov-
jet ügy nök volt egy sze mély ben. A nagy saj tó fi gye lem mel
kí sért tár gya lá son Schwartzbardot a kor hí res bal ol da li ügy -
véd je Hen ry Torres véd te, aki szen ve dé lyes han gú be szé -
de i ben „ro man ti kus bosszúállóként”43 tûn tet te fel vé den cét.
Schwartzbardot a bí ró ság fel men tet te, a fel men tés hí ré re
Ga lí ci á ban za var gá sok tör tek ki. Az uk rá nok et tõl kezd ve
Petljurát már tír nak te kin tet ték, de ami a kö vet kez mé nyek
kö zül a leg ros  szabb, hogy mind ez táp lál ta és meg erõ sí tet te
a bol se vi kok és zsi dók kap cso la tá ról szó ló szte re o tí pi át. 
Az el sõ zsi dók el le ni erõ szak hul lám el múl tá val jú li us 3-4-én

a vá ros len gyel tu do má nyos elit je ke rült a ná cik cél ke reszt -
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41 GOLCZEWSKI p 119. 
42GOLCZEWSKI F: Shades of Grey: Reflections on Jewish-Ukrainian and Ger -
man-Ukrainian Relation in Galicia. In: The Shoah in Ukraine, History,
Testimony, Civilization Ed: Ray Brandon, Wendy Lower, Indiana Uni -
versity Press, Bloo ming to n, 2008. p 122.

43 KOWALCZYK, Andrzej: Petljura úr? (Osiris, 2000) cí mû köny vé ben
hasz nál ja ezt a ki fe je zést.
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jé be. Har minc ki lenc lvo vi egye te mi pro fes  szort, aka dé mi kust
vé gez tek ki a bör tö nök ben és a kör nyék be li er dõk ben. A len -
gyel ér tel mi ség el le ni had vi se lés a ké sõb bi ek ben is to vább
folyt, jú li us 26-án a Brygidki bör tön ben ki vé gez ték Kazi mierz
Bartelt44, a ko ráb bi len gyel mi nisz ter el nö köt, aki a lvo vi
egye tem ma te ma ti ka pro fes  szo ra volt.
Jú li us kö ze pé tõl kö te lez ték a vá ros zsi dó la kos sá gát meg -

kü lön böz te tõ jel vi se lé sé re, a jobb kar ju kon kel lett Dá vid-
csil la gos kar sza la got hor da ni uk. Töb bé nem hasz nál hat ták
a tö meg köz le ke dé si esz kö zö ket és jó val ke ve sebb élel mi -
szert kap tak, mint a töb bi la kos. Meg kez dõ dött a zsi dó ság
anya gi ki fosz tá sa is, sok len gyel és uk rán tett szert na gyobb
va gyo nok ra ek kor, bár a zsi dó túl élõk vis  sza em lé ke zé sei
sze rint eb ben in kább az uk rá nok jár tak élen, len gye lek csak
na gyon rit kán vet ték részt a zsi dó va gyon rab lá sá ban. 
1941. jú li us 25-27. kö zött újabb erõ szak hul lám sö pört vé -

gig a vá ro son. A tör té ne ti ku ta tás en nek a má so dik pog rom -
nak ke ve sebb fi gyel met szen tel az elõ zõ jú ni us 30 és jú li us
2 kö zött zaj lott vé res ese mé nyek hez képest.45 Eb ben az ese -
mény sor ban szem ben az elõ zõ pog rom mal már a spon tán
in du lat nak egy ál ta lán nem volt sze re pe, a né met ha tó sá gok
en ge dé lyez ték, mint egy el ren del ték, hogy 3 na pon át – ame -
lyet nem vé let le nül ne vez tek el már az ese mé nyek alatt is
„Petljura-napoknak” – sza ba don le he tett bán tal maz ni és fosz -
to gat ni a zsi dó la kos sá got. Eb ben a már em lí tett uk rán rend-
õr ség mel lett részt vet tek vi dék rõl ér ke zett uk rán pa rasz tok
is. A má so dik pog rom ban, a pro pa gan dá nak még fon to sabb
sze re pe volt, mint a jú li us ele ji ese mé nyek nél. El ter jesz tet -
ték, hogy Petljura ha lá lá nak év for du ló ja van, és a het man
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44 Kazimierz Bartel 1926 és 1930 kö zött há rom szor volt Len gyel or szág
mi nisz ter el nö ke. A ná cik fel aján lot ták ne ki, hogy ala kít son ki egy len -
gyel báb kor mányt, de õ ezt vis  sza uta sí tot ta.

45 Az egyik leg utób bi ta nul mány 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. 
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meg gyil ko lá sát kell meg bos  szul ni a zsi dó kon. Mint tud juk
Petljura nem jú li us ban halt meg, ha nem má jus ban. Struve sze-
rint itt a 25.-i dá tum nak van je len tõ sé ge el sõ sor ban, ugyan is
ez volt a né me tek be vo nu lá sa óta az el sõ 25. a naptárban.46
Elõ re el ké szí tett lis ták alap ján az uk rán mi lí cia tag jai több
ezer em bert szed tek ös  sze, aki ket vagy a bör tö nök ben vagy
a kör nyék be li er dõk ben lõt tek agyon. Öt fõs cso por tok ba ve-
rõd ve jár tak ház ról ház ra és gyûj töt ték ös  sze azo kat a sze mé -
lye ket, aki ket a szov je tek kel va ló kol la bo rá lás sal vá dol tak.
A „Petljura-napok” egyik hely szí ne a már a ko ráb bi pog -
rom ból is is mert L¹cki ut cai bör tön volt, ahol a fog lyo kat
meg kí noz ták, majd ki vé gez ték. So ka kat az Einsatzgruppék
ké sõbb a zsi dó te me tõ nél il let ve a Lvov kör nyé ki er dõk ben
öl tek meg. 
1941 au gusz tu sá ban a mi lí ci á kat fel osz lat ták és a né me tek

lét re hoz ták az uk rán se géd rend õr sé get (Hilfspolizei). Tag jai
töb bé-ke vés bé a mi lí ci ák ból ke rül tek ki. Hír hedt egy sé gek
vol tak, a len gye lek és a zsi dók egy aránt ret teg tek tõ lük.
A vis  sza em lé ke zõk egyik ré sze azt ál lí tot ta, hogy a se géd -
rend õr ség tag jai a leg al sóbb nép ré te gek bõl ke rül tek ki, má -
sok sze rint az uk rán egye te mi if jú ság so ra i ból ke rül tek ki,
akik ko ráb ban a szov jet idõ szak ban még Kom szo mol-ta gok
voltak.47
Az OUN Bandera és Melnik ve zet te két frak ci ó ja sza ka -

dá suk óta egy más sal is fo lya ma to san szem ben áll tak. Konf -
lik tu suk 1941 au gusz tu sá ra egy re vé re sebb for mát öl tött. Az
OUN-B meg gyil kol ta Mikola Szciborszkijt (1891–1941), aki
Dmitro Doncov (1883–1973) mel lett az uk rán na ci o na liz mus
má sik fõ ide o ló gu sa volt és té zi se it Naciokrácia cí mû mû vé ben
fog lal ta ös  sze. Szciborszkij, aki nek zsi dó szár ma zá sú fe le sé ge
volt, több ször bí rál ta az OUN-t an ti sze mi tiz mu sa mi att.
A né me te ket is na gyon za var ták az uk rán na ci o na lis ták bel-

sõ küz del mei és az OUN-B ön tör vé nyû sé ge. Ezért az Ab -
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46 Struve p 7.
47MICK p 350.
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wehr au gusz tus ban úgy ha tá ro za tott, hogy be szün te ti a Ban  -
dera-féle frak ció tá mo ga tá sát. En nek el le né re az uk rán na -
ci o na lis ták to vább ra is tá mo gat ták a ná ci kat. Az ek kor már
né met fog ság ban tar tóz ko dó Sztecko fel szó lí tot ta hí ve it, hogy
se gít sék a né me te ket a szov je tek el le ni harcban.48
1941 no vem be ré ben a ná cik le zár ják Lvov észa ki ré szé nek

egy ré szét, az zal a cél lal, hogy itt ala kít ják ki a get tót. Ezt
kö ve tõ en már nem vol tak pog ro mok, ha nem el kez dõ dik a
terv sze rû nép ir tás. Mick meg ál la pí tá sa sze rint a zsi dók nak
ak kor sem lett vol na sok esé lye, ha el me ne kül nek az er dõk -
be, mert az uk rán par ti zá nok is an ti sze mi ták voltak.49 Még
ok tó ber ben lét re hoz tak az ak kor még Lvov kül vá ro sá nak
szá mí tó Janowskában ta lál ha tó gép gyár te rü le tén egy kon -
cent rá ci ós tábort.50 1942 már ci u sá tól már meg kez dik a de por-
tá lá so kat a belzeci meg sem mi sí tõ tá bor ba. 1943 vé gé re már
nin cse nek zsi dók Ga lí ci á ban. Az 1940-ben még 120-150 ezer
fõt szám lá ló lvo vi zsi dó ság ból mind ös  sze 800 em ber él te túl
a há bo rút.
Ami kor Vik tor Juscsenko (2005–2010) el nök 2010-ben „Uk -

raj  na Hõ sé vé” avat ta Roman Suhevicset és Sztepan Ban de rát51
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48 Va ló szí nû leg sze re pet ját szott az Abwehr dön té sé ben Mikola Szci -
borszkij (1891–1941) meg gyil ko lá sa is, aki Dmitro Doncov (1883–1973)
mel lett az uk rán na ci o na liz mus má sik fõ ide o ló gu sa volt. Er rõl lásd
még 26. láb jegy zet. Szciborszkij a Melnik-féle frak ci ó hoz csat la ko zott,
és té zi se it Naciokrácia cí mû mû vé ben fog lal ta ös  sze. Szciborszkij, aki -
nek zsi dó szár ma zá sú fe le sé ge volt, több ször bí rál ta az OUN-t an ti -
sze mi tiz mu sa mi att.

49MICK p 353.
50 Janowska egy ben tran zit tá bor is volt, in nen vit ték az em be re ket Aus -
witz ba vagy Belzecbe. 1943 no vem be ré ben kezd ték a ná cik a tá bor
fel szá mo lá sát, no vem ber 19-én a ra bok fel lá zad tak, né há nyuk nak si -
ke rült meg szök ni. Janowskaban ös  sze sen 200.000 fog lyot öl tek meg.
Az épü le tet ma is bör tön ként hasz nál ják.

51 Banderának szá mos szob ra van Ga lí ci á ban, de gya kor la ti lag csak ott.
A szü lõ vá ro sá ban ál lí tott szob rát több ször fel rob ban tot ták, a Lvivben
2007-ben fel ál lí tott szob rát pe dig ál lan dó an õriz ni kell.
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egy fe lõl fel há bo ro dást, más fe lõl – el sõ sor ban Nyu gat-Uk -
raj ná ban, fõ leg Ga lí ci á ban – ha tá ro zott tet szés nyil vá ní tást
vál tott ki. Min den est re az biz tos, hogy dön té sé vel mint egy
új fe je zet nyi tott az uk rá nok 2. vi lág há bo rús em lé ke zet po -
li ti ká já ban. Ugyan ak kor fel élén kí tet te a ku ta tást az OUN és
az UPA te vé keny sé ge iránt, rá irá nyí tot ta a fi gyel met az uk -
rán nem ze ti gon do lat és na ci o na liz mus új ra ér tel me zé sé re.
Ko moly vi ta ala kult ki a ka na dai uk rán tör té né szek kö ré ben
– és az anya or szág ban is-, így pél dá ul Ka na dá ban Zenon
Kohut és Himka között.52 En nek kö vet kez té ben lett a lvo vi
zsi dó ság tra gé di á ja is új ra ku ta tá sok, vizs gá la tok tár gyá vá,
amely hez még hoz zá já rult az egy ko ri zárt le vél tá rak meg -
nyi tá sa és újabb do ku men tu mok elõ re ke rü lé se. A múlt tal
va ló szem be né zés Uk raj ná ban kü lö nö sen prob lé más, hi szen
Ke let-Uk raj ná ban so kan oszt ják a vé le ményt az OUN és az
UPA tag jai és ve ze tõi há bo rús bû nö sök, mi köz ben Nyu gat-
Uk raj ná ban nem ze ti hõ sök nek te kin tik õket, sõt az új uk -
rán nem ze ti iden ti tás meg ha tá ro zó ele me a ná cik és a szov -
je tek el len is har co ló OUN és UPA mí to sza.
Ma már min den mér ték adó tör té nész egyet ért ab ban, hogy

az OUN és kü lön bö zõ szer vei részt vet tek há bo rús bûn cse lek -
mé nyek ben, nép ir tás ban. Nap ja ink ban már sok kal ag gasz -
tóbb az a kér dés, hogy egy Eu ró pá ba tö rek võ és an nak ér -
té ke it fel vál lal ni aka ró ál lam men  nyi ben te kint he ti õket és
esz mé i ket vál lal ha tó nak.
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52 Zenon Kohut a Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS) igaz -
ga tó ja. Kohut az zal ér velt Bandera mel lett, hogy a pog ro mok alatt nem
tar tóz ko dott Lvov ban. Ket te jük vi tá já ról lásd Himka ta nul má nyát
The Organization of Ukrainian Nationalists and the Ukrainian Insurgent
Army: Unwelcomed Elements an Identity Pro jekt in: Ab Imperio 2010/4 pp
83–101. 
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JA KAB AT TI LA

A ka to li kus egy há zak
és a holokauszt Ke let-Eu ró pá ban

Mel lõz ve a „köz tes”-nek is ne ve zett Kö zép-Eu ró pa vitát,1 a
Ke let-Eu ró pa fo ga lom ál tal le fe dett föld raj zi te rü let alatt a két
vi lág há bo rú kö zöt ti idõ szak ban a Né met or szág és a Szov -

1 Tör té ne ti meg kö ze lí tés ben Kö zép-Eu ró pa (Mitteleuropa), mint fo ga -
lom, szer ve sen ös  sze kap cso ló dik a né met nyelv te rü let tel, il let ve a né -
met kul tú ra be fo lyá si öve ze té vel. Ez ter mé sze te sen nem zár ja ki más
in tel lek tu á lis konst ruk ci ók lé tét és lét jo go sult sá gát (pl. vi seg rá di or -
szá gok cso port ja; vagy a http://www1.ens.fr/europecentrale/index.html,
amely Ro má ni át is Kö zép-Eu ró pá hoz so rol ja). A Kö zép-Eu ró pa kér dés -
re vo nat ko zó an lásd pl. SINNHUBER, Karl. A: Central Europe – Mit tel -
europa – Europe Centrale. An Analysis of a Geographical Term. Trans -
actions and Papers (Institute of Bri tish Geographers) 20, 1954, 15–39.
old.; RING Éva (vál. és szerk.), He lyünk Eu ró pá ban. Né ze tek és kon cep ci ók
a 20. szá za di Ma gya ror szá gon,Mag ve tõ, Bu da pest, 1986; JAWORSKY, Ru -
dolf: A Kö zép-Eu ró pa-vi ta tör té ne ti di men zi ói, Regio – Ki sebb ség tu do -
má nyi Szem le 1, 1990/2 (http://epa.oszk.hu/00000/00036/00002/pdf/
01.pdf; 2014. jú ni us 21); SHINOHARA Taku: Central European Dis cour ses
from Historical Perspective (https://src-h.slav.hokudai.ac.jp/sympo/96
summer/taku.pdf; 2014. jú ni us 21); LENDVAI L. Fe renc: Kö zép-Eu ró pa
kon cep ci ók, Áron Ki adó, Bu da pest, 1997; ME ZÕ Fe renc: Kö zép-Eu ró pa fo -
gal mi vál to zá sa tér ben és idõ ben. In: Tér és Tár sa da lom 2001/3–4, 81–103.
old.; P. MICHEL (szerk.), L’Europe centrale: la mélancolie du réel, Autre ment-
CERI, Pa ris, 2004; MÓ DOS Pé ter – TISCHLER Já nos (szerk.), Kö zép-
Eu ró pai ol va só könyv,Osiris, Bu da pest, 2005; OR MOS Má ria, Kö zép-Eu ró -
pa. Volt? Van? Lesz?, Nap vi lág Ki adó, Bu da pest, 2007; SELLIER, Jean
– SELLIER, André: Atlas des peuples d’Europe centrale, La Découverte,
Pa ris, 2007; DAVION, Isabelle: The Concept of Central Europe in French
Historiography in the 20th century. In: Historyka. Studia Metodolo gicz ne
43, 2013, 21–33. old.; ŠKRABEC, Simona: Geografia wyobra¿ona. Kon cep -
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jet unió kö zöt ti, a Bal ti kum tól az Ad ri á ig ter je dõ sáv ál lam -
ala ku la ta it értem.2
Ezt a tér sé get – ahol a ha tá rok ál lan dó vál to zá sa/vál toz ta -

tá sa per ma nens eg zisz ten ci á lis fé lel me ket és idõ köz ön ként
ki tö rõ kol lek tív nem ze ti hisz té ri á kat ered mé nyez – a né -
pek, et ni ku mot, val lá sok sok fé le sé ge, bo nyo lult egy más ba
öt vö zõ dé se jel lem zi. Ez a tény le ges tár sa dal mi hely zet, il -
let ve a ki zá ró la gos és egy té nye zõs iden ti tás ra va ló tö rek vés
az egyik oka a pog ro mok nak, nép ir tá sok nak, tö me ges mé -
re tû nép moz ga tá sok nak. A má sik ok a föld bir tok lá sá nak
szin te ir ra ci o ná lis vá gya, ami megítlésem sze rint ös  sze függ
a mo dern ko rig fenn ál ló – és men tá li san, il let ve tár sa da lom -
szer ke ze ti leg má ig meg ha tá ro zó erõ vel bí ró – fe u dá lis vagy
fél fe u dá lis tár sa dal mi vi szo nyok kal, va la mint a job bá gyi nak
is mond ha tó alatt va lói men ta li tás sal.
Ne fe led jük: 1907-ben még pa raszt lá za dás volt Ro má ni á -

ban, és a had se reg ágyú val lõt te a parasztokat.3 Eb ben az
an ti sze mi ta as pek tu sok kal is te lí tett tra gi kus tör té net ben
szin te min den meg ta lál ha tó: a „nem ze ti” pa raszt ság ki sem -
mi zett sé ge, a mo der ni zá ció prob lé má ja, a zsi dó ság ös  sze -
tett hely ze te (a jog fosz tott ál la pot ból az eman ci pá ci ó ig va ló
el ju tás, il let ve a nem lé te zõ nem ze ti pol gár ság he lyé nek a
be töl té se), a pa rasz ti nép ré te gek és a „nem ze ti” fel sõ- és ve -
ze tõ ré te gek kö zöt ti mér he tet len sza ka dék. Eb ben a hely -
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cja Europy Œrodkowej w XX wieku. In: Imagined Geography. A Concept
of Central Europe in the 20th Century), International Cultural Cent -
re, Kraków, 2013.

2 Lásd pl. az ENSZ sta tisz ti kai fõ osz tá lya ál tal ki ala kí tott föld raj zi ré gi -
ó kat (http://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Europe; 2014. jú ni us 21).
Nap ja ink ban az ún. kö zép- és ke let-eu ró pai (PECO) or szá gok: Bul gá ria,
Ro má nia, Hor vát or szág, Szlo vé nia, Ma gyar or szág, Szlo vá kia, Cseh -
or szág, Len gyel or szág, Észt or szág, Lett or szág és Lit vá nia. Ese ten ként
még ide so rol ják Fehéroroszországot és Uk raj nát is.

3 Lásd www.historytoday.com/markus-bauer/rascoala-last-peasants-
revolt 
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zet ben je lent ke zett min de nütt az ún. „zsidókérdés”.4 A zsi -
dó ság volt ugyan is az a tár sa dal mi ré teg, ame lyet az egyes
nem ze ti „eli tek” ér de ke ik nek meg fe le lõ en ki hasz nál tak, mi -
köz ben si ke re sen rá ru ház hat ták az ide á lis bûn bak sze re pét
is, mint egy el há rít va ma guk tól min den fe le lõs sé get a tár sa -
da lom ban ural ko dó vi szo nyo kért és ál la po to kért. Az al só,
fel tö re ked ni vá gyó nép ré te gek, il let ve a fel sõ osz tály le sza ka-
dás tól fé lõ leg al só ré te ge i nek min den fruszt rá ci ó já nak ki ve tí-
té sét ugyan is si ker rel irá nyí tot ták a pol gá ro so dó zsi dó ság ra.
An nál is in kább, mi vel a kö zép osz tály ra épü lõ mo dern tár -
sa da lom ban szám ará nyuk hoz ké pest fe lül rep re zen tál tak vol -
tak a sza bad fog lal ko zá sú ak kö ré ben és gaz da sá gi té ren. Ro -
má ni á ban, Mold vá ban, ahol a lá za dás ki rob bant, pl. föld bér lõk
vol tak; va gyis pon to san a pa rasz tok és a föld bir to kos bo jár -
ság kö zött fog lal tak he lyet!
A pa rasz ti ré te gek nyo mo ra és ki sem mi zett sé ge mel lett

Ke let-Eu ró pa má sik, mar kán san meg ha tá ro zó jel lem zõ je a
rend kí vül kon zer va tív, a po li ti kai ha ta lom mal – il let ve az
et ni kai nem ze ti esz mé vel – szer ve sen ös  sze fo nó dott, és a
modernitástól ir tó zó, egy há zak ha tal ma és tár sa dal mi be fo -
lyá sa. Ke let-Eu ró pá ban (a pro tes tan tiz mus és az or to do xia
mel lett) ter mé sze te sen erõ tel jes a ka to li ciz mus, amely nek két
ös  sze te võ je van: a ró mai és a gö rög ka to li kus. 
A nagy ha tal mi/bi ro dal mi tö rek vé sek fel vo nu lá si te rü le té nek

szá mí tó Ke let-Eu ró pa mar káns ket tõs geo po li ti kai meg ha -
tá ro zott ság gal bír. Ez egy részt a dif fe ren ci ált alrégiók di na -
mi kus és mond hat ni rend sze re sen vál to zó ál lam ha tár okon
be lü li ös  sze kap cso ló dá sát, más részt a cent rum – pe ri fé ria
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4 Ma gyar or szá gi vi szony lat ban lásd pl. a Hu sza dik Szá zad 1917-es kör -
kér dés ét (http://www.fszek.hu/mtda/_Zsidokerdes.pdf ; 2014. jú ni us 21).
A kér dés át te kin té sé re lásd GYURGYÁK Já nos: A zsi dó kér dés Ma gya r -
or szá gon: po li ti kai esz me tör té net,Osiris, Bu da pest – Szé che nyi, Gyõr, 2001;
UNG VÁ RI Ta más: Csa ló dá sok ko ra. A „zsi dó kér dés” ma gyar or szá gi tör té -
ne te, 2. át dol go zott, bõ ví tett ki adás, Scolar, Bu da pest, 2010. 
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vi szonyt je len ti. Eb ben a kon tex tus ban – mind a rég múlt tör -
té ne tét, il let ve az el múlt két év ti zed tör té né se it fi gye lem be
vé ve – meg ál la pít ha tó, hogy Kö zép-Eu ró pa nem an  nyi ra
tör té ne ti va ló ság, ha nem sok kal in kább egy olyan in tel lek -
tu á lis konst ruk ció, amely az értelmiség5 „nyu ga ti a sabb” ré -
szé nek a vágy ál ma it igyek szik va ló ság ként meg je le ní te ni.
Nap ja ink Ma gya ror szá ga pl. a po li ti kai ha ta lom gya kor lás, a
tár sa da lom szer ve zés, de leg fõ kép pen az egy ház po li ti ka vo -
nat ko zá sá ban tel jes mér ték ben be ta gol ha tó a bi zán ci-bal ká ni
vi lág ba. Az egy há zak és a val lá sok nél kül nem csu pán Ke let-
Eu ró pa tör té ne tét, de po li ti kai és tár sa dal mi je le nét is szin te
le he tet len meg ér te ni.
Eb ben a te kin tet ben ép pen az a leg ér de ke sebb és leg kü lö-

nö sebb, hogy va ló já ban ép pen a mód sze re sen mû velt és fo lya -
ma tok ban kontextualizált val lás- és egy ház tör té net hi ány -
zik a leg job ban egész Ke let-Eu ró pá ban. A köz hi e de lem mel
el len tét ben pl. az egyes ma gyar or szá gi, ún. „tör té nel mi”,
ke resz tény egy há zak (ka to li kus, re for má tus, evan gé li kus)
tör té nel me tu do má nyo san feldolgozatlan.6 En nek el sõd le -
ges oka az alap ku ta tá sok hi á nyá ban, il let ve a fe le ke ze ti, te o-
ló gi ai szem lé let mód erõ tel jes ér vé nye sü lé sé ben rejlik.7
Komoróczy Gé za, a ma gyar judaisztika ki ma gas ló sze mé -

lyi sé ge sze rint: „Tör té ne lem csak ak kor van, ha tu dunk ró la, ha
be szé lünk róla”8. En nek a ki té tel nek e fé nyé ben meg ál la pít -
ha tó, hogy ke let-eu ró pai vi szony lat ban, ami az egy há zak és
az an ti sze mi tiz mus, il let ve a holokauszt prob le ma ti ká ját il -
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5 Ez el sõ sor ban cseh, szlo vák, len gyel és ma gyar ér tel mi sé gi e ket je lent. 
6 A kér dés re vo nat ko zó an lásd pl. JA KAB Attila,: Az egy ház tör té net a
te o ló gia és a tör té net írás met szés pont já ban. Ko runk (Ko lozs vár) 2006/12,
23–28. old.

7 Lásd pl. JA KAB At ti la: Val lás tu do mány – Hit tu do mány. In: Confessio. A Ma-
gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Fi gye lõ je 35, 208/3, 35–47. old.

8 KOMORÓCZY Gé za: Ho lo ca ust. A per nye be le ég a bõ rünk be. (Osiris zseb-
könyv tár), Osiris, Bu da pest, 2000, 134. old.
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le ti va ló já ban nincs történelem.9 A hi ány nak/hi á nyos ság nak
alap ve tõ en két oka van:
1. Egy részt nem is mer jük a múl tat és a tör té né se ket, mert szin-
te mond hat ni tel je sen hi á nyoz nak a le vél tá ri feldolgozások.10

2. Más részt nem be szé lünk – pon to sab ban nem aka runk be szél -
ni – ró la; nem csu pán az egy há zi ak, de a tör té né szek, ku -
ta tók szá mot te võ ré sze sem!

A kér dés – kü lö nö sen a tör té nész szak ma ese té ben – ter mé -
sze te sen az, hogy mi ért nem? Vé lel mez he tõ en azért, mert
ak kor szem be kel le ne néz ni a va ló ság gal, meg kel le ne pró -
bál koz ni an nak meg ér té sé vel, sok min dent pe dig min den
bi zon  nyal át kel le ne ér té kel ni. Szin te biz tos ra ve he tõ, hogy
egyes, most még fény lõ, mí to szok na gyon meg kop ná nak,
és szem be sül ni kel le ne az zal a múl tat, ami rõl nem aka runk
tud ni; mert ar ról nem an  nyi ra tu dá sunk, tár gyi is me re te ink,
ha nem sok kal in kább ide o ló gi ai ala po kon nyug vó kép ze te ink
vannak!11
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9 Lásd RITTNER, Carol–SMITH, Stephen D.–STEINFELDT, Irena (szerk.):
A Holokauszt és a ke resz tény vi lág. Szem be né zés a múlt tal és a jö võ ki hí vá -
sa i val (Egy ház fó rum, Pécs–Balassi, Bu da pest, 2009) c. kö tet ben az egyes
or szá gok ra vo nat ko zó ta nul má nyok szak iro dal mi jegy zé két. A kö tet
erõ sen hang sú lyoz za az em ber men tést.

10 Lásd JA KAB Attila–TÖRZSÖK Eri ka (szerk.): A tör té nel mi egy há zak és a
zsi dó kö zös ség vi szo nya Cseh szlo vá ki á ban és Ma gya ror szá gon 1920-tól a Ho-
lokausztig, CEC, Bu da pest, 2013. (http://fr.scribd.com/doc/ 178638080/
Kutatasi-eredmenyek 2012–2013; 2014. jú ni us 21).

11 Pl. PREPUK Ani kó: A zsi dó ság Kö zép- és Ke let-Eu ró pá ban a 19–20. szá zad -
ban. (Tör té nel mi ké zi könyv tár; Cso ko nai Ki adó, Deb re cen, 1997) c.
mun ká já ban a de por tá lá sok kal kap cso lat ban csak az egy há zak em -
ber men tõ te vé keny sé gét eme li ki, egy be kez dés ben (183–184. old.).
En nél sok kal prob lé má sabb, hogy ROMSICS Ig nác: A 20. szá za di Ma -
gyar or szág (in: Romsics Ig nác, szerk., Ma gyar or szág története, Aka dé miai
ké zi köny vek, Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest, 2007; vál to zat lan után -
nyo más: 2010, 773–958) c. kor is mer te tõ ta nul má nyá ban a Hor thy -kor -
szak egy há za i ról, azok tár sa dal mi és po li ti ka sze re pé rõl/sze rep vál la -
lá sa i ról sem mit nem ír. Szá má ra a két vi lág há bo rú kö zött az egy há zak
egy sze rû en nem lé tez nek Ma gya ror szá gon!

03Konyv1:Konyv.qxd  10/2/2014  12:51 PM  Page 234



Hannah Arendt sze rint: „A meg ér tés nem azt je len ti, hogy
el ta gad juk egy do log bot rá nyos mi vol tát, hogy elõz mé nyek-
bõl pró bá lunk kö vet kez tet ni a min den elõ kép nél kü li re, vagy
hogy olyan ana ló gi ák és ál ta lá nos sá gok se gít sé gé vel ma gya-
ráz zuk a je len sé get, ame lyek bõl ki ko pott a va ló ság ere je és
a ta pasz ta lat döb be ne te. A meg ér tés azt je len ti, hogy tu da to -
san vi sel jük és vizs gál juk a ter het, ame lyet a szá zad em bere
vi sel – nem le ta gad va sú lyát, de nem is ös  sze rop pan va alat ta.
A meg ér tés rö vi den azt je len ti: elõ í té le tek nél kül, fi gyel me sen
szem be né zünk a va ló ság gal és el vi sel jük, bár mi le gyen is.”12
Ma gyar or szá gi vi szony lat ban ma rad va nyu god tan el mond -

ha tó, hogy a ma gyar tár sa da lom – pon to san azért, mert az
egyé nek je len tõs több sé ge is ha son ló kép pen van ve le – zsi -
ger bõl utál ja a va ló ság gal va ló szem be sü lést. En nek nagy sze-
rû bi zo nyí té kát nyújt ja a holokauszt öt ve ne dik év for du ló ja
al kal má ból a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia és a
Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa ál tal 1994-ben
kö zö sen ki adott bo csá nat ké rõ nyi lat ko zat, amely va ló já ban
a fe le lõs ség meg ke rü lé sé nek a dokumentuma.13
A nyi lat ko zat ban szó sze rint ez áll: „eb ben a tra gé di á ban

nem csak az esz te len go nosz ság kép vi se lõ it ter hel te fe le lõs ség,
ha nem azo kat is, akik bár egy há za ink tag ja i nak val lot ták
ma gu kat, még is fé le lem bõl, gyá va ság ból vagy meg al ku vás -
ból nem emel ték fel sza vu kat zsi dó em ber tár sa ik tö me ges
meg alá zá sa, el hur co lá sa és meg gyil ko lá sa ellen”.14 Mint ha
az „esz te len go nosz ság képviselõi”15 és az „egy há zak tag jai”
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12 Idé zi RITTNER–SMITH–STEINFELDT (szerk.), i. m., 7. old.
13 Lásd http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=308 (2014. jú ni us 21).
14 Az 1938-as I. és az 1939-es II. zsi dó tör vény kap csán lásd FISCH Hen -
rik (szerk.): Ke resz tény egy ház fõk fel sõ há zi be szé dei a zsi dó kér dés ben, Szer -
zõ Ki adá sa – Neuwald I. utó dai Könyv nyom da, é. n. [1947].

15 Gon dol junk csak Bá lint György, mendei plé bá nos ra, aki „iga zi nem -
ze ti szo ci a lis ta pap” volt, és pub li cisz ti kai te vé keny sé gét a Nem ze ti
Figyelõ ben fej tet te ki. De em lí tés re ér de mes Kont ra Ala dár óbu dai lel -
kész és or szág gyû lé si kép vi se lõ an ti sze mi tiz mus sal te lí tett gyü le ke -
ze ti lap ja is, az Egy há zi Élet (egy írás a sok kö zül: SZINTAI Ist ván [IV.
éves theologus hall ga tó]: Re for má tus an ti sze mi tiz mus. X. évf., 5. szám,
1938. má jus, 1–2. old.).
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két egy más tól el kü lö nü lõ ka te gó ria len ne! Mint ha az „esz -
te len go nosz sá got” el kö ve tõk kö zött nem let tek vol na egy -
ház ta gok. Pe dig vol tak. Sõt mi több: még egy há zi em ber is
akadt közöttük!16 És mi van az egy há zi ve ze tõk kel? Õk va jon
mi ért nem emel ték fel a sza vu kat? „Fé le lem bõl”? „Gyá va -
ság ból”? „Megalkuvásból”?17 Ar ról nem is be szél ve, hogy az
ál do za tok kö zött sok tíz ezer fa ji ala pon zsi dó nak mi nõ sí tett
ke resz tény is volt, akik az il le té kes egy há za ik ré szé rõl nem
ré sze sül tek kü lö nö sebb vé de lem ben és támogatásban.18
Az em ber te len ség tõl va ló egy faj ta el ha tá ro ló dás sal szem -

ben a nyi lat ko zat ki hang sú lyoz za, hogy „Tisz te let tel és há -
lá val te kin tünk azok ra, akik éle tük ve szé lyez te té sé vel vagy
fel ál do zá sá val em ber men tõk vol tak ezek ben az em ber te len né
vált idõk ben, és a fe le ke ze ti szem pont okon fe lül emel ked ve
egye te mes és ál ta lá nos ér vén  nyel is til ta koz tak a sá tá ni ter -
vek el len.”
A va ló ság ban az egy há zi em ber men tõk na gyon ke ve sen

voltak.19 En nek kap csán a fel me rü lõ el vi kér dés az, hogy
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16 A leg köz is mer tebb pél da Kun And rás mi no ri ta szer ze tes, aki nek szá -
mos gyil kos ság szá rad a lel kén. Ezek azon ban nem za var ták. Ál lí tá sa
sze rint: „Mi e lõtt meg ha lok, meg gyó nok. Ha meg gyó nok, fel ol do zást
ka pok. Ha fel ol do zást ka pok, rend ben lesz a szé nám, mi re a Mi
Urunk elé ke rü lök.” SZIR MAI Re zsõ: Fa sisz ta lel kek, Bu da pest, 1993,
184. old.

17 Lásd pl. SZE NES Sán dor: Be fe je zet len múlt. Ke resz té nyek és zsi dók, sor -
sok. Be szél ge té sek. Dr. Nyí ri Ta más elõ sza vá val, Bu da pest, 1986; bõ ví -
tett má so dik ki adás, Bu da pest, 1994.

18 A fa ji ala pon zsi dó nak mi nõ sí tett ke resz té nyek tra gé di á ja a holo -
kauszt-kutatások egyik leg fel tá rat la nabb te rü le te. Lásd pl. BRAHAM,
Randolph L.: A ma gyar or szá gi holokauszt bib li og rá fi á ja, 1–2. kö tet, Park
Ki adó, Bu da pest, 2010. En nek oka min den bi zon  nyal az, hogy min -
den nél vi lá go sab ban ta nú sít ja azt, hogy ma guk a ke resz tény egy há -
zak (mint in téz mé nyek) is azo no sul tak a faj el mé let tel! Ezért kel lett
meg ala kul nia a Szent Ke reszt Egye sü let nek, il let ve a Jó Pász tor Bi -
zott ság nak. 

19 Lásd LEBOVITS Im re: Zsi dó tör vé nyek – zsi dó men tõk, Ex Lib ris Ki adó,
Bu da pest, 2007.
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mi re he lyez zük a hang súlyt? Sok szor ugyan is a fá tól/fák tól
(pl. Salkaházi Sá ra, Éli ás Jó zsef, Sztehlo Gá bor) nem lát ni az
er dõt. El sõ sor ban azért, mert a ki emel ke dõ egyé ni pél dák -
ra va ló fó ku szá lás is a múlt tal va ló szem be nem né zés és a
fe le lõs ség há rí tás stra té gi á ját szol gál ja. Ar ról nem is be szél ve,
hogy még ezek nek a pél dák nak a tör té ne ti fel dol go zott sá ga
is hi á nyos. Hi szen ezek nek az élet pél dák nak a meg ér té se
szin te le he tet len a konk rét ko ra be li tár sa dal mi, po li ti kai és
tör té ne ti kon tex tus, va gyis ma ga az er dõ nél kül. Az a ma gyar
di ák, aki vel nem ér te tik meg a Hor thy-kor sza kot, az so ha
nem fog ja ér te ni Rad nó ti köl té sze tét; ér tet le nül áll egyé ni
tra gé di á ja elõtt!
Ahogy azt Ker tész Pé ter pon to san és jól meg fo gal maz ta:

„A zsi dó kat men tõ iga zak ról va ló ban ke ve set tu dunk, és az
õ tör té ne te ik fel tá rá sa és meg is mer te té se a nem ze ti ön is me -
ret és az em lé ke zés kul tú ra szem pont já ból rend kí vül fon tos
vol na. A Ter ror Há za lát szó lag õket he lye zi a kö zép pont ba,
de va ló já ban õk is csak ne vek és ké pek a fa lon, akik sors-
ala ku lá sa kö ze lebb rõl nem ér dek li a ki ál lí tás ren de zõ it. Pél da -
sze rû sé gü ket csak úgy le het ne mél tón áb rá zol ni, ha egy részt
õket is tör té ne te i ken ke resz tül je le nít het nénk meg ma gunk-
nak, más részt ha egyút tal az egy ko ri ma gyar po li ti kai elit, a
ma gyar ha tó sá gok, a ma gyar egy há zak, a ma gyar tár sa da -
lom több sé gé nek – bi zony nem épp di csõ – ma ga tar tá sát
leg alább uta lás sze rû en meg is mer het nénk: azt a kö ze get,
amely bõl alak juk kimagaslik.”20
A köz hi e de lem mel el len tét ben ugyan is a Hor thy kor sza -

kot ko ránt sem is mer jük a ma ga mély sé ge i ben. Sem mit nem
tu dunk pl. a Szov jet unió te rü le tén har co ló, azt meg szál ló
hon véd ség kö te lé ké ben szol gá ló tá bo ri lel ké szek rõl. Az el múlt
25 év ben egyet len ma gyar had tör té nész, egy ház tör té nész
sem gon dolt ar ra, hogy az er re vo nat ko zó do ku men tá ci ót
fel tár ja, fel dol goz za, kö zöl je. Va jon azok a pa pok/lel ké szek,
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20 KER TÉSZ Pé ter: Kí nos ügy…, Wesley Já nos Ki adó, Bu da pest, 2012, 24.
old.
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akik a ci vil la kos ság el len el kö ve tett gyil kos sá gok ban, ke -
gyet lenkedésekben21 részt ve võ ma gyar ka to nák lel ki gon -
do zá sát vé gez ték ho gyan él ték meg az egé szet? Mit mond -
tak, az egy sze rû hon véd tõl az egy ség pa rancs no ko kig?
Pe dig élet pél da itt is fel mu tat ha tó! El len ben Kálló Fe renc,

ka to li kus tá bo ri es pe res, a Ma gyar Ki rá lyi 11. sz. Hely õr sé gi
Kór ház tá bo ri lelkésze,22 akit 1944 ok tó ber 28-án éj jel a nyi -
la sok agyon lõt tek, má ig nem ér de me sült ar ra, hogy az éle -
tét fel dol goz zák! „Az el len ál lá si moz ga lom ban részt ve võ
Fa lus Ot tó em lék ira tá ból: Kálló Fe renc szá zak ba és ez rek be
plán tál ta át lel ké nek iga zát, és nem néz te, sze gény vagy
gaz dag, aki rá szo rul, zsi dó vagy ke resz tény, orosz vagy né -
met, an gol vagy szlo vák, csak egyet tu dott: akit ül döz nek,
azt ne ki se gí te ni kell! – Szá mos ha di fo goly se be sült: an gol,
orosz, fran cia, ame ri kai re pü lõ ta lált me ne dé ket a cso port já-
hoz tar to zó kór há zak ban. Zsi dó mun ka szol gá la tos ok, szlo vák
és ro mán szár ma zá sú szö ke vé nyek ta lál tak ott védelemre.”23
Alain Touraine, fran cia szo ci o ló gus, vi lá go san rá mu tat ar -

ra, hogy a tár sa dal mat sze mé lyek al kot ják, va gyis a tár sa da -
lom alap já ban vé ve sze mé lyek bõl áll ös  sze; és ami lye nek
ma guk a sze mé lyek, olyan ma ga a tár sa da lom is.24 Ezért a
holokauszt nem ki zá ró la go san a zsi dó ság tra gé di á ja, ha -
nem a ko ra be li nem ze ti tár sa dal mak, és ben ne a ke resz tény
egy há zak drá má ja is egy ben. Tü kör, amely ben jól lát ha tó vá
vá lik a ko ra be li ke resz té nyek em ber- és tár sa da lom szem lé -
le te, va la mint az az esz me rend szer, amely õket és a kort
meg ha tá roz ta. Michael McGarry (ka to li kus pap, a je ru zsá -
le mi Tantur Öku me ni kus In té zet rek to ra) sze rint na gyon nagy
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21 Lásd KRAUSZ Tamás–VARGA Éva Má ria (szerk.), A ma gyar meg szál ló
csa pa tok a Szov jet uni ó ban – Le vél tá ri do ku men tu mok 1941–1947, L’Har -
mat tan, Bu da pest, 2013.

22 http://www.ktp.hu/index.php/toertenet/in-memoriam/699-kallo-ferenc
(2014. jú ni us 21).

23 LEBOVITS Im re, i. m., 259. old.
24 TOURAINE, Alain: La fin des sociétés. (La couleur des idées), Seuil, Pa ris,
2013.
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té ve dés diabolizálni mind azo kat, akik részt vál lal tak a ho lo -
kausztban. A Soá ugyan is „nem földönkívüliek mû ve volt,
ha nem em be re ké. Sõt el kell is mer nünk, hogy ere den dõ en
ke resz té nye ké, a pro tes tan tiz mus és a ka to li ciz mus ne mes
ha gyo má nyá ba szü le tett em be re ké, akik a zsi dók ki ir tá sá ra
tö rõ igye ke zet tõl ve zérel ve meg ta gad ták a jé zu si ta no kat,
vagy el nyom tak ma guk ban min den igaz ke resz tény ér zést.”25
Nem fe led kez he tünk meg azon ban ar ról sem, hogy az

antijudaizmus év szá zad okon ke resz tül a ke resz tény ér zü let
szer ves ré szét képezte.26 Eb ben pe dig alap ki té tel ként sze re -
pelt az „is ten gyil kos ság”!
Az „is ten gyil kos nép” jel zõ meg je le né se na gyon rég re

nyú lik vis  sza a tör té ne lem be. Szer ve sen ös  sze függ a ró mai
bi ro da lom 4. szá za di tör té ne té vel; még pe dig az ari á nus vi -
tá val (Jé zus Krisz tus em ber sé gé nek kérdése27), il let ve a fa -
na ti ku san ari á nus II. Constantius csá szár (†361. nov. 3) és
Atanáz/Athanasziosz ale xand ri ai pátriárka28 konf lik tu sá val,
il let ve a ke resz tény ség ál lam val lás sá va ló vá lá sá nak fo lya -
ma tá val.
Az ari á nus csá szár és az or to dox ale xand ri ai pát ri ár ka kö -

zött egy re job ban el mér ge se dõ te o ló gi ai és ide o ló gi ai vi ta
he vé ben, ami kor Ata náz nak ar ról kel lett szá mot ad nia,
hogy mi ért rej tõz kö dik, hang zott el az az ál lí tás, hogy el len -
sé gei/el len fe lei go nosz ság ban ve te ked nek az „is ten gyil kos
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25 McGARRY, Michael: Egy ke resz tény hí võ a Yad Vashem em lék he lyen. In:
RITTNER–SMITH–STEINFELDT (szerk.), i. m., 29–30. old.

26 Lásd pl. IDINOPULOS, Thomas A.: Betrayal of spirit: Jew-hatred, the
Ho  lo ca ust, and Christianity, Davies Group Publishers, Au ro ra (CO),
2007; MICHAEL, Robert: A history of Catholic antisemitism: the dark side
of the church, Palgrave Macmillan, New York, 2008.

27 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.

28 Lásd pl. GWYNN, David N.: Athanasius of Ale xand ria: Bishop, Theo lo -
gian, Ascetic, Father, Ox ford University Press, Oxford–New York, 2012.
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zsi dók kal” (t�n kyrioktonon Ioudai�n).29 A ké sõb bi ek ben ez a
gon do lat mé lyen be le ivó dott a ke resz tény köz tu dat ba – hi szen
Ata náz ale xand ri ai pát ri ár ka ab szo lút te o ló gi ai te kin tély, az
igaz hit baj no ka, mind a ke le ti, mind a nyu ga ti ke resz tény -
ség ben – és a 19. században a te o ló gi ai antiju daizmus ös  sze -
ke ve re dett, mint egy szer ve sen ös  sze fo nó dott a fa ji an ti sze -
mi tiz mus sal.
En nek igen be szé des pél dá ját kí nál ja Serédi Jusztinián her -

ceg prí más 1939-es fõ pász to ri nagy böj ti kör le ve le (kelt 1939.
febr. 12-én), amely ben a bí bo ros-ér sek a kö vet ke zõ ket ír ta:
„Örök ér vé nyû el ret ten tõ pél dá ja a kol lek tív (tár sas) fe le lõs -

ség hi á nyá nak a zsi dók ese te, kik Krisz tus fel fe szí té sét kö -
ve tel ték! Mi vel so kan vol tak, azt hit ték, hogy az Is ten gyil -
kos ság fe le lõs sé ge meg osz lik köz tük és így alig érez he tõ
sem mi vé lesz, mi ért is bát ran ki ál tot ták: ’Az Õ vé re mi raj -
tunk és a mi gyer me ke in ken!’ És a be kö vet ke zett ször nyû
bûn hõ dés, az az Je ru zsá lem pusz tu lá sa, a zsi dó nép nek a vi -
lá gon va ló szét szó ra tá sa és sok szen ve dé se bi zo nyí tot ta,
hogy a tár sas fe le lõs ség bi zo nyos ér te lem ben fo ko zott fe le -
lõs ség, mert ab ban nem csak a mi egyé ni ja vunk és üd vünk,
de sok em ber tár sunk, kor tár sak és utó dok, né ha egész nem -
ze tek és or szá gok ja va és üd ve fo rog kockán.”30
Ír ta mind ezt a má so dik zsi dó tör vény be ter jesz té se (1938.

dec. 23) és el fo ga dá sa (1939. ápr. 28) kö zöt ti idõ szak ban. A tör-
vényt, a töb bi ke resz tény egy há zi ve ze tõ vel egye tem ben,
egyéb ként ma ga is meg sza vaz ta.
Minden nek fé nyé ben ki je lent he tõ, hogy a múlt meg is me  -

ré sé nek és meg ér té sé nek ré szét kell, hogy ké pez ze a te o ló -
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29 Apologie 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, Pa ris,
1958, 134. old.

30 Circulares litterae dioecesanae An no 1939 ad clerum archidioecesis strigo-
niensis dimissae, Typis Gustavi Buzárovits, Strigonii [Esz ter gom], 1939,
12–13. old.
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gi ai antijudaizmus és a fa ji an ti sze mi tiz mus ös  sze fo nó dá sá -
nak a tu da to sí tá sa, mert ez mar kán san ke resz tény kö zeg ben
tör tént, és egy há zi ak is szép szám mal sze re pet ját szot tak ben-
ne. Ha zai vi szony lat ban gon dol junk csak Prohászka Ot to kár
püs pök re, vagy Bangha Bé la je zsu i ta páterre,31 Szlo vá ki á ban
Jozef Tisora, Ro má ni á ban pe dig a Vas gár da moz ga lom ban te-
vé keny ke dõ or to dox papokra.32
Ke let-Eu ró pa ke resz tény egy há za i nak a két vi lág há bo rú

kö zöt ti tár sa dal mi be fo lyá sát szem elõtt tart va azt kell min -
de nek elõtt vizs gál ni és mér le gel ni, hogy ezek az egy há zak
mi lyen mér ték ben já rul tak hoz zá ah hoz, hogy a tár sa dal mak,
a tö me gek olya nok let tek, ami lye nek; hogy el ural ko dott az
apá tia és fél re né zés, il let ve az együtt mû kö dés, mi köz ben
nem volt mar káns és szá mot te võ fel há bo ro dás. A meg vá la szo-
lan dó kér dés az, hogy „ho gyan le het sé ges, hogy tel je sen nor-
má lis em be rek, akik ad dig min den rend kí vü li ese mény tõl
men tes, ár tal mat lan éle tet él tek, el ju tot tak odá ig, hogy vé gig -
néz zék és el tûr jék a gyil ko lást, sõt so kan te vé ke nyen részt
ve gye nek a tör té ne lem ben pél dát lan ke gyet len ség gel és
pél dát lan nagy ság rend ben el kö ve tett, tu da tos nép ir tás ban,
amely nek leg több ál do za ta véd te len öreg em ber, gyer mek
és as  szony volt, akik a vi lá gon sem mi olyas mit nem kö vet tek
el, amit fej lett tár sa dal mak ban bûn nek le het tekinteni?”33
Az egy há zak és a holokauszt, il let ve a két vi lág há bo rú

kö zöt ti egy há zi an ti sze mi tiz mus prob le ma ti ká já nak vizs gá -
la tá ban nyu godt lé lek kel el mond ha tó, hogy Ke let-Eu ró pa a
kez de tek kez de tén tart. Ma gya ror szá gon pl., in téz mé nyi
ke re tek kö zött, en nek a kér dés nek sem mi fé le mód sze res ku-
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31 Lásd pl. GÁR DO NYI Má té: Az an ti sze mi tiz mus funk ci ó ja Prohászka Ot to -
kár és Bangha Bé la tár sa da lom- és egy ház ké pé ben. In: Mol nár Ju dit (szerk.):
A Holokauszt Ma gya ror szá gon eu ró pai pers pek tí vá ban. Ba las si Ki adó,
Bu da pest, 2005, 193–204. old.

32 JA KAB At ti la: A ro mán or to dox egy ház, az ál lam és a tár sa da lom a ’30-as
évek ben. In: Klió 2008/4, 46–51. old.

33 John K. Roth, in RITTNER–SMITH–STEINFELDT (szerk.), i. m., 42. old.
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ta tá sa nem zajlik.34 De az egyes or szá gok vo nat ko zó szak -
iro dal má nak – ter mé sze te sen nem ki me rí tõ és át fo gó – fel -
tér ké pe zé se ar ra en ged kö vet kez tet ni, más or szá gok ban sem
jobb a hely zet; ott sin cse nek iga zán ilyen jel le gû ku ta tá sok.
En nek el sõd le ges ma gya rá za ta ab ban ke re sen dõ, hogy eb -
ben a ré gi ó ban az egy há zak és a po li ti ka vi szo nya még min -
dig ös  sze tett és idõ sze rû, vélt vagy va lós köl csö nös ér de kek
ál tal meg ha tá ro zott, s eb bõl ki fo lyó lag min den, ami az egy -
há zak kal kap cso la tos – be le ért ve a tu do má nyos ku ta tást is! –
ké nyes, ese ten ként ta bu té má nak szá mít.
Ke let-Eu ró pa azon ban egy ál ta lán nincs le ma ra dás ban. Nyu-

ga ti vi szony lat ban is csak a kö zel múlt ban kez dõ dött el iga -
zá ból en nek a té má nak a mód sze re sebb vizs gá la ta, kutatá sa.35
Hos  szú ide ig ugyan is min de nek elõtt a Va ti kán és XII. Pius
pá pa (1939–1958) má so dik vi lág há bo rú alat ti ma ga tar tá sa
ke rült erõ tel jes tör té né szi reflektorfénybe.36 Ez zel szem ben
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34 A ber li ni Nem zet kö zi Holokauszt Em lé ke zé si Szö vet ség (IHRA) anya gi
tá mo ga tá sá val a Civitas Europica Centralis Ala pít vány (http://www.
cecid.net ) 2012-ben in dí tott egy ilyen jel le gû ös  sze ha son lí tó ku ta tást,
amely ki ter jedt Ma gya ror szág ra, Cseh szlo vá ki á ra és Ro má ni á ra. 

35 Lásd pl. HESCHEL, Susannah: The Aryan Jesus. Christian theologians and
the Bible in Nazi Germany, Princeton University Press, Princeton–Ox ford,
2008. (Rec. JA KAB At ti la: Az ár ja Jé zus. Ke resz tény te o ló gu sok és a Bib lia a
nem ze ti szo ci a lis ta Né me tor szág ban In: Klió 2010/3, 115–126. old.); ERIC K -
SEN, Robert P.: Christian complicity?: changing views on German churches
and the Ho lo ca ust,United States Ho lo ca ust Memorial Museum, Cen ter
for Advanced Ho lo ca ust Studies, Wa shing ton (D.C.), 2009; WADDY,
Helena: Oberammergau in the Nazi era. The fate of a Catholic village in
Hitler’s Germany, Ox ford University Press, Oxford–New York, 2010;
ERICKSEN, Robert P.: Complicity in the Ho lo ca ust: Churches and Univer -
si ties in Nazi Germany, University Press, Camb rid ge, 2012; BERNAY,
Sylvie: L’Église de France face à la persécution des Juifs 1940-1944, CNRS
Éditions, Pa ris, 2012.

36 Lásd pl. KERTZER, David I.: A pá pák a zsi dók el len. A Va ti kán sze re pe az
új ko ri an ti sze mi tiz mus ki bon ta ko zá sá ban, Ulpius-ház Könyv ki adó, Bu da-
pest, 2003; CORNWELL, John: Hitler’s Pope. The Secret History of Pius
XII, Vi king Press, New York, 1999; CYMET, David: History vs. apolo-
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az egyes nem ze ti ka to li kus, és ál ta lá no sab ban a nem ze ti ke -
resz tény egy há zak ma ga tar tá sa alig-alig kel tet te fel a ku ta tók
ér dek lõ dé sét. El mé lyül tebb ku ta tá sok egy ál ta lán nem, vagy
alig folytak.37Mind eh hez ter mé sze te sen az is hoz zá tar to zik,
hogy a tény le ges szem lé let vál tás ra csak a holokauszt után
20 év vel, a II. Va ti ká ni Zsinaton38 és azt kö ve tõ en ke rült sor.
En nek a zsi nat nak a ke let-eu ró pai ha tá sa, az is mert tör té ne -
ti okok, va gyis a szov jet blokk hoz va ló tar to zás mi att, még
ma is na gyon gyen gé nek mond ha tó.
A múlt jobb meg is me ré sét és az az zal va ló szem be né zést,

va la mint az egyes nem ze ti ke resz tény egy há zak és az an ti -
sze mi tiz mus, il let ve a holokauszt prob le ma ti ká ját il le tõ en,
ke let-eu ró pai vo nat ko zás ban, egy há rom lép csõs ku ta tás ra
len ne szük ség:
1) A nem ze ti le vél tá rak anya gá nak mód sze res fel dol go -

zá sá ra és ki adá sá ra, va la mint tár sa da lom tör té ne ti mik ro- és
mak ro szo ci og rá fi ák ra.
2) Ke let-Eu ró pai ös  sze ha son lí tó egyház-/kereszténység-

és tár sa da lom-tör té net írás ra. Ez ten né le he tõ vé az ál ta lá nos
vo ná sok és jel lem zõk meg ha tá ro zá sát, il let ve a sa já tos sá gok
ki dom bo rí tá sát. Ez akár a Kö zép-Eu ró pa vi tá ban is hasz nos
le het ne.
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getics: the Ho lo ca ust, 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, Pa ris, 2012.

37 Az egyes nem ze ti egy há zak vo nat ko zá sá ban akár irány adó is le het a
Va ti kán 11 kö te tes do ku men tum gyûj te mé nye: 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 kö zött je lent meg; tel jes ter je del mé ben hoz zá -
fér he tõ: www.vatican.va/archive/actes/index_fr.htm ).

38 Nostra aetate nyi lat ko zat az Egy ház és a nem ke resz tény val lá sok kap -
cso la tá ról.

39 John K. Roth, in RITTNER–SMITH–STEINFELDT (szerk.), i. m., 155. old.
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3) Eu ró pai tár sa da lom tör té ne ti ki te kin tés re. Itt pl. Jules-
Gérard Saliège, Toulouse-i ér sek, le het ne az irány adó, aki -
nek si ke rült be fo lyá sol nia a fran cia köz vé le ményt, ami kor
1942 ele jén, a de por tá lá sok kez de te kor, pász tor le vél ben tet te
vi lá gos sá, hogy „a zsi dók hús-vér fér fi ak és nõk. A kül föl di ek
hús-vér fér fi ak és nõk. Nem le het kor lát la nul szen ve dést
okoz ni ne kik. Õk is az em be ri faj tag jai. Ugyan úgy a test vé -
re ink, mint bár ki más. Ke resz tény em ber er rõl nem fe led -
kez het meg.”39
Egy ilyen jel le gû ku ta tás ban, amely akár az egyé ni és in -

téz mé nyes együtt mû kö dé se ket is erõ sít het né, a kö vet ke zõ
or szá gok jö het né nek szá mí tás ba: a bal ti-ál la mok, és ka to li -
kus egy há zi vo nat ko zás ban el sõ sor ban Lit vá nia, 40 va la mint
Uk raj na (a ma ga gö rög ka to li kus egy há zá val).
A len gyel ka to li kus egy ház hely ze te sa ját sá gos, mert két

egy más tól el té rõ kör nye zet ben ta lál ta ma gát. A Né met Bi -
ro da lom hoz csa tolt te rü le te ken a len gyel ka to li kus egy há zi
in téz mény rend szer mód sze res le rom bo lá sa volt a cél. En nek
okán szá mos egy há zi sze mély de por tál tak, vagy meg gyil kol -
tak. A Len gyel Fõ kor mány zó ság te rü le tén több moz gás te re
és lét jo go sult sá ga volt az egyháznak.41 Ar ról nem is be szél -
ve, hogy ma guk a len gye lek is nép ir tás ál do za ta i nak te kint -
he tõk.42
Szin tén sa ját sá gos eset nek te kint he tõ a má so dik vi lág há -

bo rú ide jén (1938–1945) önál ló ál lam ként lé te zõ Szlo vá kia.
Mi vel po li ti kai sze rep vál la lá sa mi att Jozef Tisót (†1947) so -
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40 SHACHAR, J : The Lithuanian Catholic Church during the German occu-
pation (www.lithuanianjews.org.il/HTMLs/article_list4.aspx?C2014=
14065&BSP=14055&BSS6=13971; 2014. jú ni us 25). Lásd még VOREN,
Robert van : Undigested past. The Ho lo ca ust in Lithuania (On the boundary
of two worlds, 31), Rodopi, Ams ter dam–New York, 2011.

41 Lásd: PHAYER, Michael: The Catholic Church and the Ho lo ca ust, 1930-
1965, Indiana University Press, Bloo ming to n–Indianapolis, 2000.

42 Lásd: RUTHERFORD, Phillip T.: Prelude to the final solution. The Nazi
prog  ram for deporting ethnic Poles, 1939–1941, University Press of Kan -
sas, Lawrence, 2007.
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ha sem mi fé le egy há zi szank ció nem ér te, jog gal ki je lent he -
tõ, hogy a Va ti kán mint egy hall ga tó la go san le gi ti mál ta ezt
az ál lam ala ku la tot, de min den kép pen sze met hunyt a tény -
ke dé sei fölött.43 Pe dig 1942-ben, a Katolické Noviny c. lap ban,
a szlo vák ka to li kus egy há zi kö rök ér de kes ál lás fog la lást tet -
tek köz zé a zsi dó kér dés ben. Ez el sõ sor ban azért fon tos, mert
alap já ban vé ve ál ta lá nos ér vé nyû ál lás fog la lás nak is te kint -
he tõ, ame lyet he lyi – ese ten ként egyé ni – sa já tos sá gok ár -
nyal hat nak, tar kít hat nak, dif fe ren ci ál hat nak.

Íme a szö veg:
„Az utób bi idõ ben a zsi dó el le nes in téz ke dé sek kel kap cso -
lat ban több ször esik szó a ka to li kus egy há zi ha tó sá gok nak
ál lás fog la lá sá ról eb ben a kér dés ben. Az egy há zi té nye zõk
el len tá ma dá sok hang zot tak el, hogy tö me ge sen en ge dik a
zsi dó kat a ke reszt ség hez és hogy a zsi dók ér de ké ben a kor -
mány nál is lé pé se ket tet tek. Más ol dal ról meg azt han goz tat-
ták, hogy az egy há zi kö rök azo no sít ják ma gu kat a kor mány
in téz ke dé sé vel a zsi dók nak a köz élet bõl va ló el tá vo lí tá sá -
nak kér dé sé ben és a zsi dók nak Szlo vá ki á ból va ló ki ván dor -
lá sa kér dé sé nek meg va ló sí tá sá hoz fo gott, ak kor meg olyan
han go kat hall ha tunk hogy hogy türheik44 [sic] püs pö ke ink
és pap ja ink szó nél kül az ilyen em ber te len cse le ke de te ket.
Ezek a kü lön bö zõ egy más nak el lent mon dó hí resz te lé sek
ar ra kény sze rí tik a fe le lõs egy há zi té nye zõ ket, hogy a ka to -
li kus kö zön ség meg nyug ta tá sá ra a kö vet ke zõ ket hoz zák
nyil vá nos ság ra:
1. A ka to li kus pa pok tö me ge sen egy ál ta lán nem ke resz tel ték
a zsi dó kat, bár az egy ház nak nem áll mód já ban vis  sza -
uta sí ta ni sen kit, ha õszin tén ké ri a ke reszt sé get, mert Krisz-
tus urunk egy há zát min den nem zet és min den em ber
szá má ra ala pí tot ta. Az is igaz, hogy csak olyan em bert le -
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43 Lásd pl. BRANDMÜLLER, Walter: Ho lo ca ust in der Slowakei und
katholische Kirche, Schmidt, Neustadt an der Aisch 2003.

44 Tûr he tik.
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het meg ke resz tel ni, aki õszin tén, bel sõ meg gyõ zõ dés bõl
kí ván ja is azt. Hogy az egy ház er rõl meg gyõ zõd hes sen,
min den ki szá má ra, aki meg akar ke resz tel ked ni hos  szabb
el ké szí tõ idõt ír elõ, amely nek az elõ írá sok ér tel mé ben
há rom-tíz hó na pig kell tar ta nia a meg ke resz tel ke den dõk
tu dá sa és val lá sos sá ga sze rint. Ez után az idõ után is csak
a püs pö ki hi va tal en ge dé lyé vel le het az il le tõt meg ke -
resz tel ni. Hang sú lyoz nunk kell, hogy egye dül az egy ház
hi va tott an nak meg íté lé sé re, hogy kit le het meg ke resz tel -
ni és ki tõl kell meg ta gad ni a ke reszt ség fel vé tel ének ké ré sét.
Az egy ház ezt a ki vé te les jo gát a múlt ban a leg ne he zebb
kö rül mé nyek kö zött is meg véd te s ezen a té ren a jö võ ben
sem hagy ja ma gát kor lá toz ni.

2. Ez ha tá roz za meg a ka to li kus egy ház ál lás fog la lá sát a zsi -
dók ke resz te lé sét il le tõ leg is. Né hány zsi dó még ab ban az
idõ ben ke resz tel ke dett meg, ami kor eb bõl sem mi elõny
sem szár ma zott reá, sõt el len ke zõ leg a zsi dók ül döz ték
ezért, sõt gyak ran ma ga az ál lam ve ze tés is. Eze ket a zsi -
dó kat hí võ ink nek te kint jük ép pen úgy, mint a töb bi e ket
és kö te les sé günk helyt áll ni ér tük. Az ilyen meg ke resz tel -
ke dett és val lá si kö te les sé ge it tel je sí tõ zsi dók ér de ké ben
köz ben is jár tunk.

3. A töb bi zsi dó val szem ben és a ve lük szem ben fo ga na to sí -
tott in téz ke dé sek kel szem ben a kö vet ke zõ ál lás pon tot
szö gez zük le:

A zsi dó nem zet tra gé di á ja ab ban áll, hogy nem is mer te el
a Meg vál tót, sõt ke reszt re fe szí tet te. Ma ga a Meg vál tó is
kön  nyet on tott a zsi dó nép meg átal ko dott sá ga fö lött s
meg jö ven döl te bûn hõ dé sü ket, az egész vi lá gon va ló
szét szó ró dá su kat.

Ez Je ru zsá lem pusz tu lá sa után be is kö vet ke zett és a zsi dók
több mint két év ez re de él nek ki sebb vagy na gyobb cso por -
tok ban a töb bi nem zet fi ai közt az egész vi lá gon. Ez alatt a
hos  szú idõ alatt se hol sem ol vad tak be a töb bi nem zet be. A
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ke resz tény ség el le ni el len sé ges be ál lí tott sá gu kat so ha sem
vál toz tat ták meg, sõt az orosz or szá gi és spa nyol or szá gi vé -
res ke resz tény ül dö zé sek ben a zsi dók is ki vet ték a ré szü ket.
Ez ma gya ráz za meg, hogy a nem ze tek idõn ként meg nyil vá -
nít ják el ke se re dé sü ket a zsi dó ság gal szem ben olyan túl zott
szi gor ral és ke gyet len ség gel, amely el len ke zik a ke resz tény
er köl csök kel. Ná lunk is ká ros volt a zsi dók ha tá sa. Rö vid
idõ alatt csak nem egész gaz da sá gi és pénz ügyi éle tün ket
ke zük be ka pa rin tot ták né pünk ká rá ra. Nem csak gaz da sá gi lag,
ha nem kul tu rá li san és er köl csi leg is ká ro san ha tot tak né -
pünk re.

Az egy ház nak te hát sem mi ki fo gá sa sem le het az ál lam -
nak ama tör vé nyes in téz ke dé sei el len, ame lyek kel meg
akar ja szün tet ni a zsi dók ká ros ha tá sát.

A zsi dó kér dés meg ol dá sá nál azon ban ar ról sem sza bad meg-
fe led kez ni, hogy a zsi dók is em be rek és ezért ve lük is em -
ber sé ge sen kell bán ni. Kü lö nö sen ar ról kell gon dos kod ni,
hogy ne sért sük meg az ér vény ben le võ jog ren det és ne
vét sünk a ter mé sze ti és az is te ni tör vé nyek el len. Min den
egyes em ber nek ter mé sze tes jo ga, hogy be csü le tes mun ká -
val ma gán va gyon ra te gyen szert és ezt a ke resz tény er kölcs-
tan alap el vei sze rint él vez hes se. Egész ter mé sze tes jo ga min-
den em ber nek az is, hogy csa lá dot ala pít son. És ha már a
csa lá di élet mel lett ha tá ro zott, ak kor nem csak a csa lá di élet
kö te les sé ge it kell tel je sí te ni, ha nem jo ga it is él vez he ti en -
nek ke resz tény szem pont jai sze rint. Szük sé ges nek tar tot -
tuk en nek le szö ge zé sét (…), hogy a ka to li kus kö zön ség is -
mer je meg a fe le lõs egy há zi kö rök ál lás pont ját is.”45
Ma gyar or szág vo nat ko zá sá ban egyet len fon tos as pek tust

min den kép pen ér de mes ki hang sú lyoz ni. Ez nem más, mint
az egy há zak sú lya és sze re pe a tár sa da lom ban és a közélet-
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45 Fel vi dé ki Ujság V. évf., 98. sz., 1942. má jus 1, pén tek, 4. old.
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ben.46Ho gyan is ér té kel ték ön ma gu kat? Turóczy Zol tán, evan-
gé li kus püs pök 1940 au gusz tu sá ban, az egy ház ke rü let ri ma-
szom ba ti köz gyû lé sén, így nyi lat ko zott: „Ma gya ror szá gon
az egy ház hely ze te vi lág vi szony lat ban egé szen ki vé te les.
Úgy áll a vi lág há bo rú ten ge ré ben ha zánk, mint va la mi szik -
la szi get, ame lyik rõl vis  sza ve rõd nek a szen  nyes hul lá mok.
Itt még kor lát lan sza bad sá ga van az Igé nek, te kin té lye van
az egy ház nak és az ál lam ter mé sze tes nek tart ja az egy ház
tá mo ga tá sát. Ezt el fe lej te ni vak ság len ne és hálátlanság.”47
En nek fé nyé ben kell te hát vizs gál ni és ér té kel ni a zsi dó -

tör vé nye ket, az 1938 és 1944 kö zött szü le tett 267 zsi dó ren -
de le tet, a de por tá lá so kat és a holokausztot!
Ro má nia esetében48 (ahol ér te lem sze rû en fi gye lem be kell

ven ni Észak-Er dély sa ját sá gos hely ze tét) gya kor la ti lag há -
rom ka to li kus egy ház vizs gá la ta jön szó ba:

● az er dé lyi ma gyar ka to li kus egy ház me gyék;
● az er dé lyi ro mán gö rög ka to li kus egy ház;
● a ro má ni ai (Ha vas al föld és Mold va) ro mán ró mai ka to -
li kus egy ház.

Hor vát or szág vo nat ko zá sá ban meg ke rül he tet len a szerb
or to dox népirtás.49
Tel je sen nyil ván va ló, hogy nem lé te zõ ku ta tá so kat, ku ta -

tá si ered mé nye ket ne héz, mond hat ni le he tet len ös  sze gez -
ni. Ez az egy ál ta lán nem ki me rí tõ – akár fel szí nes nek is tet -
szõ – át te kin tés, azon ban rá irá nyít hat ja a fi gyel met ar ra,
hogy a holokauszt, és a két vi lág há bo rú kö zöt ti idõ szak tár -
sa da lom ku ta tá sá ban még ha tal mas fe hér fol tok, fel tá rat lan
te rü le tek ék te len ked nek. Na gyon meg szív le len dõ az, amit

248 JAKAB ATTILA

46 Lásd pl. SPANNENBERGER Nor bert: A po li ti kai ka to li ciz mus. In: Rom -
sics Ig nác (szerk.): A ma gyar jobb ol da li ha gyo mány, 1900–1948, Osiris Ki -
adó, Bu da pest, 2009, 186–213. old.

47 Fel vi dé ki Ujság III. évf., 198. sz., 1940. au gusz tus 31, szom bat, 5. old.
48 Lásd pl. IOANID, Radu: La Roumanie et la Shoah: destruction et survie
des Juifs et des Tsiganes sous le ré gi me Antonescu, 1940–1944, Éditions de
la Ma i son des sciences de l’homme, Pa ris, 2002.

49 Lásd PHAYER, i. m.

03Konyv1:Konyv.qxd  10/2/2014  12:51 PM  Page 248



Nyí ri Ta más 1994-ben, ma gyar vi szony lat ban, meg fo gal ma -
zott. Va jon más ke let-eu ró pai tár sa dal mak ban mi volt a hely-
zet? Na gyon fon tos len ne ös  sze ha son lí ta ni!
„Akár ho gyan néz zük is a kér dést – ír ja Nyí ri –, a ras  szis ta

tö meg gyil kos an ti sze mi tiz mus nagy részt azért vé gez het te
jó for mán aka dály ta la nul vé res mun ká ját ha zánk ban is, mert
a tör té nel mi egy há zak ban még min dig anak ro nisz ti ku san
zsi dó el le nes te o ló gia és ige hir de tés vi rult, mert int ro ver tált
nem zet- és egy ház köz pon tú ve ze tõi nem lát tak a szo ro san vett
egy há zi te rü le ten túl, kép te le nek vol tak fe le lõ sen ér zé kel ni
azt a gyil kos, em ber te len, a ke resz tény üze ne tet alap já ban
ta ga dó lég kört, ami ben él tek, és ami vég ered mény ben ép -
pen úgy fe nye get te ma gát az egy há zat is, mint a zsi dó sá got.
Bár a ma gyar egy há zi ve ze tõk han goz tat ták fe le lõs sé gü ket
po li ti kai és tár sa dal mi kér dé sek ben, vol ta kép pen örül tek
an nak, hogy Ma gya ror szá gon kon zer va tív, az eu ró pai for -
mák ra lát szó lag adó, az egy há za kat és kí vá nal ma i kat tisz te lõ
kor mány zat lé te zik, amel  lyel nem kí ván tak szem be száll ni.
Az ausch witzi kre ma tó ri u mok tü ze azon ban nem csak az

egy há zi in téz mény vál sá gá ra vi lá gí tott rá, a ké mé nyek bõl
ára dó füst ma gát a ke resz tény is ten fel fo gást bo rí tot ta ho mály-
ba, te o ló gi ai rend sze ré vel egye tem ben. Olyan ese mény tör -
tént, ami hez fog ha tó ta lán csak a konstantini for du lat volt
az egy ház éle té ben. A zsi dók el hur co lá sa és ki vég zé se nem
csak az év szá zad go nosz tet te, ha nem olyan vi lág- és üdv -
tör té ne ti vész jel zés, amely szük ség kép pen fel kell, hogy szó-
lít son a vis  sza em lé ke zés re és a te o ló gi ai gon dol ko dás gyö -
ke res át ala kí tá sá ra.” 50
A gon dol ko dás gyö ke res át ala kí tá sá hoz azon ban min den-

kép pen meg kell(ene) is mer ni a múl tat; és szem be kell(ene)
néz ni ve le. A tár sa dal mak – és a ke let-eu ró pai ke resz tény
egy há zak – jól fel fo gott ér de ke, hogy egy szer, va la hol, va la -
mi kor ezt a meg is me rést min den kép pen el kell(ene) kez de -
ni már! 
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50 NYÍ RI Ta más: Elõ szó he lyett. In: Sze nes Sán dor, i. m., 6–7. old.
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ARON SNEJER

An ti sze mi tiz mus és zsi dók
a Vö rös Had se reg ben

Is me re tes, hogy nem az ok tó be ri for ra da lom, ha nem az
1917-es feb ru á ri for ra da lom tö röl te el a zsi dók diszk ri mi ná lá -
sát, be le ért ve a ka to nai is ko lák ban va ló ok ta tá suk, va la mint
a tisz ti ran gok szá muk ra va ló ado má nyoz ha tó sá gá nak tilal -
mát.1 Az az ér vény ben lé võ el kép ze lés, hogy a zsi dók több -
sé ge tá mo gat ta a bol se vi ko kat, nem egé szen helyt ál ló. 1917
ok tó be ré ben tisz ti is ko lát vég zett zsi dók har col tak a bol se -
vi kok ellen.2 Né hány tu cat zsi dó tiszt részt vett a „fe hér
moz ga lom ban”, de zsi dók vol tak min den olyan újon nan ala-
kult ál lam had se reg ében, amely a cá ri bi ro da lom fel bom lá sa
nyo mán ke let ke zett és az or szág nem ze ti füg get len sé gé ért
har colt. En nek el le né re a zsi dók min den hol erõs an ti sze mi -
tiz mus sal és vé res pog ro mok kal szem be sül tek, ami igaz még
a Vö rös Had se reg egyes ala ku la ta i ra is. Ugyan ak kor az is
igaz, hogy egye dü li ként a szov jet ha ta lom nyil vá ní tot ta tör -
vé nyen kí vü li nek az an ti sze mi tiz must és a pog rom ban részt -
ve võ ket; az 1918. jú li us 27-ei dek ré tum az utób bi ak go lyó ál -
ta li ki vég zé sét ren del te el.3
A szov jet ha ta lom an ti sze mi tiz mus hoz va ló vi szo nyu lá sa

dön tõ sze re pet ját szott ab ban, hogy a zsi dók so ka sá ga a

1 ПРАЙСМАН, Л.: Участие евреев в вооруженной юорьбе против со -
ветской власти в Прибалтике в 1918-1920 гг. In: Евреи в ме няю -
щемся 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 Госу дарст-
венной Еврейской Академии им. Маймонида В. Энгелем в 2000-
2001 уч. году. Lásd. http:\\ beyteny.aha.ru.history.htm
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szov jet ha ta lom mel lé állt, és a Vö rös Had se reg hez csat la ko -
zott. A pol gár há bo rú alatt a Vö rös Had se reg ben kö rül be lül
200 ezer zsi dó har colt, ami az össz lét szám 6-7 szá za lé kát
tet te ki,4 és több mint 3 ezer zsi dó vi selt pa rancs no ki ran-
got.5 Kö zé jük tar to zott pél dá ul a ké sõbb köz ka to ná ból a
VH-ben ma gas pa rancs no ki ran gig emel ke dett Zal ka Má té
(szü le tett: Frankl Bé la), az az Luk ács tá bor nok.
A pol gár há bo rú után sok zsi dó ma radt a VH-ben to vább

is szol gál ni, a ’20-as évek má so dik fe lé ben a zsi dók 3,9 szá -
za lé ka szol gált va la mi lyen parancsnokként.6 (Meg jegy zen -
dõ, a tisz ti fo ko za to kat el tö röl ték, csak 1943-ban ál lí tot ták
vis  sza.) Meg ala ku lá sa óta szá mos zsi dó vö rös ka to na töl tött
be ve ze tõ po zí ci ót a had se reg ve ze tõ po li ti kai szer ve i ben.
1926-ban a VH po li ti kai rész le gén dol go zók 10,3 volt szá za -
lé ka zsi dó származású,7 ami több, mint két és fél sze re se az
Össz-szö vet sé gi Kom mu nis ta (Bol se vik) Párt ban 4 szá za lé kot
al ko tó zsi dó ság arányánál.8 1927-ben a had se reg be be so ro -
zott zsi dók 14,6 szá za lé ka volt kom mu nis ta, 47,8 szá za lé ka
Kom szo mol-tag, ami a Mun kás-Pa raszt Vö rös Had se reg ben
mes  sze a leg ma ga sabb arány volt a szov jet nem ze ti sé gek
kö zött.
A ’30-as évek rep res  szi ós hul lá má nak ide jén 180 – a had -

se reg ben ma gas pa rancs no ki po zí ci ót be töl tõ – zsi dót vé -
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3 „Совнарком предписывает всем Совдепам принять решительные ме -
ры к пресечению в корне антисемитского движения. Погро мщи ков
и ведущих погромную агитацию предписывается ставить вне за -
ко на”. Декрет Совета Народных Комиссаров о пресечении в кор не
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 эко номи -
ке № 4, март 1929 г., с.29.
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gez tek ki.9 A zsi dók el le ni rep res  szió azon ban nem ka pott
nem ze ti sé gi szí ne ze tet, az an ti sze mi tiz mus eb ben nem ját -
szott sze re pet. A há bo rút meg elõ zõ idõ szak Szov jet uni ó já ban
nem volt ál la mi an ti sze mi tiz mus. A zsi dó fi a tal ság igye ke -
zett ka to nai aka dé mi ák ra fel vé telt nyer ni, pa rancs nok nak
len ni presz tízs volt. Sem a fel vé te li so rán, sem „a kép zés, a
hét köz nap ok so rán, va la mint a vég zés kor rend fo ko zat ok
el bí rá lá sá nál, a fo ko za tok szer zé sé nél nem lé te zett sem mi -
lyen, a zsi dók el len irá nyu ló diszkrimináció.”10 Per sze lé te -
zett búj ta tott an ti sze mi tiz mus, amely in kább a sze mé lyes -
ke dé sén ala pult és spon tá nul ütöt te fel a fe jét a ka to nák és
a tisz tek kö zöt ti kom mu ni ká ció so rán. Hoz zá kell ten nünk,
hogy ek ko ri ban a nem ze ti sé gi ala pon va ló sér te ge tés bün -
te tõ jo gi fe le lõs ség re von ha tó sá ga mi att bé ke idõk ben ez igen
rit ka je len ség volt. Emel lett pe dig mind az is ko lák ban, a
Kom szo mol ban, a párt ban és a had se reg ben is az in ter na ci o-
na liz mus ra va ló ne ve lés ide o ló gi á ja volt a jel lem zõ.
H. Hontmacher al ez re des, aki 34 évet szol gált a Vö rös

Had se reg ben, Fel jegy zé se i ben ér de kes meg ál la pí tá so kat tett:
„A zsi dó ka to na fe gyel me zett sé ge el le né re fi zi ka i lag igen
gyak ran je len tõ sen el volt ma rad va a kor tár sa i tól. Ál ta lá ban
vá ros la kó ról van szó, aki kö zép szin tû vagy be nem fe je zett
fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zett. Az ilye ne ket ne vez ték
ki agi tá to rok nak, fa li új ság ok vagy ka to nai la pok szer kesz -
tõ i nek, gyak ran õket vá lasz tot ták a Kom szo mol ban szer ve -
zõi fel ada tok el lá tá sá ra, vagy akár a szá zad komszomol tit -
ká rá nak is. Ezek a po zí ci ók pri vi lé gi u mok kal nem jár tak,
ép pen ezért kü lö nö sebb irigy ke dés re sem ad tak okot. Ha
pe dig nem irigy ked nek a zsi dó ra, gya kor ta el is fe lej tik,
hogy az. De ha ne adj Is ten a zsi dót – ka to nát vagy õr mes -

252 ARON SNEJER

9 Ezek ben az évek ben 180 zsi dó vesz tet te éle tét, akik az 1940-ben be -
ve ze tett tá bor no ki ran got meg kap hat ták vol na. A szá mí tás F. D.
Szverdlov köny vé ben ta lál ha tó. (Евреи генералы вооруженных сил
СССР).

10 P. Poliscsuk ta nú val lo má sa. Yad Vashem ar chí vum. No. 03/5526, 2. l.
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tert – ír nok nak, rak tár pa rancs nok nak vagy sza kács nak ne -
vez tek ki… ez min dig okot ad ha tott a szem re há nyás ok ra:
jól tud nak he lyez ked ni ezek a »rabinovicsok«! Rá adá sul ezt
nem a sze mük be mond ták, mert ugye a »jó po zí ci ó ban lé -
võ« zsi dó ból hasz not le het húz ni. És ha zsi dó ként eb ben a
mi nõ sé gé ben a nem ze ti sé ge egyet len kép vi se lõ je volt a sza -
kasz ban, ak kor a ra vasz, agya fúrt, »zsí ros he lye ket« szer zõ
zsi dók ról szó ló köz be széd egy re job ban le ülep szik, be le ivó -
dik az al kal ma zot tak tudatába.”11
A nagy hon vé dõ há bo rú so rán a VH so ra i ban a fron ton

430 ezer zsi dó harcolt.12 27 szá za lé kuk ön kén tes ként ment
ki a front ra. A Szov jet unió né pei kö zött õk kép vi sel ték a
leg ma ga sabb arányt.13 Be le ért ve a ha di fog lyo kat, több mint
138 ezer zsi dó vö rös ka to na halt meg a háborúban.14 A VH-
ben nem ke ve sebb, mint 32 ezer zsi dó szol gált tisz ti rang-
ban,15 a há bo rú ide jén pe dig 132 zsi dó ér te el a tá bor no ki
rangot.16 A vi lág egyet len má sik or szá gá nak had se reg ében
sem volt an  nyi zsi dó szár ma zá sú tiszt és tá bor nok a II. vi -
lág há bo rú ide jén, mint a VH-ben.
A fron ton zsi dók ez rei szol gál tak po li ti kai mun kás ként.

A zsi dók há bo rú ban va ló rész vé tel ének sa já tos szem lé le tét
tük rö zi az egyik ve te rán vis  sza em lé ke zé se, mi sze rint az õ
ez re dé ben „a zsi dók, egyet le szá mít va, mind po li ti kai mun -
kát végeztek”.17 Ez per sze nem fe lel meg a va ló ság nak, hi -
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11 ГОНТМАХЕР, Г.: Субъективные заметки офицера запаса. Вестник Ев-
рейского 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 szá mí tá sok sze rint
167 ezer. lásd: ШТЕЙНБЕРГ, M.: Евреи в войнах тысячелетий, с.220.
Je len eset ben a szá mí tá sok leg ki sebb jét vet tük, el te kint ve a több mint
5-szö rös kü lönb ség tõl.

16 СВЕРДЛОВ. Ф.Д.: Энциклопедия еврейского гкроизма. М. 2002, с.11.
17 ЛУГИН, И. А. : Полглотка свободы. Париж.1987, с.174.
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szen va ló já ban zsi dók nagy szám ban szol gál tak kü lö nö sen
a pán cé lo sok nál, a tü zér ség nél, a mér nö ki-mû sza ki csa pa -
tok ban, az or vo si egy sé gek ben. Ez ma gya ráz ha tó a zsi dó
ka to nai al kal ma zot tak nagy ará nyú kö zép szin tû, szak mai
vagy fel sõ fo kú vég zett sé gé vel, szem ben a had se reg ben szol-
gá ló más nem ze ti sé gû ka to nai al kal ma zot tak ala cso nyabb
vég zett sé gé vel. 
A há bo rú kez de té vel a szov jet ha ta lom tör vé nyei ál tal el -

foj tott an ti sze mi ta ér zü let szin te aka dály ta la nul fel szín re
tör he tett. Az an ti sze mi tiz mus fel erõ sö dé sé ben je len tõs sze -
re pet ját szott a ná ci pro pa gan da, amely nek a há bo rú egész
ide jén az an ti sze mi tiz mus volt a köz pon ti ele me. A had se -
reg po li ti kai szer vei fel fi gyel tek er re a sa já tos ság ra. A kö vet -
ke zõ ket köz li Kovaljovszkij dan dárko mis  szár az Észak-nyu-
ga ti front po li ti kai irá nyí tás pa rancs no ka i nak: „A né me tek
spe ci á lis »be lép te tõ cet li ket« ad nak a fo goly tá bor ba va ló be lé-
pés kor, amin a kö vet ke zõk áll nak: »Lik vi dál já tok a zsi dó i to kat
és a kom mu nis tá i to kat!«; »A Szov jet unió a zsi dók fel leg vá ra«.
»Oro szor szá got a zsi dók ural ják.« Ez a fa sisz ta pro pa gan da
lé nye gi következtetése.”18 Kovaljovszkij te hát csak tény -
meg ál la pí tást tesz, mert az el len in téz ke dés szük sé ges sé ge
nem me rül fel. Rá adá sul a szov jet po li ti kai és hír köz lõ szer -
vek so ha sem is mer ték el, hogy a né met fa sisz ta pro pa gan da
fõ cél pont ja a zsi dó né pes ség és a zsi dó szár ma zá sú ka to na.
A ná cik kü lön le ges je len tõ sé get tu laj do ní tot tak az an ti -

sze mi ta pro pa gan dá nak. Szám ta lan szor hang sú lyoz ták:
„Az an ti sze mi tiz mus nak nincs is jobb táp ta la ja, mint a fron -
ton har co ló ka to nák (…), így min den pro pa gan dis ta fon tos
fel ada ta, hogy az el len sé ges had se re gek be be ha tol jon az
antiszemitizmus.”19 A VH-ben szol gá ló ka to nák egy ré szé -
nek tu da tá ba szép las san be ivó dott az a tév hit, hogy zsi dók
nem szol gál nak a fron ton, va la mint ez zel pár hu za mo san az
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18 Yad Vashem ar chí vum. M-40. MAP/96, 6. l.
19 Yad Vahsem ar chí vum. M-37/174, l. 2–3. A Fõ pa rancs nok ság pro pa -
gan da osz tá lyá nak táv ira ta, No. 3540–42.
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is, hogy ki nem ér de melt ki tün te té se ket kap nak. A né met
pro pa gan da (si ke re sen) tet te a dol gát s nem csak a fron ton,
ha nem a hát or szág mes  szi te rü le te in is. A ka to nai cen zú ra
ne megy szer je lez te, hogy az ál ta la el len õr zött le ve lek bõl
mind a had se reg ben szol gá lók, mind a la kos ság kö ré ben meg-
fi gyel he tõ az an ti sze mi ta ér zü let megnyilvánulása.20 A had -
se reg bõl az an ti sze mi tiz mus a hát or szág ra is át ter jedt és
meg ha tá roz ta az ot ta ni han gu la tot is. A. N. Sztyepanov író
– akit Frunze (Kirgizisztán) vá ro sá ba eva ku ál tak – 1943 má -
ju sá nak vé gén a kö vet ke zõ ket ír ta a Krasznaja Zvezda
szer kesz tõ jé nek, D. I. Ortenbergnek: „Az an ti sze mi tiz mus -
ról. Az an ti sze mi tiz mus esz mé jét a had se reg bõl ha za té rõ,
im má ron hely hez kö tött se be sül tek ter jesz tik a leg in kább.
Nyíl tan vall ják, hogy a zsi dók ki tér nek a szol gá lat alól és
csak buj kál nak és ki vár nak biz ton sá gos he lye ken; iga zi
pog rom ra al kal mas agi tá ci ót foly tat nak. Ta nú ja vol tam ma -
gam is an nak, ahogy a fél lá bú ha di rok kan tak zsi dó kat za -
var tak el egy-egy sor ban ál lás ból, meg ver ték õket, még nõ -
ket is.”21 Minden nek el le né re azt lát ni kell, hogy a ha ta lom
har colt az an ti sze mi tiz mus el len. V. M. Bocskarjov, szov jet
ügyész, a SZU Nép biz tos ok Ta ná csa el nök he lyet tes ének,
A.J. Visinszkijnek tett 1942. ok tó ber 15-i je len té sé ben, amely
a Ka zahsz tán ban 1942 el sõ fe lé ben ural ko dó ál la po tok ról
szólt, a kö vet ke zõ ket je len tet te: „míg a köz tár sa ság egész
te rü le té rõl a pog rom agi tá ci ó ért, uszí tá sért és az eva ku ált
zsi dók zak la tá sá ért 20 fõt ítél tünk el, ad dig au gusz tus 1-je
és szep tem ber 4-e kö zött ugyan ezért csak az al ma-atai és a
szemipalatyini kör zet bõl 42 em bert ad tunk át a bíróság-
nak.”22 A hát or szág ban ural ko dó han gu lat nagy ban be fo -
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20 Москва военная. Мемуары и архивные документы. М.,1995, с.160. 
21 U.o. 16. old.
22 КОСТЫРчЕНКО, Г. В.: В плену у красного фараона. М., 1994, с. 15–16.
Az egyik le vél ben a kö vet ke zõ áll: „…Moszkvában nem ta lál ko zol zsi -
dó val, mind el sza ladt. Pe dig ki más nak, el sõ sor ban a zsi dók nak kel le -
ne meg vé de ni ük Moszk vát, hi szen a Szov jet unió az egyet len olyan
ál lam, amely en ge dé keny ve lük szem ben” 
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lyá sol ta a front han gu la tát, ugyan ak kor a fron ton har co ló
le sze relt zsi dó ka to nák több sé ge nem em lé ke zett a fron ton
és a had se reg ben meg je le nõ an ti sze mi tiz mus ra. Le het sé ges,
hogy ez az em be ri ter mé szet azon sa já tos sá gá val ma gya -
ráz ha tó, hogy haj la mos ösz tö nö sen csak a szép dol go kat
meg õriz ni az em lé ke ze té ben, s a ros  sza kat – hogy meg véd -
je ön ma gát a fá jó em lé kek tõl – el fe led ni.
R. Rubinovics, aki 1939-tõl szol gált a VH-ben és a há bo rú

el sõ nap já tól har colt, a kö vet ke zõ ket mond ta: „A tel jes szol -
gá lat ban töl tött idõ so rán, ki vé ve a fo goly tá bor ban el töl tött
idõ sza kot, egy ál ta lán nem ta lál koz tam antiszemitizmussal.”23
L. Braszlavszkij harc ko csi zó ala ku lat nál szol gá ló tiszt mond-
ja: „A há bo rú ban sen ki sem em lé kez te tett ar ra, vagy ve tet te
a sze mem re, hogy zsi dó va gyok. Ak kor ez nem szá mí tott.”24
A fron ton har co ló, együtt szol gá ló, de kü lön bö zõ nem ze -

ti sé gû ka to nák pe dig va ló ban ér tet ték, hogy csak a köl csö -
nös se gít ség nyúj tás sal le het túl él ni és csak ez ve zet vég sõ
gyõ ze lem re. Fel te vé sem, mi sze rint an ti sze mi tá vá nem a had -
se reg ben vál tak, ha nem már ilyen ér zü let tel és be ál lí tott -
ság gal jöt tek oda – bár ez zel kap cso lat ban sta tisz ti kai adat
nem áll a ren del ke zé sünk re – min den bi zon  nyal helyt ál ló.
Per sze a zsi dók kal köz vet le nül egy más mel lett har col va a fron-
ton le he tet len volt olyat mon da ni, hogy „de a zsi dók Tas kent -
ben ül dö gél nek”. Mi vel az an ti sze mi tiz mus nagy mér ték ben
ir ra ci o ná lis, ép pen ezért a meg gyõ zõ dé ses an ti sze mi ták
minden nek el le né re sem vál toz tat tak vé le mé nyü kön.
220 meg kér de zett zsi dó szár ma zá sú ve te rán kö zül mind -

ös  sze sen 16 mond ta azt az in ter jú so rán, hogy irá nyá ban
nyílt el len sé ges ke dést ta pasz talt, és szó be li sér te ge té sek -
ben, iro ni zá ló meg nyil vá nu lá sok ban volt ré sze, vagy a zsi -
dó ság gal, mint nép pel szem ben ta pasz tal ta vol na ugyan ezt.
Sõt, né há nyan ar ról be szél tek, hogy ka to na tár sa ik ki  fe je zett
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23 RUBINOVICS, R.: A szer zõ vel ké szült in ter jú hang fel vé te le, 1998.06.20.
24 Браславский, Л. : Я — русский еврей. М.,1995,с.123.
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el len szen vet mu tat tak az ef fé le an ti sze mi ta esz mék iránt.
Van nak azon ban et tõl el té rõ for rá sok is.
L. Razumovszkij pél dá ul ar ra em lék szik, hogy a szol gá la -

ta tel jes idõ tar ta ma alatt érez te irá nyá ban az an ti sze mi ta
meg nyil vá nu lá so kat. „(…) a ki nem ér de melt gyû lö let lég -
kör ében élek.”25 Sok zsi dó tit kol ta szár ma zá sát a há bo rú
ide je alatt. Egy buharai zsi dó pél dá ul az ira tai el vesz té se
után új ira to kat igé nyel ve már üz bég nek val lot ta ma gát.
Ar ra a kér dés re vá la szol va, hogy ezt mi ért tet te, a kö vet ke -
zõ ket mond ta: „Mert nem lá tod, hogy mi lyen an ti sze mi tiz -
mus van a had se reg ben? Ha hal la nád, mit mon da nak a je -
len lé tem ben a zsidókról… egé szen ijesztõ.”26 Lev Larszkij
el me sél te, hogy Grigorjev ír nok ja va sol ta ne ki, hogy orosz -
ként ír ja be ma gát: „Jól gon dold meg, mert van nak jócs kán,
akik job ban gyû lö lik a zsi dó kat, mint a fasiszták… tu dod,
hogy hány test vé re det »ke resz tel tem« pravoszlávvá?”27Gri -
gor jev sza va it tá maszt ja alá Naumann Krasznov po li ti kai
ne ve lé sért fe le lõs ve ze tõ sor sa is. Egy éj jel „az uk rán ka to -
nák fel kap ták és el hur col ták, át ad ták a né me tek nek, mint
zsi dó komisszárt.”28
Az an ti sze mi tiz mus né hol a zsi dó se be sül tek cser ben ha -

gyá sá ban is meg nyil vá nult. Szo lo mon Belinykij ha lá lá ról orosz
ka to na tár sa a kö vet ke zõ kép pen szá molt be: „Egy más mel lett
fe küd tünk a csa ta után. A harc té ri sza ni té cek egy más után
szed ték ös  sze a se be sül te ket, de Szo lo mon ké ré sé re (hogy
szed jék fel õt is) azt vá la szol ták, hogy »zsi dó kat nem sze -
dünk ös  sze«. Nem is vit ték el, így va ló szí nû leg ott is halt
meg, vér be fagyva.”29 Le het sé ges az is, hogy ez nem egy sze -
ri eset volt.
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25 РУБИНОВИч, P.: Аудиозапись беседы с автором 20.6.1998. 
26 M. Kraszik le ve le a szer zõ höz 2000. április 4-i kel te zés sel.
27 ЛАРСКИЙ, Л.: Придурок, или мемуары гвардии рядового Ларского
28 Яд Вашем. Зал Имен. Приложение к Листу свидетельских пока -

за  ний № 293749
29 ШНЕЕР, A.: Наша Память и боль.
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Az an ti sze mi tiz mus a fron ton je len tõ sen meg erõ sö dött
1943 után, ami kor el kez dõ dött a né me tek ál tal meg szállt te -
rü le tek fel sza ba dí tá sa és el kezd tek olya no kat is be hív ni a
had se reg be, akik több éven át él tek meg szállt te rül ten az
an ti sze mi ta pro pa gan da lég kör ében.
A nyílt an ti sze mi tiz mus meg nyil vá nult pa rancs no ki szin -

ten is. A SZMERS egyik tit kos szol gá la ti je len té sé ben a kö -
vet ke zõk ol vas ha tók: „A 29-es kü lön le ges lö vész had osz tály
ve ze tõ je, Runyin, 1943. jú li us 31-én ré sze gen meg ver te az
or vo si-ápo ló szá zad zsi dó patancsnokát an ti sze mi ta szit ko -
zó dá sok kö ze pet te. Ne megy szer volt an ti sze mi ta meg nyil -
vá nu lá sa, de ugyan ez igaz a tá bor no ki ran gú had osz tály pa -
rancs nok ra, Kuznyecovra is.”30 Élek a fel té te le zés sel, hogy az
eset nem ki vé te les. 1942 õszén, a had se reg po li ti kai rész le -
gé nek át ala kí tá sá val egy idõ ben a zsi dó szár ma zá sú, po li ti -
kai mun ká val fog lal ko zó ka to nák diszk ri mi ná lá sa is kez de -
tét vette.31 Van bi zo nyí ték, hogy a „Vö rös Had se reg Po li ti kai
Fõ cso port fõ nö ke – A. Sz. Scserbakov – tit kos uta sí tást adott
ki, mi sze rint a po li ti kai szer vek ben a fron ton zsi dó kat ala -
cso nyabb a had tes tek és had osz tály ok ala cso nyabb egy sé -
ge i hez kell át so rol ni. Ez zel tu laj don kép pen be kö vet ke zett
egy ala pos »tisz to ga tás« a po li ti kai irá nyí tás ban. Bár a ká der -
osz tály mód sze re sen pró bál ta el fed ni és el tit kol ni tény ke dé-
sét, an nak ér tel mét és cél ját azon ban nem volt ne héz kita lál -
ni.”32A Krasznaja Zvezda fõ szer kesz tõ je, D. I. Ortenberg sza vai
ta nú bi zony ság ként szol gál nak: „1943 ta va szán a ÖKP(b) Köz-
pon ti Bi zott sá ga, pon to sab ban Scserbakov a VH po li ti kai
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30 Yad Vashem ar chí vum Ì-40/MAP-112, 1. lap
31 A Szov jet unió Fel sõ Ta ná csá nak El nök sé ge ál tal 1942. ok tó ber 9-én ki -
adott „Об установлении полного единоначалия и упразднении инс -
ти тута военных комиссаров в Красной Армии” ren de le te után.

32 МОГИЛЕВСКИЙ, C.: Секретный приказ. „Еврейский камертон” 19.09.
2002 г. — приложение к газете „Новости недели”. Sz. Mogiljevszkij
a há bo rú ide jén a volhovi front pro pa gan da osz tá lyán dol go zott.
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fõ cso port fõ nö ke ki je len tet te: ’A szer kesz tõ sé gük ben sok a
zsidó…csökkenteni kell a számukat’.”33
An ti sze mi tiz mus lé te zett a tá jé koz ta tá si szfé rá ban is.

1942-ben kez dõ dött az ar ra va ló kí sér let, hogy szán dé ko san
le ér té kel jék a zsi dók rész vé tel ének je len tõ sé gét, el hall gas -
sák há bo rús hõs tet te i ket. A Bol se vik c. fo lyó irat 1942. ja nu á-
ri szá má ban a Szov jet unió Leg fel sõbb Ta ná csa El nök sé gé -
nek el nök he lyet te se, A. E. Badajev, meg ne vez te a Vö rös
Had se reg ér dem rend jét és ki tün te té sét ki ér dem lõk nem ze -
ti sé gi ös  sze té tel ét. Szám sze rû en fel so rol ta, hány orosz, uk -
rán, be lo rusz ka pott ilyet, majd át tér a töb bi nem ze ti ség re
és már szá mok nél kül a „bur já tok, cser ke szek, hakaszok,
ava rok, ja ku tok után em lí ti a zsi dó kat is.”34 Te szi mind ezt
úgy, hogy va ló já ban a ki tün te té sek szá mát te kint ve a zsi -
dók a ne gye dik-ötö dik he lyen áll tak. 
A Zsi dó An ti fa sisz ta Bi zott ság ve ze tõi, Sz. Mihoelsz és S.

Epstein is fel fi gyel tek a tá jé koz ta tás eme ten den ci ó zus vol -
tá ra és 1942. áp ri lis 2-án fel jegy zést küld tek az Össz-szö vet -
sé gi Kom mu nis ta (Bol se vik) Párt KB tit ká rá nak, A. Sz. Szcser-
bakovnak. Le ve lük ben ki fej tik, hogy a ha son ló in for má ci ó kat
a „hit le ris ta ügy nö kök” is fel hasz nál hat nak, azt ter jeszt ve,
hogy a „zsi dók nem har col nak”, meg jegy zé se ik re azon ban
vá lasz nem érkezett.35
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33 ОРТЕНБЕРГ, Д.: Такая выпала мне судьба. Иерусалим. 1997, с. 305.
34 КОСТЫРчЕНКО, Г.: В плену красного фараона. М.,1994, с.17. «Боль -

шевик» № 2.
35 U.o. Az 1941 és 1945 kö zött ki tün te tett zsi dók szá má ról pon tos ada to -
kat a „Главноe управлениe кадров Народного Комиссариата обо ро-
ны СССР от 4 апреля 1946 г.” ne vû jegy zék ben ta lál ha tunk. Ezen
jegy zék ere den dõ en a Zsi dó An ti fa sisz ta Bi zott ság szá má ra ké szült.
Eb ben a do ku men tum ban az áll, hogy a Ka to nai Ki tün te té sek Oda íté -
lé sé ért Feleõs Hi va tal (GUK MVSZ – Glavnoje Upravlenyije Kadrov,
Minyisztyersztvo Vnyesnyih Sznossenyij) sze rint, 1946.04.01-ig a ki tün -
tetteket szá mon tar tó név jegy zék ben 123 822 zsi dó sze re pelt, ami 1,8%-a
az ös  szes ki tün te tés re je lölt szá má nak.” Евреи в Великой Оте чест -
вен  ной войне: вклад в Победу. Каталог выставки. М.,1995.
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Szám ta lan szor meg ha mi sí tot ták a zsi dók há bo rús rész vé -
te lé rõl szó ló ada to kat. Egé szen az 1990-es évek ele jé ig azt
tün tet ték fel, hogy a há bo rú alatt 108 zsi dó nak ítél ték meg
a Szov jet unió Hõ se kitüntetést36, ugyan ak kor va ló já ban a
nagy hon vé dõ há bo rú ban va ló hõs tet te i ért 141 zsi dó kap ta
meg e leg ma ga sabb kitüntetést.37 Saj ná la tos mó don 49 zsi -
dó, akit je löl tek a Szov jet unió Hõ se ki tün te tés re, vé gül nem
kap ta meg azt. A té nyek min den est re szembeszökõek: V. A.
Mindlin ez re des nek öt ször ítél ték meg a Szov jet unió Hõ se
kitüntetést38, míg S. B. Fiseljszon al ez re des nek háromszor39,
I. A. Rappoport õr nagy pe dig kétszer40 ré sze sült e ki tün te -
tés ben. Ki eme len dõ to váb bá, hogy a há bo rú éve i ben a pa -
rancs no kok a zsi dó szár ma zá sú ka to ná kat rend sze rint a
leg ma ga sabb ki tün te té sek re je löl ték. Moszk vá ban, a ká der -
osz tá lyon dol go zók, azon ban ké nyük-ked vük sze rint vál -
toz tat ták a ki tün te té sek fo ko za ta it, né ha egy sze rû en csak
el tit kol ták az ere de ti fel ter jesz tést. Sok szor elõ for dult, hogy
a ki tün te tés re je lölt sze mély anya ga már el sem ju tott az el -
bírálásig.41
Nem ál lít ha tó ugyan ak kor ha tá ro zot tan, hogy a há bo rú

éve i ben tu da to san aka dá lyoz ták vol na a zsi dó kat, hogy a
szol gá la ti rang lét rán fel jebb jus sa nak. Rafail Poliscsuk 1942-
ben az ej tõ er nyõ sök nél kez dett szol gál ni had na gyi rang -
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36 Великая Отечественная война 1941-1945: Энциклопедия. М., 1985,
с. 205. 

37 СВЕРДЛОВ: Энциклопедия евр.героизма. М.2002,с.70.; ös  sze sen pe -
dig 157. 12 zsi dó a há bo rú elõttig, ket ten pe dig két szer is meg kap ták
a ki tün te tést.

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 bi o ló gus vég zett sé gû; õ volt az egyet len, aki
a Szov jet uni ó ban ül dö zött ge ne ti ka vé del mé ben fel mert szó lal ni
1948-ban. A há bo rú után vi lág szin ten is el is mert tu dós-ku ta tó vá vált
és el nyer te a Szo ci a lis ta Mun ka Hõ se, va la mint a Le nin-dí jat is.

41 ДАВЫДОВ, C.: Судьбу решали кадровики. «Известия» 21.04. 1995 г. 
42 U.o., 5. lap
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ban, a há bo rút pe dig már had osz tály fel de rí tés-pa rancs no -
ka ként, al ez re de si rang ban fe jez te be, hat ki tün te tést ka -
pott. Ami azt il le ti, nyi lat ko za ta sze rint min den ki egyen lõ -
nek szá mí tott és nem volt diszk ri mi ná ció sem a cí mek, sem
a ran gok, sem a ki tün te té sek ado má nyo zá sa során.42 Min -
den bi zon  nyal nem be szél he tünk a harc ké szült ség ben lé võ
Vö rös Had se reg so ra i ban el ter jedt, nyílt an ti sze mi tiz mus -
ról. Ma gya ráz ha tó ez min de nek elõtt az zal, hogy a zsi dó vö -
rös ka to nák fo ko za to san te kin tély re tet tek szert baj tár sa ik
több sé gé nek kö ré ben, mert meg bi zo nyo sod hat tak ar ról, hogy
hõ si e sen har col tak a front bár mely pontján. Ma gya ráz ható
az zal is, hogy a zsi dó ka to na ke zé ben fegy ver van, s így már
nem min den ki me ri sér te get ni, tud ván, hogy kap hat egy
go lyót vá lasz ként, va la mint az zal, hogy sok an ti sze mi ta félt
meg osz ta ni vé le mé nyét még a nem zsi dó baj tár sak kal is,
mert tar tott a fel je len tés tõl és a kü lön le ges osz tály, va la mint
a ko mis  szá rok bün te té sé tõl. A fo goly tá bor ok azonban ked -
ve zõ kör nye zet nek bi zo nyul tak a né me tek ál tal ösz tön zött,
nyílt an ti sze mi tiz mus meg nyil vá nu lá sá ra, ami így mint egy
le szo rí tott ru gó, nagy erõ vel tör he tett ki.
A há bo rú utá ni évek ben az an ti sze mi tiz mus fel erõ sö dött

nem csak a had se reg ben, de az egész Szov jet unió te rü le tén
is, kü lö nös kép pen a koz mo po li tiz mus el le ni harc ide jén.
Ek kor a had se reg bõl több száz, 35-50 év kö zöt ti zsi dó tisz tet
és tá bor no kot bo csá tot tak el. Minden nek el le né re 1950 és
1991 kö zött 101 zsi dó szov jet ka to na ka pott tá bor no ki ran-
got43, mel les leg a tisz ti ran gú ak szá ma je len tõ sen csök kent.
Utób bi oka, hogy a há bo rú után a zsi dó ka to nák sok kal ke -
vés bé tö re ked tek tisz ti rang meg szer zé sé re. A há bo rút kö ve-
tõ évek ál la mi an ti sze mi tiz mu sá nak kü lö nö sen szé gyen tel -
jes ese te volt, ami kor 6 zsi dót fosz tot tak meg a Szov jet unió
Hõ se és min den más ka to nai szol gá lat alatt ka pott dí já tól,
4-et azért, mert Iz ra el be emig rált. Utób bi ak kö zül ket tõ még
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43 СВЕРДЛОВ. Ф.Д.: Энциклопедия
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meg él te, hogy a pe reszt roj ka után vis  sza ad ták ne kik rang ja i -
kat és ki tün te té se i ket. Két zsi dót bûn cse lek mény el kö ve té sé ért
fosz tot tak meg rang já tól, na de mi lyen bûn cse lek mény ért!
1953-ban, a Szov jet unió Hõ sét, Lev Gitmant meg fosz tot ták
rang já tól és ki tün te té se i tõl és tíz év mun ka tá bor ra ítél ték
„ál la mi tu laj don – egé szen pon to san 8 ru bel 67 ko pek ja ér -
té kû fém tör me lék – el sa já tí tá sá ért.” Szin tén a Szov jet unió
Hõ se ki tün te tés bir to ko sát, Jefim Le vet 1961-ben fosz tot ták
meg min den ka to nai ki tün te té sé tõl. Ek kor foly tak a Szov -
jet uni ó ban az ún. „gaz da sá gi bûn cse lek mé nyek” pe rei. Vé -
ge ze tül meg kell je gyez nünk, hogy a Vö rös Had se reg ben
az an ti sze mi tiz mus a Szov jet unió bel- és kül po li ti ká já nak
függ vé nye volt, kü lön fé le for mák ban nyil vá nult meg. In di vi -
du á lis for má ban szó be li sér te ge tés ként és fi zi kai bán tal ma -
zás ként a köz ka to nák és a pa rancs no kok kö ré ben; bü rok ra -
ti kus for má já ban a szol gá la ti rang lét rán va ló fel jebbju tás
aka dá lyoz ta tá sá ban és a ki tün te té sek ado má nyo zá sá nak kor -
lá to zá sá ban nyil vá nult meg. Ál la mi szin ten a tá jé koz ta tás
szfé rá já ban: a zsi dók har cok ban va ló rész vé tel ének és sze re-
pé nek, va la mint ér de mé nek le ki csiny lé se, meg ha mi sí tá sa.
Utób bi gya kor lat a pe reszt roj ka kez de té vel ja va részt meg  -
szûnt.

For dí tot ta: Kiss An na má ria
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DMITRIJ SZTRATYIJEVSZKIJ

„Bû nös pa ran csok”.
A „nem kí vá na tos” szov jet ha di fog lyok

meg sem mi sí té se a má so dik vi lág há bo rú ban

A há bo rút kö ve tõ év ti ze dek ben a tu do má nyos élet ben vi lág -
szer te nagy fi gyel met szen tel tek a holokausztnak, a zsi dó
nép ka taszt ró fá já nak, amely a tör té ne lem so rán a leg je len -
tõ sebb et ni kai ala pon tör té nõ szisz te ma ti kus nép ir tás volt.
Ke ve sebb pub li ká ci ót szen tel tek a szintik és ro mák tö me ges
meg sem mi sí té sé nek, ám még en nél is ke ve sebb tör té nész
fog lal ko zik az 1941-45 kö zött né met ha di fog ság ba ke rült
szov jet köz ka to nák és tisz tek prob le ma ti ká já val, pe dig ezen
„al sóbb ren dû szlá vok” ül dö zé sé nek jel le ge a ge no cí di um
bi zo nyos vo ná sa it vi se li ma gán, bár klas  szi kus meg ha tá ro -
zá sa sze rint nem az. Rend kí vül ke vés szak em ber fog lal ko zik
a fog ság ba ke rült zsi dó nem ze ti sé gû vö rös ka to nák ül dö zé -
sé nek kér dé sé vel. Eb ben a te kin tet ben meg em lí ten dõ Pavel
Polian és Aron Schneer gyûj te mé nyes kö te te, amely Pusz tu -
lás ra ítél tet tek: szov jet zsi dó ha di fog lyok sor sa a má so dik vi lág há -
bo rú ban (Обреченные погибнуть: судьба советских воен -
ноп ленных-евреев во Второй мировой войне) cím mel je lent
meg. Vé gül pe dig csu pán né hány pub li ká ci ót szen tel tek az
ún. „bû nös pa ran csok nak” és al kal ma zá suk nak min den olyan
szov jet ha di fo goly vo nat ko zá sá ban, aki ket a ná ci ve ze tés
„nem kí vá na tos nak” ne ve zett.
A tu do má nyos dis kur zus ba a „bû nös pa ran csok” fo gal -

mát Heinrich Uhlig né met tör té nész ve zet te be. A ter mi nus
a Wehrmacht fõ pa rancs nok sá ga, a né met szá raz föl di erõk
fõ pa rancs nok sá ga és a Bi ro dal mi Biz ton sá gi Fõ hi va tal di -
rek tí vá i nak egész so rát je len ti, ame lyek „jo gi” ala pot biz to -
sí tot tak egy sa já tos, fa ji és ide o ló gi ai há bo rú foly ta tá sá ra a
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Szov jet unió el len. Az adott elõ adás té má já nak kon tex tu sá -
ban fel tét le nül meg kell ne vez ni há rom pa ran csot ill. pa -
rancs fü zért, ame lyek köz vet le nül sza bá lyoz ták a bá nás mó -
dot a szov jet ha di fog lyok bi zo nyos ka te gó ri á i val. Ezek
el sõ sor ban az 1941. jú li us 6-i, a po li ti kai biz to sok kal va ló bá -
nás mód irány vo na la it tar tal ma zó ún. komisszárparancs ill.
a Bi ro dal mi Biz ton sá gi Fõ hi va tal 1941. jú li us 17-i, a szov jet
ha di fog lyok sze lek ci ó ját sza bá lyo zó 8. és 9. pa ran csa. Bi zo -
nyos szem pont ból ide tar to zik még az 1941. má jus 13-i ren de-
let a Barbarossa-terv meg va ló su lá sá nak te rü le tén ér vé nyes
há bo rús tör vény ke zés rõl és kü lön le ges in téz ke dé sek rõl. Az
ún. „bû nös pa ran csok” kö zé so ro lok a szov jet ha di fog lyok -
kal szem be ni ke mény in téz ke dé sek vég re haj tá sá ra vo nat -
ko zó szá mos uta sí tást, pl. az 1941. szep tem ber 8-i uta sí tást a
szov jet ha di fog lyok kal va ló bá nás mód ról, amely a leg ki -
sebb en ge det len ség ese tén is nyíl tan fegy ver hasz ná lat ra szó-
lít fel a véd te len szov jet ha di fog lyok kal szem ben, de ezek
az uta sí tá sok meg ha lad ják cik künk ke re te it.
A fent em lí tett pa ran csok szü le té sé nek oka i ról. 1941. már-

ci us 3-án Hit ler Alfred Jodllal, a Wehrmacht fõ pa rancs nok -
sá ga ve zér ka ri fõ nö ké vel vi tat ta meg a Szov jet unió el len
kü szö bön ál ló há bo rút. A ta lál ko zó ról fenn ma radt egy gyors-
írás sal ké szült fel jegy zés. Hit ler töb bek kö zött ki je len tet te:
„A kü szö bön ál ló had já rat na gyobb je len tõ sé gû lesz, mint
egy egy sze rû fegy ve res ös  sze üt kö zés. Két vi lág né zet fog
ös  sze csap ni egymással”.1Hit ler 1941. már ci us 30-án, a Wehr-
macht tá bor no kai elõtt mon dott prog ram be széd ében még
vi lá go sab ban he lyez te el a hang sú lyo kat. Franz Halder, a szá-
raz föl di had erõk ve zér ka ri fõ nö ke a kö vet ke zõ ket je gyez te
fel: „Két vi lág né zet üt kö zik ös  sze. A Führer meg sem mi sí tõ
íté le tet ho zott a bol se viz mus ról és aszo ci á lis bûn cse lek mény-
hez ha son lí tot ta azt. A kom mu niz mus ször nyû ve szélyt je -
lent a jö võnk re. El kell ha tá ro lód nunk a baj tár si szo li da ri tás
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fo gal má tól. A kom mu nis ta sem elõt te, sem utá na [fog ság ba
esé se elõtt és után] nem baj társ. Meg sem mi sí tõ harc ról van
szó. Ha nem így fog juk fel, ak kor bár le ver jük az el len sé get,
de har minc év múl va új ra szem ben fo gunk áll ni a kom mu -
nis ta el len ség gel. Nem azért foly ta tunk há bo rút, hogy kon -
zer vál juk az ellenséget.”2 Ezek ben a ki je len té sek ben a ná ci
ve ze tés ré gi és új fé lel mei ma ni fesz tá lód nak és nem csak
nyil ván va ló fa sisz ta köz he lye ket tar tal maz nak, ha nem Né -
met or szág jobb ol da li-kon zer va tív és na ci o na lis ta elit je, rész -
ben a tisz ti kar, de bi zo nyos li be rá lis erõk ré gi elõ í té le te it is.
„Orosz or szág és az oro szok fe nye ge té sé rõl” van szó, akik
ál lí tó lag min dig ar ról ál mod tak, hogy meg sem mi sít sék a né -
met né pet. A kom mu niz mus sal, bol se viz mus sal és mar xiz mus -
sal szem be ni dog ma ti kus és fa na ti kus gyû lö let ez, mely nek
egy for ma mér ték ben tár gyai az „oro szok” és a „zsi dók”. Arno
J. Mayer ame ri kai tör té nész Hit ler és kör nye ze te vi lág lá tá -
sá ban jól rá mu ta tott az „antiszemitizmus-antikommunizmus-
ruszofóbia” nyil ván va ló pár hu za ma i ra. „Hit ler nek egy ál ta -
lán nem vol tak két sé gei a bol se viz mus fe nye ge té se fe lõl,
amely ál lí tó lag azt a célt tûz te ki, hogy meg ren dí ti az eu ró -
pai kon ti nenst. Ez ki egé szí tet te az õ vi lág kép ét, amely sze -
rint a zsi dók a né met né pen élõs köd nek. Hit ler szá má ra a
mar xiz mus és a zsi dók egyen ér té kû ek vol tak és egy for mán
olyan fe nye ge tést je len tet tek, amely tõl ne ki kell meg men -
te ni a németeket.”3 A há bo rú te hát már a ter ve zé sé nek a sza-
ka szá ban ide o ló gi a i vá vált. Le szá mít va a ke resz tes há bo rú kat
és más, val lá sos in dí té kú konf lik tu so kat, Hit ler Szov jet unió
el le ni há bo rú ja volt az el sõ olyan ide o ló gi ai há bo rú, amely ben
a rassz iz mus elõ ször vált az ag res  szió oká vá, egyen ran gú vá
olyan „stan dard” okok kal, mint a geo po li ti kai meg erõ sö dés
vá gya, a gaz da sá gi és po li ti kai kon ku rens el tá vo lí tá sa és
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for rá sa i nak meg szer zé se. Egy ilyen há bo rú hoz ki kel lett dol-
goz ni a meg fe le lõ „jo gi” ala pot, amit meg is tet tek. 1941 már-
ci u sá ban Hit ler, Keitel és Jodl ta lál ko zó ju kon elõ ször tet ték
fel azt a kér dést, hogy ho gyan kell el jár ni a „bol se viz mus
hor do zó i val”, az az azok kal, akik a Szov jet unió pol gá rai kö -
ré ben a ná cik vé le mé nye sze rint a bol se vik ide o ló gi át köz -
ve tí tik. Az em lí tett már ci us 30-i ér te kez le ten Hit ler már meg
is ne vez te a célt, ami „a bol se vik ko mis  szá rok és a kom mu -
nis ta ér tel mi ség” fi zi kai meg sem mi sí té se volt. Halder a ná -
ci dik tá tor ki egé szí té sét is rög zí tet te: „A biz to sok és a GPU
[a szö veg ben így sze re pel] em be rei bû nö zõk és így kell ve -
lük bánni.”4 A po li ti kai ve ze tés, pon to sab ban az ál lam ön -
kény ural mi ve ze tõ jé nek aka ra ta te hát el hang zott, az az a jö -
ven dõ ha di fog lyo kat és ci vi le ket már jó val az elõtt, hogy
el dör dült vol na az el sõ lö vés a ha tá ron, olyan kü lön le ges
sze mé lyek nek kell te kin te ni, akik re nem ter jed nek ki a tör -
vé nyek és a had vi se lés szo ká sai. 1941. jú ni us 6-án te hát a
Wehrmacht pa rancs nok sá ga alá ír ta a komisszárparancsot.
Töb bek kö zött ez állt ben ne: „A bar bár ázsi ai har ci mód sze rek
ér tel mi szer zõi a po li ti kai biz to sok. El le nük ezért kés le ke -
dés nél kül és kü lö nös ke mény ség gel kell el jár ni. Az el len sé -
ges ala ku la tok szer ve i ként a po li ti kai biz to so kat a ru ha uj -
jon lát ha tó spe ci á lis jel zés alap ján le het fel is mer ni: vö rös
csil lag aran  nyal szõtt sar ló val és ka la pác  csal. Õket a ha di -
fog lyok kö zül azon nal, az az még a harc té ren el kell kü lö ní -
te ni. Er re azért van szük ség, hogy meg fos  szuk õket an nak
le he tõ sé gé tõl, hogy be fo lyást gya ko rol ja nak a ha di fog lyok ra.
A biz to so kat nem is mer jük el ka to nák nak: a ha di fog lyok ra ér -
vé nyes nem zet kö zi jo gi vé de lem rá juk nem ter jed ki. A vég -
re haj tott el kü lö ní tés után meg kell õket semmisíteni.”5
A nürn ber gi per ben a vé de lem kép vi se lõi azt ál lí tot ták, hogy

a komisszárparancs csak pa pí ron volt ér vé nyes, a gya kor -
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lat ban nem al kal maz ták és a mû kö dõ had se reg ben sza bo -
tál ták. A Wehrmacht ma gas be osz tá sú tiszt jei, pl. Erich von
Manstein tá bor nok há bo rú utá ni vis  sza em lé ke zé se ik ben ezt
az ál lí tást tá masz tot ták alá, azon ban ez nem fe lel meg a va ló-
ság nak. A komisszárparancsot már az el sõ na pok tól, sõt órák-
tól kezd ve al kal maz ták, mi u tán Né met or szág meg tá mad ta
a Szov jet uni ót. Idé zet a Wehrmacht 123. gya log had osz tá lyá -
nak 1941. jú ni us 22-i be szá mo ló já ból: „Dél után nagy szám -
ban ej tet tünk fog lyul el len sé ges ka to ná kat. A fog ság ba esett
oro szok kö zül ki emel tük Kuzma Szarint, az oro szok 178. épí -
tõ zász ló al já nak po li ti kai biz to sát. 20.35-kor a pa rancs nok -
ság pa ran csá nak és elõ írá sa i nak meg fe le lõ en agyonlõtték.”6
Jú ni us 30-án alá írás ra ke rült egy ki egé szí tõ elõ írás a „kü lö -
nö sen fa na ti kus nak” mu tat ko zó nõi párt ak ti vis ták ra vo nat -
ko zó an. Au gusz tus 18-án a pa ran csot ki ter jesz tet ték a po li -
ti kai tisz tek re.
Hány szov jet ál lam pol gárt vé gez tek ki a komisszárpa -

rancsnak meg fe le lõ en? Pon tos ada tok mind a mai na pig nem
is mer tek. Nem csak a har co ló párt ak ti vis tá kat lõt ték agyon,
de olyan pol gá ri sze mé lye ket is, akik a nem zet kö zi jog ér -
tel mé ben nem har co lók nak szá mí tot tak. 2008-ban je lent meg
Felix Römer né met tör té nész ter je del mes mo nog rá fi á ja
A komisszárparancs. A Wehrmacht és a ná ci bûn cse lek mé nyek a
ke le ti fron ton 1941-1942-ben7 cím mel. Römer 800 ol da las mû -
vé ben gya kor la ti lag a komisszárparanccsal kap cso la tos min -
den as pek tust meg vi lá gít. Az egyes jegy zõ köny vek alap ján
a ki vég zet tek mi ni má lis szá ma 3400 fõ. Römer 5000 em ber
ki vég zé sét „gya kor la ti lag bi zo nyí tott nak” tart ja, de a meg -
gyil kol tak szá mát va ló já ban 10 ezer re be csü li. A tör té nész
köny vé ben egy tel jes fe je ze tet szen tel még egy ér de kes as -
pek tus nak, még pe dig an nak, hogy a né met pa rancs nok ság
nem volt tisz tá ban a párt ak ti vis ták nak a Vö rös Had se reg -
ben be töl tött va ló di sze re pé vel és funk ci ó i val. A ha tó sá gok
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köz ti le ve le zés ben ar ra mu tat nak rá, hogy a biz to sok sze re -
pe ál lí tó lag „nyo masz tó an nagy”. Jo guk van ar ra, hogy a
tisz tek dön té se it fe lül bí rál ják, le tar tóz tat hat nak bár mi lyen
pa rancs no kot és az is elõ van ír va ne kik, hogy a vé le mé -
nyük sze rint ide o ló gi a i lag nem kel lõ en mo ti vált ka to ná kat
lõ jék agyon. A Wehrmacht né hány hoz zá nem ér tõ elem zõ -
je va ló ban õszin tén úgy vél te, hogy a köz ka to nák több sé ge
1941-ben ki zá ró lag azért har colt, mert félt a biz to sok tól és a
fe nye ge tõ bün te tés tõl.
Olyan ma gá tól ér te tõ dõ mo tí vu mo kat nem vet tek fi gye -

lem be, mint a ha za fi ság, a vágy, hogy meg véd jék tá gabb és
szû kebb ér te lem ben vett ha zá ju kat. A tisz tek je len tõs ré sze
oly an  nyi ra az an ti sze mi tiz mus ha tá sa alá ke rült, hogy kép -
te le nek vol tak a hely zet adek vát mó don tör té nõ fel mé ré sé -
re. Fehéroroszország Nem ze ti Le vél tá rá ban fenn ma rad tak
jegy zõ köny vek a Szov jet unió meg szállt te rü le te in fog ság ba
ke rült szov jet tisz tek ki hall ga tá sá ról. A ki hall ga tást vég zõ
sze mély tel jes ko moly ság gal pró bál ta el ér ni, hogy a ha di fo -
goly is mer je el zsi dó szár ma zá sát csak an nak alap ján, hogy
fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zett. A né me tek vé le mé -
nye sze rint a Szov jet uni ó ban csak a zsi dók ta nul hat tak a
fel sõ ok ta tás ban. Ezek a vé le ke dé sek nem csak ras  szis ták és
bar bá rok vol tak, de kontraproduktívak is. Még törzs tisz tek
is õszin tén azt fel té te lez ték, hogy a Wehrmacht Moszk va el -
le ni tá ma dá sá nak meg tor pa ná sa és vé gül ve re sé ge el sõ sor ban
a biz to sok sze re pé vel függ ös  sze a Vö rös Had se reg ben. Ilyen
kö vet kez te té se ket tar tal maz pél dá ul a Wehrmacht 10. gya log-
had osz tály pa rancs no ká nak 1941. de cem be ri fel jegy zé se:
„An nak az oka, hogy az orosz had se reg még nin csen tel je -
sen szét ver ve, két ség kí vül a ko mis  szá rok je len tõs sze re pé ben
ke re sen dõ. A Vö rös Had se re get lé nye gé ben a ko mis  szá rok
tart ják fenn. Ez meg ha tá roz za a há bo rú lefolyását.”8
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Sok kal ke vés bé is mert a Bi ro dal mi Biz ton sá gi Fõ hi va tal
ál tal 1941. jú li us 17-én ki adott 8. és 9. pa rancs, amel  lyel le -
fek tet ték a „po li ti ka i lag meg bíz ha tat lan” ha di fog lyok meg -
sem mi sí té sé nek „tör vé nyi” alap ja it. Ez a Joseph Göbbels
pro pa gan da mi nisz ter ál tal ös  sze ál lí tott lis ta alap ján tör tént,
amely az aláb bi a kat tar tal maz ta: ko mis  szá rok, zsi dók, párt -
ak ti vis ták, „hi va tá sos for ra dal má rok”, párt funk ci o ná ri us ok
és a Kom mu nis ta In ter na ci o ná lé funk ci o ná ri u sai, az ér tel -
mi ség egyes fa na ti kus kép vi se lõi, fa na ti kus kom mu nis ták,
ma gas ran gú párt tag ok és a szov jet szer vek ma gas tiszt sé -
get be töl tõ mun ka tár sai. Két meg jegy zés: a. a né met ve ze -
tés már a wannseei kon fe ren cia elõtt meg kezd te a zsi dók
szisz te ma ti kus meg sem mi sí té sét. b. a lis tát úgy ál lí tot ták ös  sze,
hogy az mi nél több em ber re je lent sen fe nye ge tést. Ki az a
„hi va tá sos for ra dal már”? A párt ban ma gas tiszt sé get be töl tõ
bár me lyik vö rös ka to nát agyon le he tett lõ ni, de a kom mu -
nis ta párt egy sze rû tag ját is. Ho gyan le het meg ha tá roz ni,
hogy ki az „ér tel mi ség fa na ti kus kép vi se lõ je”? Bár me lyik
szov jet író?
Ber lin ben mû kö dõ, KONTAKTE-KONTAKTÛ ne vet vi se -

lõ egye sü le tünk er köl csi és anya gi tá mo ga tást nyújt a volt
szov jet ha di fog lyok nak, aki ket mint is me re tes, meg fosz tot -
tak at tól a jo guk tól, hogy a né met kor mány tól és a né met
gaz da sá gi alap ból kom pen zá ci ót kap ja nak. Sok le ve let ka -
punk, vis  sza em lé ke zé sek ér kez nek ve te rá nok tól és ezért
nem csak le vél tá ri do ku men tu mok, ha nem szem ta núk ere -
de ti be szá mo lói alap ján is sze ret nénk hely re ál lí ta ni a ké pet
ar ról, hogy ho gyan sze lek tál ták a „nem kí vá na tos ha di fog -
lyo kat”. A meg szállt te rü le te ken a ha di fog lyok ezen ka te gó -
ri á it köz vet le nül a tá bo rok kö ze lé ben lõt ték agyon. A zsi dók
és a párt ak ti vis ták ki eme lé se a Len gyel or szág és Né met or -
szág te rü le tén ta lál ha tó tran zit- és mun ka tá bor ok ban foly -
ta tó dott. A le tar tóz ta tot ta kat kon cent rá ci ós tá bo rok ba küld -
ték, ahol lik vi dál ták õket.
Né hány szót a do ku men tu mok ról. Na gyon ér de kes Chris-

tian Möller né met tör té nész mo nog rá fi á ja az uk raj nai Ki ro -
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vog rádban  mû kö dõ 305. sz. szov jet ha di fo goly tá bor ról, de
mi vel na gyon kis pél dány szám ban je lent meg, ezért gya -
kor la ti lag vissz hang nél kül ma radt. Kirovográdban egy ki -
sebb tá bor mû kö dött. A lá ger ve ze té se ki vá lasz tot ta a fen ti
ka te gó ri ák nak meg fe le lõ ha di fog lyo kat. A lis ták sze rint a
több sé gük zsi dó volt. Kis, 10-12 fõs cso por tok ban a Novo-
Ukrainka-i biz ton sá gi szol gá lat hoz irá nyí tot ták, ahol meg -
sem mi sí tet ték õket. Az adabasi altáborban csak 1941 no -
vem be ré nek el sõ he té ben 200 zsi dó vö rös ka to nát emel tek
ki és vé gez tek ki. No vem ber kö ze pé re a tá bor ve ze té sé nek
prob lé mái tá mad tak a transz port tal. A biz ton sá gi szol gá lat -
tal tör té nõ egyez te tés után a ki vég zé se ket köz vet le nül a tá -
bor ban kezd ték vég re haj ta ni. 20 ki vég zett ne ve fennma -
radt.9 A ná ci kol la bo rán sok ak tív sze re pet vál lal tak a zsi dók
és a párt ak ti vis ták meg sem mi sí té sé ben. Mi ha il Litvin fe hér -
orosz tör té nész csak Szmilovicsi vá ro sá ra vo nat ko zó an a
kö vet ke zõ ada tot köz li: csak 1941 ok tó be ré ben 1300 em bert
vé gez tek ki, „párt funk ci o ná ri u so kat és zsi dó kat”. Ez rög zí -
tés re ke rült a 2. lit ván zász ló alj hadinaplójában.10
Pél dák a „nem kí vá na tos ha di fog lyok” meg sem mi sí té sé -

rõl a meg szállt te rü le ten. Fjodor Ja. Ki jev bõl a breszti vár -
ban esett fog ság ba. „Po li ti kai tisz tün ket a né met ka to nák ott
hely ben lõt ték le. Meg ta gad ta, hogy köz ka to nai egyen ru -
há ba öl töz zön, bár ja va sol tuk neki”.11 Alekszej S. Donyeck -
bõl: „A mi szá za dunk ban volt egy zsi dó, Kaufmannak hív ták.
Egy sze rû köz ka to na volt, jel leg ze tes zsi dó kül sõ vel. Fog ság-
ba ke rü lé se után a né me tek rög tön ki emel ték a cso por tunk -
ból és ott hely ben ki vé gez ték, köz ben rö hög tek és kur jon -
gat tak.” Jevgenyij P. Penzából már 1942-ben esett fog ság ba,
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Sztá ling rád nál: „Sa ját sze mem mel lát tam, hogy az ala ku la -
tunk ból a né me tek agyon lõt tek két zsi dót és a szá za do sun -
kat, egy párt ak ti vis tát. Csak úgy, min den ok nél kül”. Saj nos
több eset ben áru lás tör tént. Kuruglen A. az üz be gisz tá ni
Na manganból: „Századkomisszárunkat Jefim Garivicsnek
hív ták. Zsi dó volt. Fog ság ba ke rü lé se után azon nal agyon -
lõt ték. Az egyik köz ka to na árul ta el. Is mer tem õt, egy ku lák
fia volt és szél sõ sé ge sen szov jet el le nes”. Elég pél da volt
áru lás ra ma guk ban a tá bo rok ban is. Mi vel ke vés idõ áll ren -
del ke zé sem re, ezért nem fo gok idéz ni ezek bõl a vis  sza em -
lé ke zé sek bõl, de gyûj te mé nyem ben van nak pél dák ar ra is,
hogy szo li dá ri san vi sel ked tek a fog ság ba esett zsi dók kal és
párt ak ti vis ták kal. Búj tat ták õket, köz ka to nai egyen ru há ba
va ló át öl tö zést aján lot tak fel ne kik, se gí tet tek ne kik, hogy
uk rán nak vagy ka u ká zu si nak ad ják ki ma gu kat, még né -
hány szót meg is ta ní tot tak ne kik uk rá nul vagy azeri nyel -
ven. Van nak ek la tán sabb pél dák is: ami kor ki de rült, hogy
va la ki a ka to nák kö zül ar ra ké szül, hogy fel ad ja tár sát, an ti -
sze mi tiz mu sa, an ti kom mu niz mu sa mi att vagy ha szon szer -
zé si okok ból, ak kor a po ten ci á lis áru lót meg ver ték, sõt meg
is öl ték. A vis  sza em lé ke zé sek tar tal maz nak ada to kat a szo -
li dá ris vi sel ke dés oka i ról is. Nem min dig ki zá ró lag ide a liz -
mus ból fa kad tak. Az egyik volt ha di fo goly õszin tén le ír ta,
hogy a ve le egy tá bor ban tar tóz ko dó párt ak ti vis ta ko ráb ban
a ke rü le ti párt szer ve zet ve ze tõ je volt és a le vél szer zõ je a
há bo rú elõtt so fõr ként dol go zott ne ki. A párt ak ti vis ta ud va -
ri as volt ve le, élel mi szer rel se gí tett az õ csa lád já nak, ezért a
tá bor ban le he tõ sé ge nyílt ar ra, hogy meg há lál ja a jó sá gát.
A rend õrt, aki fel is mer te az ak ti vis tát, és je len te ni akar ta õt
a lá ger fõ nök ség nek, õ a ba rakk ba csal ta és meg foj tot ta.
Az egy ko ri szov jet ha di fog lyok ta núi vol tak a tá bo rok ban

a zsi dók ki eme lé se cél já ból vég zett ún. „or vo si el len õr zé -
sek nek” is. Két pél dát ho zok, az egyik a meg szállt te rü le ten,
a má sik a Bi ro da lom egyik tá bo rá ban tör tént. Alekszej Cs. Uk-
raj ná ból, a Belaja Cerkovban mû kö dõ 334. sz. tá bor la kó ja ként
így em lék szik vis  sza: „Volt lak ta nyák ba zár tak be ben nün ket
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és szin te azon nal hoz zá kezd tek a „szû rés nek”. A fog lyo kat
sor ba ál lí tot ták és ar ra kényszerítették, hogy vet kõz ze nek
le. A so ron vé gig men tek a zsi dó kér dés „szak ér tõi”. Azo kat
a fog lyo kat, akik nél a szár ma zás je le it fe dez ték fel, fél re ál lí -
tot ták. Oda ve zet ték hoz zá juk azo kat a pa rancs no ka in kat és
biz to so kat is, akik áru lás ál do za tai let tek. Az éj sza kát kü lön
fé szer ben töl töt ték. Más nap reg gel mind an  nyi u kat ki vé gez-
ték egy tank csap da mel lett, nem mes  sze a tá bor tól”. Szergej
N. Jekatyerinburgból azt ír ja le, hogy ho gyan zaj lott a „sze -
lek ció” Né me tor szág ban, a memmingeni VII b ha di fo goly -
tá bor ban: „Egy na pon azt pa ran csol ták, hogy hagy juk ab ba
a mun kát és men jünk vis  sza a tá bor ba. Zsi dó kat ke res tek.
Négy zsi dót és két nem zsi dót ta lál tak. Õket te her au tón el -
vit ték va la ho vá. A mi ba rak kunk ból vol tak. Pon to san tud -
tam, hogy az egyi kük uk rán, nem zsi dó és nem ak ti vis ta.
De fe ke te sze me és ha ja volt, az or ra meg ha son lí tott a zsi -
dó ké ra. El sõ fel in du lá som ban meg akar tam mon da ni a né -
me tek nek, hogy nem zsi dó. De hall gat tam. Fél tem”.
Pavel Polian Krakovszkij és Arad ku ta tá sa i ra tá masz kod -

va úgy vé li, hogy a 85 ezer zsi dó nem ze ti sé gû ha di fo goly
vö rös ka to ná ból 55-80 ez ret gyil kol tak meg, az az a meg öl tek
szá za lé ka el ér he ti a tel jes lét szám 90%-át. Két har ma du kat a
meg szállt te rü le ten öl ték meg.12 A komisszárparancsot a had-
se reg pa rancs no kok nyo má sá ra 1942-ben he lyez ték ha tá lyon
kí vül, akik úgy vél ték, hogy a tö me ges ki vég zé sek csak erõ -
sí tik a Vö rös Had se reg el len ál lá sát. A 8. és 9. pa rancs a há -
bo rú vé gé ig ér vény ben ma radt.
Vé gül a Wehrmacht sze re pé rõl a „nem kí vá na tos” ha di fog-

lyok tö me ges meg sem mi sí té sé ben. Er rõl a sze rep rõl hos  szú
ide ig hall gat tak Né me tor szág ban. Christian Streit tör té nész
meg jegy zi: „A há bo rú utá ni évek ben a tár sa da lom ban, kü -
lö nö sen a Wehrmacht egy ko ri tiszt je i nek kö ré ben erõs el -

272 DMITRIJ SZTRATYIJEVSZKIJ

12 ПОЛџН, Павел—ШНЕЕР, Арон: Обреченные погибнуть. Судьба со вет  -
ских военнопленных-евреев во Второй мировой войне. Моск ва 2006,
стр. 33–34. 
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uta sí tás ba üt kö zött az az ál lí tás, mi sze rint a ka to nai ve ze tés
ak tí van köz re mû kö dött vol na a „bû nös pa ran csok” meg fo -
gal ma zá sá ban, be le ért ve a komisszárparancsot is.”13 Rolf
Keller, aki az Alsószászországi Em lék he lyek Ala pít vány ve -
ze tõ je és a szov jet ha di fog lyok té má já nak szak ér tõ je, köny -
vé nek el sõ fe je ze té ben az aláb bi alap ve tést te szi: „A hi deg -
há bo rú és azok az el len ség ké pek, ame lyek so ha nem tûn tek
el a né me tek tu da tá ból, nagy ban hoz zá já rul tak ah hoz,
hogy a há bo rú utá ni idõ szak ban a tör té net tu do mány gya -
kor la ti lag nem ta nul má nyoz ta a Wehrmacht kulcs sze re pét
a ná ci államban”.14
Csak a nagy port ka vart A Wehrmacht bû nei cí met vi se lõ

ki ál lí tás után vált vég re szak mai és tár sa dal mi dis kur zus
tár gyá vá Né me tor szág ban a né met had se reg sze re pe a ho -
lo kausztban és a szov jet ha di fog lyok meg sem mi sí té sé ben,
aki ket a ná ci ide o ló gu sok „nem kí vá na tos nak” mi nõ sí tet tek.
Az or szág ban las san meg je le nik az em pá tia Hit ler faj gyû lö lõ
po li ti ká já nak azon ál do za ta i val szem ben is, akik egé szen a
kö zel múl tig nem áll tak a tör té net tu do mány és pub li cisz ti ka
fi gyel mé nek kö zép pont já ban.

For dí tot ta: Hetesy Szil via
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13 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 krieg -
swirt schaftlichen Zwängen. Göttingen 2011, S. 16.
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SZ. BÍ RÓ ZOL TÁN

Akik meg gyõ zõ dés bõl kol la bo rál tak

A II. vi lág há bo rú tör té ne té nek könyv tár nyi az iro dal ma.
Még is – hiába telt el im már csak nem hét év ti zed a vi lág égés
befejezésétõl – újabb és újabb szem pont ok me rül nek fel a
há bo rú tör té ne té vel kap cso lat ban. Ugyan a kol la bo rá ció je -
len sé gé nek ku ta tá sa tá vol ról sem új ke le tû – még a Szov jet -
unió te kin te té ben sem –, ám az a nem rég Moszk vá ban meg-
je lent kö tet, amely két egy ko ri szov jet ál lam pol gár né me tek kel
va ló együtt mû kö dé sé rõl szá mol be, még is fi gyel met ér -
dem lõ új don ság nak szá mít. Az Oleg Budnyickij és Galina
Zelenyina ál tal szer kesz tett könyv1a meg szál lók kal va ló
együtt mû kö dés egy ed dig ke vés bé fel dol go zott vo nat ko zá -
sát mu tat ja be. Még pe dig azok kol la bo rá lá sát, akik az együtt-
mû kö dést nem kény szer ha tá sá ra és nem is a túl él ni aka rás
hét köz na pi ter he alatt vá lasz tot ták, ha nem el vi meg fon to -
lás ból. Azért, mert esz mei el len fe lei vol tak a bol se viz mus -
nak, il let ve mind an nak, amit az új ha ta lom 1917 után rá juk
kényszerített. A kö zel múlt ban meg je lent kö tet két ilyen
„esz mei kollaboráns”2 há rom írá sát ad ja köz re, meg mu tat va

1 „Свершилось. Пришли немцы!” Идейный коллаборационизм в СССР
в период Великой Отечественной войны. Moсква, 2012. („Be tel je -
sült. Meg jöt tek a né me tek!” Esz mei kol la bo rá ció a Szov jet uni ó ban a
nagy hon vé dõ há bo rú ide jén)

2 Ne héz pon to san meg ha tá roz ni a né me tek kel va ló együtt mû kö dés -
nek azt a tí pu sát, ame lyet a könyv ben sze rep lõ írá sok szer zõi kép vi -
sel tek. És ez nem for dí tá si prob lé ma, hi szen a kö tet szer kesz tõi ál tal
hasz nált jel zõs szer ke zet, az „идейный оллаборационизм” gond nél -
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a meg szál lók kal va ló együtt mû kö dé sük hát te rét és dön té -
sük in dí té ka it.
Mind ed dig ke ve set tud hat tunk ezek rõl az em be rek rõl.

Az azon ban ed dig sem volt két sé ges, hogy a bol se vik rend -
szer nek még a ’30-40-es évek for du ló ján is so kan le het tek
el len fe lei, még ha ezt nem is fe jez ték ki te võ le ge sen. A rend -
szer rel szem be ni elé ge det len ség nek szá mos oka le he tett.
A kö tet szer kesz tõi be ve ze tõ ta nul má nyuk ban több ilyen kö-
rül mény re is fel hív ják a fi gyel met. Min de nek elõtt ar ra, hogy
a Szovjetunió-beli élet kö rül mé nyek, a min den na pi élet fel -
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kül for dít ha tó „esz mei kol la bo rá ci ó ként”. A kér dés in kább az, hogy
ma ga a szer kesz tõi kon cep ció meg gyõ zõ-e, va gyis a kö tet ben be mu -
tat ni kí vánt je len ség épp ez zel vo nat ko zó szó szer ke zet tel ír ha tó-e le
a leg pon to sab ban. Az vi lá gos és egy ér tel mû, hogy a kö tet írá sa i nak
szer zõi nem di rekt kény szer ha tá sá ra és nem is a túl él ni aka rás ösz tö -
né nek en ged ve vál lal ták a né me tek kel va ló együtt mû kö dést. Õk azért
vol tak haj lan dó ak kol la bo rál ni, mert gyû löl ték a bol se viz must, és
mert nem is mer ték, avagy sú lyo san fél re is mer ték a né me tek há bo rús
cél ja it. Ám az több mint két sé ges, hogy ez a két „kö rül mény” ön ma -
gá ban elég sé ges len ne ah hoz, hogy „esz mei kol la bo rá ci ó ról” be szél -
hes sünk, va gyis olyan faj ta ma ga tar tás ról, amely nek kö vet ke ze te sen
vé gig gon dolt „esz mei” alap jai len né nek. A kö tet ben kö zölt írá sok
szer zõi ese té ben ez az „esz mei” alap kez det ben ki me rült an nak fel té -
te le zé sé ben, hogy a né me tek tá ma dá sa nyo mán ös  sze om lik a gyû lölt
bol se vik rend szer, majd – mi u tán a né me tek dol guk vé gez té vel el tûn -
nek – lét re jön va la mi lyen él he tõbb vi lág. Ké sõbb – meg ta pasz tal va a
né met meg szál lás hét köz nap ja it – mind ez át ala kult – kö szön he tõ en
Vlaszov szín re lé pés ének is – és a kol la bo rán sok egy ré sze kez dett
„be le ka pasz kod ni” a „har ma dik út” kon cep ci ó já ba, va gyis an nak fel -
té te le zé sé be, hogy egy szer re le het el uta sí ta ni mind Sztá lint, mind pe -
dig Hit lert. Csak hogy e „kon cep ció” ér vény re jut ta tá sá nak egy pil la -
na tig sem volt re a li tá sa. Rá adá sul Vlaszov is csak azt kö ve tõ en vált a
„de mok ra ti kus Orosz or szág” szó szó ló já vá, hogy a né me tek fog sá gá -
ba esett, va gyis po li ti kai for du la tát nem va la mi fé le bel sõ ön vizs gá lat,
avagy esz mei meg ha son lás vál tot ta ki, ha nem ra di ká li san új és egy -
ben ki szol gál ta tott élet hely ze te. Kö vet ke zés kép pen na gyon is kér dé -
ses, hogy a kö tet szer zõi ál tal kö ve tett ma ga tar tás men  nyi ben te kint -
he tõ „esz mei kol la bo rá ci ó nak”. En nek el le né re – jobb hí ján – ma gunk
is hasz nál ni fog juk e két sé get kel tõ jel zõs szer ke ze tet.
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tét elei – töb bek kö zött épp az erõl te tett ipa ro sí tás kö vet kez té -
ben – már a há bo rú elõtt is rend kí vül sze gé nye sek, sõt ki fe -
je zet ten nyo mo rú sá go sak vol tak. És ez épp úgy vo nat ko zott
a vi dé ki, mint a vá ro si élet re. 1941 nya rán, ami kor a Szov -
jet uni ót meg tá mad ták, az or szág alig egy év ti zed re volt a
kol ho zo sí tás tól, il let ve a je len tõs részt épp en nek kö vet kez -
mé nye ként le súj tó 1932-33-es nagy éhín ség tõl. Az utób bi a
Szov jet unió tel jes te rü le tén mint egy 7-7,5 mil lió em ber éh -
ha lá lát okoz ta. És ak kor még nem tet tünk em lí tést az egy re
töb be ket el érõ de por tá lá sok ról, a po li ti kai ter ror ról és an nak
1937-es be te tõ zé sé rõl. Minden nek rend kí vül sú lyos tár sa dal -
mi ára volt. Min den nél meg gyõ zõb ben mu tat ják ezt a kor szak
de mog rá fi ai ada tai. Min de nek elõtt a vár ha tó élet tar tam ra
vo nat ko zó mu ta tó. Ez ugyan is a há bo rút köz vet le nül meg -
elõ zõ év ben a szov jet fér fi ak ese té ben már csak 38,6 év volt,
míg a nõk nél 43,9.3 Ezek az ada tok lé nye gé ben meg egyez -
tek az Orosz Bi ro da lom szá zad for du lós mu ta tó i val, és mint -
egy 20 év vel vol tak ros  szab bak, mint a ko ra be li Ang li áé.
Rá adá sul mind ez nem csak a még min dig ma gas cse cse mõ -
ha lan dó ság gal füg gött ös  sze, ha nem je len tõs rész ben az zal,
hogy a ’30-as évek vé gén az elhalálozottak fe le a 16 és 49 év
köz ti kor osz tály hoz tar to zott, míg ötö dük a 16 és 29 év kö -
zöt tihez.4 Mind ez azon ban nem a ter ror kö vet kez mé nye
volt el sõ sor ban – bár nyil ván va ló an az is köz re ját szott eb -
ben –, ha nem leg in kább a min den na pos nél kü lö zé sek bõl,
alul táp lált ság ból, ala csony szin tû egész ség ügyi el lá tás ból,
va gyis az ál ta lá nos sze gény ség bõl fa kadt.
De nem csak a hét köz na pi élet nyo mo rú sá ga ta szí tott el

so ka kat a bol se vik rend szer tõl, de an nak militáns egy ház- és
val lás el le nes sé ge is. A bol se vik ve ze tés – mi u tán 1935-ben a

276 SZ. BÍRÓ ZOLTÁN

3 СAXAPOB А. Н.— ЖИРOMИPCKAЯ, В.Б.: Облик народа к на ча-
лу Великой Отечественной войны // Народ и война. Очерки ис -
тории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. М. 2010. стр.
32–33.

4 Uo. стр. 33
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so ros nép szám lá lás nyo mán kény te len volt szem be sül ni az -
zal a tén  nyel, hogy kö zel húsz év vel ha ta lom ra ke rü lé sük
után a la kos ság je len tõs ré sze to vább ra is hí võ – lát vá nyos
egy ház el le nes kam pány ba fo gott. En nek pe dig az lett a kö -
vet kez mé nye, hogy míg e kam pány elõtt a Szov jet uni ó ban
mint egy húsz ezer temp lom, zsi na gó ga és me cset mû kö dött,
ad dig 1941 ele jé re szá muk már ezer alá csök kent. Ez zel pár hu-
za mo san a kü lön bö zõ fe le ke ze tek hez tar to zó klé rus lét szá ma
is erõ sen meg fo gyat ko zott, a ko ráb bi hu szon négy ezer rõl
ötezerhatszázra. Rá adá sul a meg ma rad tak fe le a Moszk va
ál tal 1939-1940-ben meg szer zett új te rü le te ken – Nyu gat-
Be  lo rus  szi á ban, Nyu gat-Uk raj ná ban és Besszarábiában –
tel je sí tett szolgálatot.5 Va gyis a rend szer rel nem csak an nak
sze gé nyes élet fel tét elei és ter ror ja mi att vol tak so kan elé ge -
det le nek, de is ten ta ga dó ter mé sze te mi att is. Ez az utób bi
ki vált képp a pa rasz to kat tet te fe let tébb bi zal mat lan ná. Kö -
rük ben so kan hit tek an nak a ’30-as évek má so dik fe lé ben
szé les kör ben ter je dõ szó be széd nek, hogy e sá tá ni rend szer
ha ma ro san összeomlik,merthogy „rö vi de sen há bo rú lesz,
ide gen had se re gek tör nek be Oro szor szág ba, és a kol ho zo -
kat felszámolják…”6
Mind azo nál tal a rend szer rel va ló nyílt szem be he lyez ke -

dést a né me tek és szö vet sé ge se ik meg ér ke zé se elõtt csak
na gyon ke ve sek mer ték vál lal ni. Mind ez ér tel met len nek, re-
mény te len nek és fe les le ge sen koc ká za tos nak tûnt. A né me -
tek meg ér ke zé sé vel azon ban meg vál to zott a hely zet. Az új
fel té te lek mel lett im már „so kan” vá lasz tot ták a meg szál lók -
kal va ló együtt mû kö dést. Ez azon ban nem je len tet te azt,
hogy a rend szer rel szem be ni elé ge det len ség, avagy a ki fe -
je zett rend szer el le nes ség fel tét le nül el ve ze tett vol na a meg -
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5 Lásd a kö tet be ve ze tõ ta nul má nyát: БYДНИЦKИЙ, О. В.—ЗEЛE -
НИ НA, Г. С.: Идейный коллаборационизм в годы Великой Оте чест  -
венной войны// „Свершилось. Пришли немцы!”, стр. 7.

6 ФИЦПAТPИK ,Ш.: Сталинские крестьяне. Социальная история
Советской России в 30-е годы деревня. М. 2001. стр. 13.
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szál lók kal va ló együtt mû kö dés hez. Szá mos pél dát ta lál ni
ar ra – a kö tet be ve ze tõ je is több ilyen re utal –, ami kor a bol -
se viz mus sal szem be ni „iga zolt” elé ge det len ség nem „csa pott
át” kol la bo rá lás ba. És per sze en nek el len ke zõ jé re is akadt
jócs kán pél da. Va gyis ar ra, ami kor va la ki kész nek mu tat ko -
zott an nak el le né re is a meg szál lók kal va ló együtt mû kö dés -
re, hogy ko ráb ban a szov jet rend szer tá mo ga tó já nak, sõt ki -
fe je zett tá ma szá nak számított.7 Az az a szov jet el le nes ség bõl
még nem kö vet ke zett fel tét le nül a meg szál lók ki szol gá lá sa,
mi ként a ko ráb bi rend szer hû ség sem je len tett ga ran ci át ar ra,
hogy va la ki ne vál jék kol la bo ráns sá.
Ugyan ak kor ar ra a kér dés re is ne héz vá la szol ni, hogy va -

ló ban so kan vol tak-e azok, akik vál lal ták a meg szál lók kal
va ló együtt mû kö dést. Már csak azért is ne héz e kér dés re
vá laszt ad ni, mert elõt te azt is tisz táz ni kel le ne, hogy mi te -
kint he tõ egy ál ta lán kol la bo rá lás nak. Ez ugyan is egy ál ta lán
nem nyil ván va ló. Van nak per sze vi tán fe lül ál ló ese tek, mint
ami lyen a meg szál lók fegy ve res tá mo ga tá sa, akár ka to na -
ként, akár rend fenn tar tó ként. És nyil ván eb be a ka te gó ri á -
ba tar to zik az is, aki kész a meg szál lók po li ti kai tá mo ga tá sá -
ra, akár az új ad mi niszt rá ció ré sze ként, akár az új ha ta lom
pro pa gan dis tá ja ként. De va jon kol la bo rált-e az, aki ko ráb bi
poszt ján ma radt és egy do hány gyár, avagy a he lyi ál lat kert
igaz ga tó ja ként a meg szál lás ide jén is to vább dol go zott? Mi
lett vol na eb ben az eset ben a he lyes ma ga tar tás? Min dent
hát ra hagy va el me ne kül ni? Par ti zán nak áll ni, avagy ott ma -
rad ni és óv ni, ami még óv ha tó? A Don mel let ti Rosztovban,
pél dá ul, a meg szál lást kö ve tõ en mind a do hány gyár igaz -
ga tó ja, mind a vá ro si ál lat kert ve ze tõ je a he lyén ma radt.
Oly an  nyi ra, hogy mi u tán a né me te ket ki ûz te a vis  sza té rõ
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7 EPMOЛOB, И.: Три года без Сталина. Оккупация: советские граж -
дане между нацистами и большевиками (1941—1944). М. 2010. стр.
31.
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Vö rös Had se reg, ak kor is poszt ju kon maradtak.8 Va gyis föl
nem me rült ben nük, hogy a vis  sza vo nu ló meg szál ló erõk kel
együtt ne kik is me ne kül ni ük kel le ne. Nyil ván úgy gon dol -
ták, hogy sem mi ros  szat nem kö vet tek el. De va jon a vis  sza -
té rõ szov jet ha tó sá gok is így gon dol ták-e? A he lyü kön ma ra -
dó igaz ga tók pe dig biz to sak le het tek-e ab ban, hogy ami ként
õk, úgy a hely re ál lí tott bol se vik ha ta lom kép vi se lõi is így
gon dol ják-e majd? Ez egy ál ta lán nem volt ma gá tól ér te tõ dõ.
Mint aho gyan az sem, hogy kol la bo ráns-e az, akit né met
nyelv ta nár ként a meg szál ló ha tó sá gok tol má cso lás ra kény -
sze rí te nek. Ki vált képp ké nyes sé vá lik ez a kér dés, ha a sors
rá adá sul úgy hoz ta, hogy tol mács ként kény te len volt el fo -
gott el len ál lók, avagy el len ál ló nak vélt ci vi lek ki hall ga tá sán
is részt ven ni. Mi a bû ne? Volt-e bû ne? Hol hú zó dik itt a ha -
tár? És együtt mû kö dõ nek kell-e te kin te ni azt, aki a meg -
szállt te rü let va la mi lyen hely re ál lí tott üze mé ben egy sze rû
mun kás em ber ként dol go zott, mert va la mi bõl még is csak
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8 A be mu ta tott kö tet be ve ze tõ ta nul má nya szá mol be a rosztovi igaz ga -
tók ese té rõl. (Lásd: БYДНИЦKИЙ, О. В.—ЗEЛEНИНA, Г. С.: Идей -
ный коллабо- рационизм в годы Великой Отечественной войны
// „Свершилось. Пришли немцы!”, стр. 6. ) Az azon ban vé gül nem
de rül ki, hogy a szov jet csa pa tok vis  sza té ré se kor mi ként ala kult a sor suk.
Le het, hogy poszt ju kon ma rad hat tak, le het, hogy nem. Kü lön bö zõ
okok mi att in kább az utób bi vál to zat a va ló szí nûbb. A vis  sza té rõ
szov jet ha tó sá gok ugyan is rend kí vül bi zal mat la nok vol tak min den ki -
vel szem ben, akik a meg szállt te rü le ten re ked tek. Valerij Vasziljev, a
vinnyicai te rü let meg szál lá sát fel dol go zó do ku men tum kö tet egyik
be ve ze tõ ta nul má nyá nak szer zõ je írá sát egy mogiljovi szem ta nú vis  sza -
em lé ke zé sé re hi vat koz va a kö vet ke zõk kel zár ja: „…a szov jet hi va tal -
no kok még a get tót túl élõ zsi dó kat is nyíl tan kol la bo rá lás sal vá dol ták.
A meg szál lók kal va ló po ten ci á lis együtt mû kö dés sel gya nú sít va õket,
azt kér dez ték tõ lük: ’Ha túl tud ták él ni, ak kor ez mi kép pen volt le -
het sé ges?’ Ezért az tán az em be rek igye kez tek sem mit se me sél ni a
meg szál lás ról, a vá ro sok és a kis te le pü lé sek la kói pe dig gyak ran cse -
rél ték a sze mé lyi iga zol vá nyu kat, ne vü ket, szü le té sük he lyét és ide -
jét.” (BACИЛEB, B.: Оккупационный режим и население // Жизнь
в оккупации. Винницкая область 1941—1944 гг. М. 2010. стр. 47.)
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meg kel lett él nie? És kol la bo ráns-e az a mér nök, aki elõbb
se gí tett va la mi lyen le rom bolt, avagy rész ben le sze relt üzem
új ra in dí tá sá ban, majd mû köd te té sé ben? És rossz né ven ve -
he tõ-e a pa rasz tok tól, hogy ké szek vol tak to vább ra is a föl -
de ken dol goz ni? Azo kon a föl de ken, ame lye ket ugyan nem
kap tak vis  sza, de nem is tar toz tak a kol ho zok hoz, mert hogy
azo kat im már át ne vez ték „kö zös sé gi gaz da sá gok nak”. És
mi u tán töb bé-ke vés bé tisz táz tuk a kol la bo rá ció fo gal mát –
már amen  nyi re e kér dé sek egy ál ta lán tisz táz ha tó ak –, azt is
vi lá gos sá kell ten ni, hogy vol ta kép pen há nyan ke rül tek ab -
ba a hely zet be, hogy „kol la bo rál has sa nak”, va gyis a tel jes
szov jet né pes ség mek ko ra ré sze re kedt a meg szállt te rü le te ken.
Egy elõ re azon ban még er re a kér dés re se tud juk a pon tos
vá laszt. Amit tu dunk, az az, hogy azon az 1,9 mil lió négy zet -
ki lo mé ter nyi területen,9 amely a né me tek és szö vet sé ge se ik
ke zé re ke rült, a há bo rú ki tö ré se elõtt mint egy 85-88 mil lió fõ
élt10vagyis a Szov jet unió ko ra be li tel jes né pes sé gé nek 44-46 szá-
za lé ka. Ez azon ban nem je len tet te azt, hogy mi u tán ki tört a
há bo rú, min den ki, aki ko ráb ban ott élt, a meg szállt te rü le -
te ken is ma radt. Rész ben az e te rü le tek rõl ko ráb ban be hí -
vott had kö te le sek, rész ben az eva ku á lás so rán a tér ség bõl
át te le pí tet tek, rész ben pe dig a spon tán me ne kü lõk je len tõs
mér ték ben csök ken tet ték az ide gen fel ügye let alá ke rül tek
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9 Lásd: Население России в ХХ веке. Исторические очерки. т.2.
1940-1959 гг. М. 2001. стр. 61.

10A Народное хозяство СССР в Великой Отечественной войне. 1941-
1945. Статистический сборник. (М. 1990. стр. 21.) c. kö tet 84,9 millió
fõben ha tá roz za meg az utóbb meg szál lás alá ke rült te rü le te ken 1940-
ben élõk szá mát. Ez zel szem ben a Население России в ХХ веке.
Исторические очерки. т.2. 1940—1959 гг. (М. 2001.) c. tanulmány-
gyûjtemény– azon köz lé sé bõl ki in dul va, hogy az Orosz Tag köz tár sa -
ság utóbb ide gen fel ügye let alá vont te rü le te in a há bo rú ki tö ré se elõtt
kö zel 30 mil li ó an él tek (lásd az em lí tett kö tet 49. ol da lán), míg a Szov jet -
unió töb bi meg szállt nyu ga ti tag köz tár sa sá gá ban mint egy 60 mil li ó an
(lásd aszó ban for gó kö tet 16. ol da lá nak táb lá za tát) – ar ra en ged kö -
vet kez tet ni, hogy ez a szám akár a 88 mil li ót is el ér het te.
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szá mát. Mind eköz ben a la kos ság szer ve zett ki vo ná sa az or -
szág nyu ga ti ré szé nek kü lön bö zõ te rü le te i rõl fe let tébb egye  -
net le nül va ló sult csak meg. A kö zel 3 mil li ós Lit vá ni á ból,
pél dá ul, csak húsz ezer em bert tud tak eva ku ál ni, va gyis a la-
kos ság mind ös  sze 0,07 szá za lé kát, mert hogy e nem rég Szov-
jet uni ó hoz csa tolt tag köz tár sa sá got a né met csa pa tok négy
nap alatt le ro han ták. Lé nye gé ben ugyan ez a hely zet ala -
kult ki Let tor szág ban is. In nen a la kos ság 2 szá za lé kát tud -
ták ki me ne kí te ni. A nyu ga ti ha tár tól leg tá vo labb esõ bal ti
tag köz tár sa ság, Észt or szág ese té ben már va la mi vel si ke re -
sebb volt e mû ve let, de a ki me ne kí tet tek ará nya itt sem ha lad-
ta meg a 6 szá za lé kot. Va gyis a szov jet ha tó sá gok az 5,7 mil -
lió össz né pes sé gû há rom bal ti tag köz tár sa ság ból – nyil ván
a he lyi la kos ság je len tõs ré szé nek el len ke zé se mi att is –
mind ös  sze 120 ezer em bert tud tak az or szág bel sõ te rü le te i re
áttelepíteni.11 En nél ha té ko nyab ban ala kult az eva ku á lás Uk-
raj na ese té ben. Itt az ak kor 41 mil li ós né pes ség bõl mint egy
4 mil lió fõt si ke rült ki men te ni, míg a 9 mil li ós Be lo rus  szi á -
ból 1,5 milliót. E mû ve le tek és a már em lí tett egyéb kö rül -
mé nyek kö vet kez té ben va ló szí nû leg mint egy 70 mil lió em ber
re ked he tett a meg szállt te rü le te ken. Eb bõl ke ve sebb, mint
30 mil li ót tett ki az orosz tag köz tár sa ság hoz tar to zó te rü le -
te ken élõk szá ma, míg mint egy 40 mil li ót a Bal ti kum ban,
Be lo rus  szi á ban, Uk raj ná ban és Mol dá vi á ban élõ ké. Mi u tán
pe dig a szov jet ha tó sá gok nem csak gyá ra kat és üze me ket
te le pí tet tek át az or szág bel sõ te rü le te i re, ha nem a had kö te -
les kor tól né hány év vel fi a ta labb fér fi a kat is, a Szov jet unió
meg szállt ré sze in túl nyo mó több sé gé ben – mint egy há rom -
ne gyed rész ben – nõk ma rad tak, míg a ki sebb ség ben lé võ
fér fi ak nagy ré sze vagy idõs em ber, vagy még gyer mek volt.
A fi a tal, ám még nem had kö te les fér fi ak ra ugyan is Moszk -
va stra té gi ai tar ta lék ként te kin tett, és igye ke zett mi nél na -
gyobb szám ban ki me ne kí te ni õket. Ez jó részt si ke rült is.
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11 Lásd: Население России в ХХ веке. Исторические очерки. т.2.
1940—1959 гг. М. 2001. стр. 70.

03Konyv1:Konyv.qxd  10/2/2014  12:51 PM  Page 281



A meg szál lás a min den ko ri front vo nal kö ze lé ben még
köz vet len ka to nai fel ügye le tet je len tett, míg a harc tér tõl tá -
vo labb esõ ré sze ken az új ha ta lom már ci vil ad mi niszt rá ció
ré vén igaz gat ta az ott élõ ket. Ber lin az el fog lalt szov jet te rü -
le te ken négy ún. „bi ro dal mi komisszariátust” ter ve zett ki -
ala kítani.12 Eb bõl ket tõ lét re is jött. A bal ti tér sé get és Be lo -
rus  szia észa ki ré szét ma gá ba fog la ló „Ostland”, il let ve az
Uk rán Tag köz tár sa ság je len tõs ré szé re ki ter je dõ „Uk raj na”.
A terv be vett „Ka u ká zus” és „Moszk va” ne vû ad mi niszt ra -
tív egy sé gek azon ban a né met há bo rús cé lok tel je sü let len -
sé ge mi att nem ke rül tek fel ál lí tás ra.
A meg szál ló ha tó sá gok sem de jure, se de facto nem tet -

tek ér de mi kü lönb sé get az el fog lalt te rü le tek ci vil la kos sá ga
és a ha di fog lyok „moz ga tá sa” között.13 Ez min den nél vi lá -
go sab ban mu tat ko zott meg a kény szer de por tá lá sok gya kor -
la tá ban. A ci vil la kos ság ez el len nem te he tett sem mit. Ha
meg pró bált el len áll ni, ak kor erõ szak kal vit ték el és kénysz-
erítették mun ká ra. Ugyan ak kor a mun ka vég zés a meg szállt
te rü le te ken is kö te le zõ volt min den ki nek. Ez épp úgy vo nat-
ko zott a vá ro si, mint a fa lu si la kos ság ra. Leg fel jebb an  nyi
volt az egyes meg szállt te rü le tek köz ti kü lönb ség, hogy míg
e sza bály a né me tek fel ügyel te te rü le te ken a 18 és 45 év
köz ti kor osz tály ra vo nat ko zott, ad dig a ro má nok el len õriz -
te besszarábiai és dél-uk raj nai ún. „Transznisztriában” a 16 és
40 év kö zöt ti ek re. El vi leg az üze mek ben a na pi mun ka idõ
11-12 óra volt, míg a föl de ken nap kel té tõl nap nyug tá ig tar -
tott. Az ara tá si idõ ben még a 10-12 éves gye re ke ket is ki haj -
tot ták a földekre.14 Aki pe dig nem en ge del mes ke dett, avagy
la zsált, az azt koc káz tat ta, hogy né met or szá gi kény szer mun-
ká ra hajt ják, avagy a kör nyék va la mely mun ka tá bo rá ba zár ják.
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12 Lásd: KHЯЗЬKOB, А. С.: Оккупационный режим.Партизанское
дви жение// 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. 
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A meg szállt te rü le te ken ma rad tak köz ér zet ét és po li ti kai
han gu la tát szá mos kö rül mény be fo lyá sol ta. A Szov jet uni ó -
nak azo kon a ré sze in, ame lyek köz vet le nül a hon vé dõ há -
bo rút meg elõ zõ évek ben ke rül tek Moszk va fenn ha tó sá ga
alá több nyi re bi za ko dó an fo gad ták a né met erõ ket. Az ott
élõk je len tõs ré sze kész nek mu tat ko zott a meg szál lók kal
va ló együtt mû kö dés re. Mind ez a né met csa pa tok meg je le né-
se kor nem egy eset ben öl tött erõ sza kos for mát és fe je zõ dött
ki vé res zsi dó el le nes pog ro mok ban. Az NKVD-börtönök
meg nyi tá sa és az ott el kö ve tett tö meg gyil kos sá gok köz szem-
lé re té te le, együtt an nak fo lya ma tos suly ko lá sá val, hogy a
la kos ság el len el kö ve tett bol se vik gaz tet tek mö gött a zsi dók
és a „zsi dó bol se viz mus” áll, pil la na tok alatt meg tet te ha tá -
sát. En nek nyo mán Ri gá tól Vil ni u son át egé szen Lvo vig
gyil kos pog ro mok sö pör tek vé gig a szov jet ha ta lom he lyén
épp be ren dez ke dõ, ám a „né pi dü höt” le fog ni nem aka ró
meg szál ló ha tó sá gok sze me láttára.15Mind azo nál tal a la kos -
ság együtt mû kö dé si kész sé ge nem csak ezek re a fris sen
„szovjetizált” te rü le tek re volt jel lem zõ, de az or szág bel sõ, a
nyu ga ti ha tár tól tá vo labb esõ ré sze i re is. Az Uk raj na kö ze pén
ta lál ha tó vinnyicai te rü le ten is kez det ben so kan re mény -
ked ve fo gad ták a meg szál ló erõ ket. Nincs eb ben sem mi
meg le põ, ha tud juk, hogy az 1932-ben ki ala kí tott Vinnyica
me gyé ben az ott élõ 3,5-4 mil lió la kos ból csak nem fél mil lió
em ber ve szett oda a holodomor, a nagy éhín ség éveiben.16
Né hány év vel ké sõbb, a nagy ter ror ide jén pe dig kö zel húsz -
ezer em bert tar toz tat tak le a me gyé ben, és kö zü lük csak nem
14 ez ret ki is végeztek.17 Mind ezek után a te rü let la kó i nak
je len tõs ré sze ért he tõ mó don re mény ke dett ab ban, hogy a
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15 Lásd: BEYRAU, Dietrich: Преступление оккупантов //Жизнь в ок -
ку пации. 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.
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né me tek és szö vet sé ge se ik meg je le né sé vel va la mi vál toz ni
fog, a dol gok leg alább egy ki csit jobb ra for dul nak. A kül vi -
lág tól el zárt, ugyan ak kor a sztá li ni pro pa gan dá val szem ben
egy re bi zal mat la nab bá vá ló szov jet em be rek hon nan is tud -
hat ták vol na, hogy a meg szál ló erõk cél ja a leg ke vés bé sem
az õ élet kö rül mé nye ik ja ví tá sa lesz. Ma guk nak kel lett meg -
ta pasz tal ni uk, hogy a meg szál ló erõk te rem tet te új rend sok-
kal el vi sel he tet le nebb, sõt bor zal ma sabb, mint volt a bol  se vi-
ko ké. A meg szállt te rü le te ken ural ko dó köz han gu lat ala ku lá sát
pon to san és hi te le sen mu tat ják meg azok a do ku men tu mok,
ame lyek az Élet a meg szál lás kö rül mé nyei kö zött. Vinnyica me gye
1941–1944 c. kö tet ben je len tek meg nem rég. E nagy sza bá sú,
csak nem ki lenc száz ol da las, ki ter jedt nem zet kö zi együtt -
mû kö dés sel lét re ho zott do ku men tum kö tet a meg szál lás hét-
köz nap ja i nak szá mos vo nat ko zá sát mu tat ja be a meg szál ló
ha tó sá gok bün te tõ po li ti ká já tól, a holokauszton és az el len -
ál lás kü lön bö zõ for má in át egé szen a túl élés hét köz na pi
stra té gi á i ig. A kö tet do ku men tu ma i ból vi lá go san ki de rül – és
ezt ma guk a né me tek is ér zé kel ték –, hogy az el fog lalt te rü le-
tek la kos sá ga már 1942 ele jé tõl egy re ha tá ro zot tab ban kezd te
el ítél ni a meg szál ló erõk ma ga tar tá sát és egy re ros  szal lób -
ban te kin tett je len lét ük re. A ci vil la kos ság mind töb be ket
érin tõ de por tá lá sa – át szál lí tá suk né met or szá gi kény szer -
mun ká ra – csak to vább fo koz ta a meg szál lók kal szem be ni
el len ér zést és a tõ lük va ló fé lel met. A né met or szá gi mun ka -
kö rül mé nyek rõl be szá mo ló el sõ le ve lek meg ér ke zé se pe dig
mind töb bek ben erõ sí tet te meg az el ha tá ro zást, hogy „el kell
me ne kül ni, sem mi kép pen sem sza bad utaz ni!”
A Sztá ling rád és a Ka u ká zus irá nyá ba in dí tott újabb né -

met tá ma dás 1942 nya rán is mét óva tos ság ra in tet te a meg -
szállt te rü le te ken élõ ket. Eb ben a hely zet ben új ra a tû rést, a
mun kát, a hall ga tást és leg fõ kép pen a ki vá rást vá lasz tot ták.
Ugyan ak kor 1942 ele jé tõl a meg szállt te rü le tek egy re na -
gyobb ré szén kez dett ki bon ta koz ni par ti zán há bo rú. Ez
Vinnyica me gye dél ke le ti és dé li ré szén az zal járt, hogy az
el len ál lók mind ha té ko nyab ban tud ták meg aka dá lyoz ni a
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leara tott ga bo na Né me tor szág ba tör té nõ át szál lí tá sát. Sõt, a
par ti zá nok – rá érez ve ar ra, hogy mi ként nyer he tik el a meg-
szállt te rü le tek la kos sá gá nak ro kon szenv ét – a vis  sza tar tott
ga bo nát el kezd ték szét osz ta ni közöttük.18 A né me tek sztá -
ling rá di ve re sé gét kö ve tõ en a par ti zá nok te vé keny sé ge a
ko ráb bi ak nál is ak tí vab bá vált. Ek kor kez dõd tek el az el sõ
kol la bo rán sok el le ni át fo gó ak ci ó ik. És a la kos ság egy re na -
gyobb ré sze kezd te a szov jet el len ál ló cso por to kat, ha nem
is je len tõs, de olyan re á lis erõ nek te kin te ni, amely kész és ké-
pes meg vé de ni õket at tól, hogy el hajt sák meg ma radt ál la ta i-
kat, el ve gyék sze gé nyes va gyo nu kat és ke nye rü ket, õket
pe dig kény szer mun ká ra vi gyék.
Ér zé kel ve e mind in kább ki tel je se dõ ér zel mi for du la tot a né -

me tek meg pró bál tak va la mi kép pen ten ni ez el len. Vinnyi ca
me gyé ben, pél dá ul, ezt a len gyel ha di fog lyok NKVD ál tal
el kö ve tett katinyi tö meg gyil kos sá gá nak be mu ta tá sá val, a tö -
meg sír ok 1943 áp ri li sá ban kez dõ dõ fel tá rá sá val, az NKVD
fe le lõs sé gé nek szé les kö rû pro pa gan dá já val pró bál ták el ér -
ni. E gaz tett mi at ti szov jet fe le lõs ség be mu ta tá sa meg is tet -
te a ma gá ét. A sí rok fel tá rá sán dol go zó több né met és egy
nem zet kö zi bi zott sá got so kan még több száz ki lo mé ter nyi
tá vol ság ról is föl ke res ték, csak hogy be szá mol has sa nak a
szov jet bel biz ton sá gi szer vek ko ráb ban el kö ve tett rém tet te i -
rõl. Ugyan ak kor a meg szállt te rü le tek la kos sá ga nem csak er-
rõl szá molt be, de ki hasz nál va a hely ze tet, meg pró bált vé -
del met nyer ni a bi zott sá gok nál a he lyi meg szál ló ha tó sá gok
túl ka pá sa i tól, il let ve so kan ab bé li csa ló dott sá guk nak ad tak
han got, hogy szá mos he lyen to vább ra is ugyan azok a he lyi
elöl já rók, mint akik vol tak a bol se vi kok ide jén. Ugyan ak kor
az NKVD 1937-1938-as te vé keny sé gét fel tá ró né met bi zott -
ság uk rán tol má csa, aki egy ben az uk rán nem ze ti el len ál lás
ak ti vis tá ja is volt, úgy ta lál ta, hogy 1943 nya rán mi ként ko -
ráb ban Sztá lint, úgy már Hit lert se ked vel te a meg szállt te rü-
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18 Lásd: BACИЛEB, B.: Оккупационный режим и население // Жизнь
в оккупации. Винницкая область 1941—1944 гг. М. 2010.. стр. 45.
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le tek la kos sá gá nak nagy több sé ge. A do ku men tum kö tet ben
is sze rep lõ feljegyzése19 sze rint egy, a bi zott sá got fel ke re sõ
ér tel mi sé gi uk rán nõ ar ra a kér dés re, hogy mi ként vi szo nyul
Hit ler hez és Sztá lin hoz, né mi gon dol ko dás után azt a töb bé-
ke vés bé ak kor már jel lem zõ vá laszt ad ta, hogy ne ki Sztá lin
tel jes mér ték ben kö zöm bös, mert tõ le sem mi jót nem ka pott.
Ugyan ak kor Sztá lin ide jén még is csak volt mun ká ja, há za,
bú to ra, éle te, fér je, és biz tos le he tett ab ban, hogy ha nem
avat ko zik be le a po li ti ká ba, ak kor sem mi sem tör té nik majd
ve le. Hit ler vi szont mind ezt el vet te tõ le, be le ért ve a sa ját éle -
té vel kap cso la tos bi zo nyos sá got is, mert hogy bár me lyik pil -
la nat ban le lõ he tik, avagy né met or szá gi kény szer mun ká ra
vi he tik. „Így az tán mi ért is kel le ne Hit lert szeretnem?”20 –
fe jez te be vá la szát az uk rán nõ. Lé nye gé ben ugyan er re a
han gu lat vál tás ra hív ta fel a fi gyel met az uk raj nai né met ad -
mi niszt rá ci ó ban szol gá ló Heinz von Homeier is egy 1943 ok -
tó be ré ben írt je len té sé ben. Az Alfred Rosenberg birodalom -
miniszterhez in té zett le vél a meg szállt te rü le te ken ural ko dó
han gu lat át ala ku lá sát úgy ír ta le, mint ami a né me tek kel va ló
kez de ti „lát vá nyos együtt mû kö dé si kész ség tõl” fo ko za to -
san ve ze tett el a „bol se viz mus nak, mint ki seb bik rossz nak”
az el fo ga dá sá ig. Ho lott ko ráb ban épp en nek az el len ke zõ je
volt a jel lem zõ, va gyis a „bol se viz mus ban va ló csa ló dás, a
te he tet len ség, a pas  szív el len ál lás, majd a bol se viz mus ta ga-
dá sa” volt az ural ko dó ér zü let. 1943 õszé re azon ban meg for -
dult a ko ráb bi ten den cia és a meg szállt te rü le tek la kos sá ga
az el len tá ma dás ba len dült Vö rös Had se re get kezd te is mét
csak úgy em le get ni, hogy „jön nek a mi e ink”. Ez egy év vel
ko ráb ban még tel je sen el kép zel he tet len lett vol na. Ak ko ri -
ban a meg szállt te rü le tek la kos sá ga a szov jet ha ta lom ról
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19 Из воспоминаний переводчика комиссии по расследованию прес ту -
пле-ний НКВД 1937-1938 гг. в Виннице М. Селешко о поведении
предста-вителей немецких окупационны,1х властей и положений
на селения го-рода и области //Жизнь в оккупации. Винницкая об-
ласть 1941—1944 гг. М. 2010. стр. 471–479.

20 Lásd: Uo. стр. 479.
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csak mint a „ko ráb bi kor mány ról”, avagy „azok ról” be szélt,
va gyis a bol se vik rend szert még nyel vi leg is mes  sze „el tar -
tot ta” ma gá tól. 1943 õszé re azon ban már más lett a hely zet.
És eb ben nem a szov jet el len tá ma dás ját szot ta a dön tõ sze -
re pet, ha nem a meg szál ló erõk ke gyet len bün te tõ po li ti ká -
ja. Az a po li ti ka, amely kez det kez de té tõl el len fe lét a ke le ti
fron ton nem le gyõz ni akar ta, ha nem meg sem mi sí te ni, nem
meg adás ra kény sze rí te ni, ha nem fel kon col ni és erõ for rá sa it
ki zsi ge rel ni. E po li ti ka a meg szállt szov jet te rü le te ken több
mint 7 mil lió ci vil la kos le gyil ko lá sát, több mint 4 mil lió ha -
lál ra éhez te té sét (il let ve a fer tõ zõ be teg sé gek tõl és az or vo -
si el lá tás el ma ra dá sá ból kö vet ke zõ ha lá lát) hoz ta ma gá val.
Ugyan csak e bün te tõ po li ti ka kö vet kez mé nye volt, hogy a
né met or szá gi kény szer mun ká ra el haj tott több mint 5 mil lió
szov jet ál lam pol gár kö zel fe le (2,2 mil lió) nem él te túl a ke -
gyet len mun ka fel té te le ket. Mind ez azt je len tet te, hogy a meg-
szállt te rü le ten re kedt 70 mil lió ci vil bõl, akik dön tõ több sé ge
nõ, gyer mek és idõs em ber volt, csak nem 14 mil li ó an pusz -
tul tak el, va gyis min den ötö dik azok kö zül, aki ket a há bo rú
az ide gen csa pa tok ál tal el fog lalt te rü le te ken ért.21 Ezek az
ada tok ön ma guk ért be szél nek. És ak kor még nem tet tünk
em lí tést ar ról, hogy en nek a há bo rú nak vol tak po li ti kai és
fa ji ala pon ki je lölt el sõd le ges cél pont jai. Eb be a ka te gó ri á ba
tar to zott a szov jet zsi dó ság. Kö zü lük a meg szállt te rü le ten
re ked tek mind ös  sze 1 szá za lé ka él te túl a háborút.22
E drá mai küz de lem sa já tos ol va sa tát kí nál ja az a két „esz -

mei kol la bo ráns” ál tal jegy zett há rom szö veg, amely a Be tel -
je sült. Meg jöt tek a né me tek! c. kö tet ben lá tott nem rég nap vi -
lá got. Az el sõ és egy ben a leg hos  szabb írás Olimpiada
Polja ko va há bo rús nap ló ja, míg a má sik ket tõ Vla gyi mir
Szoko lov már a há bo rú után ke let ke zett dol go za ta. Eme
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21 Lásd: Великая Отечественная без грифа секретности. Книга по -
терь. М. 2010. стр. 48.

22 Lásd: Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941-
1944). Сборник документов и материалов, Иерусалим, 1992. стр.
6.,стр. 30.
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utób bi ak a New Yor ki Co lum bia Egye tem „szov jet prog -
ram ja” szá má ra ké szül tek az ’50-es évek el sõ fe lé ben. A két
írás kö zül az el sõ a há bo rú elõt ti, il let ve a há bo rú alat ti szov-
jet is ko la mû kö dé sét mu tat ja be, míg a má so dik a né met meg-
szál lás hét köz nap ja it idé zi fel. Poljakova há bo rús nap ló já nak
egyes rész le tei még 1954-ben meg je len tek a Грани c. emig -
ráns folyóiratban,23 míg Szokolov írá sai kö zül az ok ta tás sal
fog lal ko zó egy egye te mi tanulmánykötetben,24 a meg szál -
lás ról írt dol go za ta pe dig a „szov jet prog ram” sok szo ro sí -
tott ki ad vány so ro za tá nak 58. fü ze te ként je lent meg.25A kö tet -
ben sze rep lõ írá sok azon ban már el sõ meg je le né sük kor sem
a szer zõk ere de ti ne ve alatt lát tak nap vi lá got, ha nem a há bo rú
vé gén fel vett – a Nyu ga ton ma ra dá su kat meg kön  nyí tõ – új
ne vük alatt. Poljakova Ligyija Oszipova né ven ad ta köz re
az Egy kol la bo ráns nõ naplójának26 rész le te it, míg Szokolov Vla-
gyi mir Szamarinként je gyez te mind két írását.27
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23 Lásd: ГPAHИ, 1954. № 21.
24 Soviet education /ed. by G.L.Kline/, New York, Co lum bia University
Press, 1957.

25 Civilian Life under German occupation, 1942–1944, New York, 1954.
A sok szo ro sí tott ki ad vány oro szul je lent meg, de an gol cím alatt.

26 OCИПOBA, Л.: Дневник коллаборантки // „Свершилось.Пришли
немцы!” Идейный коллаборационизм в СССР в период Великой
Отечествен ной войны, Moсква, 2012. стр. 63–176. Oszipova nap ló já-
nak ere de ti kéz ira tos pél dá nya nem ma radt fenn. Fenn ma radt azon -
ban az az író gép pel rög zí tett vál to zat, ame lyet Oszipova az ’50-es
évek leg ele jén ké szí tett el az zal a cél lal, hogy azt köz re ad ja. Ez a szer zõ
ál tal utó la go san szer kesz tett gép irat ke rült ki adás ra a most meg je len -
te tett moszk vai kö tet ben. A fenn ma radt gép irat azon ban bi zo nyí tot -
tan nem csak az ere de ti kéz irat tól, de a Грани-ban kö zölt vál to zat tól is
el tér. A moszk vai ki adás szer kesz tõi több pon ton is ki mu tat ják a nap ló
utó la gos „át iga zí tá sát”. De még en nek el le né re is úgy te kin te nek ar ra,
mint a né met meg szál lás hét köz nap ja i nak fon tos és fi gyel met ér dem -
lõ for rá sa. A szer zõi gép ira tot a Stanford University mel lett mû kö dõ
Hoover In té zet ar chí vu ma õr zi. A nap ló gép ira tos vál to za tá nak tel jes
ki adá sá ra a most meg je len te tett moszk vai kö tet ben ke rült sor elõ ször.

27 СAMAPИH, Вл.: Советскаяшкола в 1936—1942 гг. // „Сверши лось.
Приш-ли немцы!” Идейный коллаборационизм в СССР в пер иод
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Poljakováról ke ve set tud ni, de azt igen, hogy 1902-ben
szü le tett. Novocserkaszkban jár ta ki a gim ná zi u mot, ám to -
vább nem ta nult. Va ló szí nû leg a pol gár há bo rús évek sem
ked vez tek en nek. Szin te még gyer mek, ami kor egy kar csú
ver ses kö te tet je len tet meg. E ko rai köl tõi am bí ció azon ban
utóbb el il lant. Ta lán épp azért, mert még nincs ti zen hét éves,
ami kor férj hez megy a ná la ti zen há rom év vel idõ sebb Nyi -
ko laj Poljakovhoz. A férj, mi u tán 1912-ben el vé gez te a szent-
pé ter vá ri egye te met, be kap cso ló dott az orosz szö vet ke ze ti
moz ga lom ba. Hol a moszk vai Fo gyasz tói Kö zös sé gek Szö vet -
sé gé nek, hol a har ko vi Hi tel szö vet ke ze tek Egye sü le té nek, hol
pe dig a kubányi Ipa ri Szö vet ke ze tek Szö vet sé gé nek mun ka-
tár sa.
Mind ez ar ra vall, hogy a csa lád gya kor ta köl tö zött az or -

szág egyik ré szé bõl a má sik ba. Ez az élet for ma Poljakovékra
épp úgy jel lem zõ volt a for ra da lom elõtt, mint azt kö ve tõ en,
bár an nak okai nem azo no sak. Poljakova hû sé ge sen kö vet -
te fér jét, mi köz ben ma ga nem dol go zott. A fér je tar tot ta el.
Ahogy tel tek az évek Poljakov egy re gyak rab ban vál lalt ta -
ná ri ál lást, több nyi re kis vi dé ki tech ni ku mok ban. A csa lád
élet for má ja azon ban vál to zat lan ma radt: to vább ra is gyak -
ran vál toz tat ták lak he lyü ket. A férj ugyan is, aki min den jel
sze rint nem ked vel te a bol se vik rend szert, amint ki sebb-na -
gyobb konf lik tus ba ke ve re dett az is ko la ve ze té sé vel, fog ta
ma gát és fe le sé gé vel együtt to vább állt. De mert nem tu dott
min den eset ben az új he lyen ta ná ri ál lás hoz jut ni, kény te -
len volt idõ rõl idõ re por tás ként, éj je li õr ként, avagy köny -
ve lõ ként el he lyez ked ni.
A csa lád há bo rú elõt ti élet for má ja nem egy vo nat ko zás -

ban em lé kez te tett az ún. „bel sõ emig rán sok” ma ga tar tá sá ra.
Ez a ki fe je zés még a ’20-as évek ele jén buk kant fel Kornyej
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Великой Отечественной войны, Moсква, 2012. стр. 189–223., il let -
ve Гражданская жизнь под немецкой оккупацией (1942–1944) //
Uo. стр. 227–304.
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Csukovszkij Alekszej Tolsz toj hoz in té zett levelé ben.28Mi u tán
a le vél 1922-ben meg je lent egy ber li ni orosz emig ráns lap -
ban, a Накануне-ben a ki fe je zés rö vid idõn be lül köz is mert té
vált, kö szön he tõ en töb bek kö zött an nak is, hogy azt egyet -
értõen a Правда is át vet te és gya kor ta hasz nál ta. Csukovsz kij
le ve lé ben azo kat tar tot ta „bel sõ emig ráns nak”, akik nem
vol  tak haj lan dó ak el fo gad ni a bol se vik rend szer új sza bá -
lya it, an nak ide o ló gi á ját, szo ká sa it és el vá rá sa it, mi köz ben
ki tar tó an ál mo doz tak a re zsim ös  sze om lá sá ról. A rend szer -
rel va ló ef fé le nem-együtt mû kö dés nek idõ vel mind in kább az
lett a kö vet kez mé nye, hogy ezek az em be rek egy re in kább
ke res ték az élet nek azo kat a szín te re it, ahol mi nél ke vés bé
le het nek szem elõtt és a le he tõ leg rit káb ban kény sze rül nek
a rend szer rel va ló együtt mû kö dés re. Ez a faj ta „önmargina -
lizálás” jel lem zi a Poljakov há zas pár há bo rú elõt ti éle tét is.
A rend szer rel szem be ni ide gen ke dés – a rend szer be va ló be-
nem-illeszkedés – ugyan ak kor ön ma gá ban alig ha le he tett
in do ka Poljakovék né met tá ma dást üd vöz lõ ma ga tar tá sá nak.
Már csak azért sem, mert na gyon so kan vol tak olya nok,
akik hoz zá juk ha son ló an nem szen ved het ték a bol se vi ko -
kat, még sem áll tak a né me tek ol da lá ra.
Az Oszipova név alatt jegy zett nap ló el sõ be jegy zé se a há-

bo rú ki tö ré sé nek nap ján a kö vet ke zõk kel kez dõ dik: „A rá -
dió ma kö zöl te, hogy a né me tek meg tá mad tak min ket. Úgy
tû nik, hogy a há bo rú el kez dõ dött, és ez va ló di há bo rú lesz.
Csak ugyan kö ze led ne a fel sza ba du lá sunk? Bár mi lye nek is
a né me tek – a mi e ink nél nem lesz nek ros  szab bak. És egyéb -
ként is mi dol gunk a né me tek kel? Él ni nél kü lük fo gunk.
Most min den ki nek az az ér zé se, hogy vég re meg tör tént az,
ami re va la men  nyi en már rég óta vár tunk, és amit nem mer -
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28 A kö tet be ve ze tõ ta nul má nya hív ja fel a fi gyel met a „bel sõ emig rá ció”
fo gal má nak fel te he tõ en Csukovszkijhoz kö tõ dõ ere de té re. Lásd: БY -
ДН ИЦKИЙ, О. В.—ЗEЛEНИНA, Г. С. : Идейный коллабора цио  -
низм в годы Великой Отечественной войны // „Свершилось. Приш-
ли немцы!”, M. 2012. стр. 8.
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tünk re mél ni, ám ami re tu da tunk mé lyén még is csak erõ sen
vágy tunk. Ha nem lett vol na ve lünk ez a re mény, kép te len -
ség lett vol na él ni, nem lett vol na mi ért. Ah hoz pe dig két ség
sem fér het, hogy gyõz nek a né me tek. Bo csáss meg ne kem,
Uram! Nem va gyok sem né pem, sem ha zám el len sé ge. Nem
va gyok korcs. De egye ne sen kell az igaz ság sze mé be néz ni:
mi va la men  nyi en – egész Orosz or szág – szen ve dé lye sen kí -
ván juk az el len ség – bár mi lyen le gyen is az – gyõ zel mét. Ez
az át ko zott rend szer el ra bolt tõ lünk min dent, be le ért ve a
ha za fi as ér zést is.”29
Vi lá gos ál lás pont. Ugyan ak kor – mert va ló ban so kan nem

szen ved het ték a bol se vi ko kat, és mert a Poljakov csa lád kez-
det kez de té tõl el uta sí tó volt az új re zsim mel szem ben – még-
sem meg le põ a nap ló fel üté se. Oszipova ál lás pont ját né mi -
képp ta lán ment he ti – leg alább is egy ide ig –, hogy a nap ló
szer zõ je nem lát hat ta elõ re, mit hoz majd a né met meg szál -
lás. Ez azon ban fe let tébb in ga tag ment ség, már csak azért is,
mert so kan vol tak olya nok, akik bár a bol se viz mus kér lel he -
tet len el len fe le i ként gyû löl ték a rend szert, ám et tõl még eszük-
be nem ju tott a né met tá ma dás ün nep lé se. Eb bõl a szem pont-
ból rop pant ta nul sá gos, aho gyan az orosz po li ti kai emig rá ció
kü lön bö zõ irány za tai re a gál tak a Szov jet unió el le ni né met
tá ma dás ra. Az emig rá ci ó ba kényszerített men se vi kek már a
tá ma dás más nap ján éles han gú nyi lat ko zat ban ítél ték el Hit ler
há bo rú ját. Az 1941. jú ni us 23-án nyil vá nos ság ra ho zott ál lás -
fog la lá suk töb bek kö zött a kö vet ke zõ ket tar tal maz ta: „A Szov-
jet unió el le ni hit le ri ag res  szió or szá gunk né pe i nek újabb
nél kü lö zést és szen ve dést, a gaz da sá gi, tár sa dal mi és nem -
ze ti el nyo más új for má it, az or szág fel da ra bo lá sá nak és a
Har ma dik Bi ro da lom gyar ma tá vá té te lé nek ve szé lyét hoz za
ma gá val. Eb ben a hely zet ben pár tunk – amely im már több
mint 20 éve en gesz tel he tet len el len zék ként áll szem ben a
kom mu nis ta párt Oro szor szág ban ural ko dó ter ro risz ti kus
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dik ta tú rá já val és egy pil la nat ra sem vál toz ta tott a sztá li ni
rend szer hez va ló vi szo nyán – or szá gunk hit le ri tá ma dás sal
szem be ni meg vé dé sé nek ál lás pont já ra he lyez ke dik, alá ren -
del ve a sztá li ni des po tiz mus fel szá mo lá sá ért ví vott küz del -
mét a vi lág fa siz mus el le ni há bo rú ma ga sabb érdekének”.30
Ugyan ak kor nem csak a men se vi kek lát ták vi lá go san a hit -

le ri tá ma dás ter mé sze tét, de a po li ti kai emig rá ció más irány-
za tai is, így a kül föld re kényszerített li be rá li sok, az egy ko ri
ka dé tok is. Jel lem zõ, hogy e párt jobb szár nyá nak haj da ni
ve zér alak ja, Vaszilij Maklakov ugyan úgy a né me tek el le ni
el len ál lás ra szó lí tott fel, mi ként az orosz tör té nel mi bal ol -
dal hoz tar to zó emig ráns men se vi kek. Az azon ban két ség te -
len, hogy az emig rá ció jobb ol da li, ki vált képp mo nar chis ta
cso port jai jó részt a né me tek kel va ló együtt mû kö dést pro -
pa gál ták, ama rég óta han goz ta tott meg gyõ zõ dés je gyé ben,
hogy „Sztá lin el le né ben akár az ör dög gel is le het szö vet kez -
ni”. Ugyan ak kor a Fran ci a or szág ban élõ Anton Gyenyikin
tá bor nok – a pol gár há bo rú ide jén a fe hér tá bor egyik kulcs -
alak ja – a Szov jet unió hon vé dõ há bo rú ját tá mo gat ta. És e meg -
gyõ zõ dé sét an nak el le né re sem ad ta fel, hogy a né me tek
több ször is meg pró bál tak nyo mást gya ko rol ni rá, töb bek
kö zött az zal, hogy hol gyûj tõ tá bor ban ve tet ték, hol há zi õri -
zet ben tar tot ták. Gyenyikin azon ban hajt ha tat lan ma radt,
mi ként az orosz kul tu rá lis emig rá ció olyan nagy jai is, mint
Ivan Bunyin, Nyikolaj Bergyajev, vagy Szergej Rahmanyi nov.
Egyi kük sem áll hat ta a bol se viz must, még sem gon dol ták,
hogy tá mo gat ha tó len ne Hit ler há bo rú ja. De ha son ló kép -
pen gon dol ko dott a mo nar chis ta esz me ta lán leg na gyobb
ha tá sú emig ráns ide o ló gu sa, Ivan Iljin is. És még az az Ivan
Szolonyevics is „el for dult” a né met há bo rús po li ti ka tá mo -
ga tá sá tól, aki a szov jet bel sõ vi szo nyok ról írt, 1937-ben né -
me tül is ki adott köny vé vel („Orosz or szág a kon cent rá ci ós
tá bor ban”) rend kí vül nép sze rû lett a leg fel sõbb ná ci ve ze tés
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30 Idé zi: ДBИHOB, Б.: Власовское движение в свете документов,
Нью Иорк, 1950. стр. 10.

03Konyv1:Konyv.qxd  10/2/2014  12:51 PM  Page 292



kö ré ben és a Szov jet unió meg tá ma dá sa elõtt két éven át
szo ro san együtt mû kö dött Goebbels pro pa gan da mi nisz té ri u -
má val.
Le het per sze mind er re azt mon da ni, hogy kön  nyû volt

ne kik, õk nem a Szov jet uni ó ban él tek, ne kik nem kel lett a
bol se vik ura lom nyo masz tó hét köz nap ja it el szen ved ni ük.
Csak hogy ez az ál lás pont leg fel jebb ad dig volt tart ha tó,
amíg nem ér kez tek meg és nem ren dez ked tek be a meg -
szál ló erõk. Né hány hó na pos je len lét ük után, ha va la ki õszin-
te akart len ni ön ma gá hoz, alig ha ál lít hat ta, hogy ez az új
hely zet jobb, mint a ko ráb bi volt. És azt sem ál lít hat ta, hogy
a né me tek fel sza ba dí tók ként vi sel ked né nek. Oszipova is
egy idõ után be vall ja, hogy a né me tek ros  szab bak, mint
ami lye nek a bol se vi kok vol tak. Ám hos  szú út ve ze tett el
idá ig. Elõbb a há bo rú ki tö ré sé nek lel ke sült ün nep lé se, majd
az az 1941. szep tem ber 19-i be jegy zés, amely ar ról szá mol be,
hogy a né me tek vég re el ér ték Carszkoje Szelót, Oszipova
és fér je lak hely ét. „Be tel je sült. MEG JÖT TEK A NÉ ME TEK!”
– kez dõ dik az az na pi nap ló rész let. Majd an nak le írá sá val
foly ta tó dik, hogy mi ként is fes tett az a két né met ka to na,
aki vel a nap ló szer zõ je és an nak szom szé dai elõ ször ta lál -
koz tak a Le nin grád kö ze lé ben lé võ kis vá ros ut cá in. Eb bõl,
töb bek kö zött, ki de rül, hogy a ta nács ta lan nak tû nõ né met
ka to nák nak sok kal fon to sabb volt a ke zük ben tar tott tyúk -
to jás, mint „mi ott va la men  nyi en, együtt át élt iz gal ma ink -
kal. Ezért az tán egy ki csit duz zog tunk is a né me tek re. De
NIN CSE NEK MÁR VÖ RÖ SÖK! SZABADSÁG!”31 – zár ja az -
na pi be jegy zé sét Oszipova. Az tán jöt tek a meg szál lás hét -
köz nap jai. Oszipova per sze amíg le he tett pró bál ta ma gá ban
is tar ta ni a lel ket. No vem ber de re kán pél dá ul azt ír ja, hogy
„Mi még is csak vég te le nül bol do gok va gyunk, mert a né me -
tek van nak ve lünk és nem a mi ked ves és sze re tett kor-
mányunk.”32 Majd az zal foly tat ja, hogy szin te nem te lik el
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31 „Свершилось. Пришли немцы!”, M. 2012. стр. 82.
32 Uo. стр. 95.
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nap ös  sze ve tés nél kül. A meg szállt te rü le tek la kos sá ga ugyan-
is új ra és új ra ös  sze mé ri, hogy va jon az, ami ve lük most meg -
tör tént, va jon mi ként esett vol na meg a bol se vi kok ide jén.
És az tán el ér ke zünk de cem ber 27-hez, ami kor Oszipova
im már a kö vet ke zõ ket ír ja: „Mi lyen las san tel nek a na pok.
Va la men  nyi re mény te len és öröm nél kü li. Az em be rek im -
már sem nem sze ret nek, sem nem gyû löl nek. Sem mi más -
ról nem be szél nek, és sem mi más ra nem gon dol nak, mint
az éle lem. Min den kit gyö tör nek az ál mai. Min dig csak az
éte lek rõl ál mo dunk.” Majd egy tör té ne tet me sél el ar ról,
hogy a vá ros ka idõ sek ott ho ná nak la kói az zal a ké rés sel for dul-
tak a he lyi né met ka to nai pa rancs nok ság hoz, hogy en ge dé -
lyez zék ha lott tár sa ik te te mé nek el fo gyasz tá sát. Oszi po va
sze rint a ké rés tõl el bor zadt né met pa rancs nok azon nal el -
ren del te az ott hon el csi gá zott la kó i nak eva ku á lá sát. Ám egy
ko ráb ban Ber lin ben élõ orosz emig ráns, aki most a né me tek
mel lett tol mács ként dol go zott, el árul ta – sem mi fé le tit kot
nem csi nál va eb bõl –, hogy „ez az eva ku á lás egy gatcsinai
tö meg sír ban vég zõ dött”, mert hogy „a né me tek ilyen mó don
’evakuálják’ öreg je i ket és re mény te len be te ge i ket”. Oszipo -
va a nap ló be jegy zés sze rint nem akart hin ni en nek. Sze rin -
te, ezt a tör té ne tet va la ki csak úgy ki ta lál ta. Majd né mi képp
el bi zony ta la nod va így foly tat ja: „Úgy tû nik, hogy a fa sisz -
ták tól, és az egész em be ri ség tõl bár mi ki te lik. De a bol se vi -
kok ilyen au to ma ti kus mó don még se gyil kol ták le sa ját né -
pü ket. Kép te len va gyok most meg ta lál ni a he lyes for mu lát,
de úgy ér zem, hogy a bol se vi kok nál ez nem így volt.”33
Oszipova azon ban, aki egy idõ után el kez dett együtt mû -

köd ni és rend sze re sen pub li kál ni a meg szál ló kat ki szol gá ló
he lyi lappal,34 még se tud vis  sza for dul ni. Hi á ba ve szi ma ga
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33 Uo. стр. 112.
34Alap az 1942 szep tem be re és 1944 õsze közt meg je le nõ За Родину volt.
A kol la bo ráns ki ad ványt elõbb Pszkovban, majd Ri gá ban szer kesz tet -
ték és mind vé gig a lett fõ vá ros ban nyom tat ták. A Poljakov-család a
né met csa pa tok vis  sza vo nu lá sá val pár hu za mo san ma ga is elõbb Pav -
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is ész re, hogy a meg szál lás kö rül mé nyei, a né me tek je len lé -
te és ma ga tar tá sa ros  szabb és el vi sel he tet le nebb, mint volt a
bol se vi ko ké. A nap ló szer zõ je azon ban ra gasz ko dik ah hoz,
hogy lé te zik egy har ma dik út. Olyan út, amely csak azért
fo gad ja el Hit ler se gít sé gét, hogy meg le hes sen sza ba dul ni
Sztá lin tól. Ezt a „har ma dik utat” je le ní ti meg szá má ra a
vlaszovista moz ga lom. Nem is me ri ugyan ak kor fel, mi ként
fel is mer ték so kan a meg szállt szov jet te rü le te ken és az emig-
rá ci ó ban is, hogy eb ben a há bo rú ban, amely ben a Szov jet -
uni ót nem le gyõz ni, ha nem meg sem mi sí te ni akar ják, nincs
és nem is le het har ma dik út. Már csak azért sem, mert a
Szov jet unió le gyõ zé se ak kor és ott nem csak a szov jet ál lam -
ke ret és a bol se vik rend szer fel szá mo lá sát je len tet te vol na,
ha nem Orosz or szág és az orosz ság meg sem mi sí té sét is. Eb ben
a tör té nel mi hely zet ben a vlaszovista moz ga lom – aho gyan
er re na gyon pon to san rá mu ta tott az ame ri kai emig rá ci ó ban
élõ kö vet ke ze te sen antisztalinista men se vik, Gri go rij Aron -
son – nem kép vi selt va ló di po li ti kai al ter na tí vát. „Csak ugyan
azt gon dol ják – tet te fel a kér dést Aronson a há bo rú után az
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lovszk ba, majd Ri gá ba köl tö zött át. In nen me ne kül tek a há bo rú vé -
gén Né met or szág nyu ga ti ré szé be. Oszipova-Poljakova, aki a lap ban
Kravics ál né ven pub li kált, fõ ként a szov jet élet fo nák sá ga it, nyo masz -
tó bor nírt sá gát vet te cél ba. A moszk vai kö tet szer kesz tõi be ve ze tõ ta -
nul má nyuk ban el is me rik, hogy a Çà Ðîäèíó ha sáb ja in nem ta lál tak
egyet len olyan, Oszipovához köt he tõ írást sem, amely an ti sze mi ta
lett vol na. Sõt, ar ra sem ta lál tak pél dát, hogy bár mi kor is a ná ci kat di -
csõ í tet te vol na. Ál lás pont ja mint kö vet ke ze te sen an ti bol se vis ta ál lás -
pont ír ha tó le. Mind azo nál tal ezek az írá sok még is csak egy, a meg -
szál lók ál tal fi nan szí ro zott és azok po li ti kai cél ja it ki szol gá ló lap ban
je len tek meg. Rá adá sul egy olyan lap ban, amely fo lya ma to san kö zölt
nyíl tan uszí tó, an ti sze mi ta cik ke ket. Egy ilyen lap ban va ló rend sze res
pub li ká lás mel lett – ahogy a kö tet szer kesz tõi fo gal maz nak – nem le -
he tett a „mi se ru ha tisz ta sá gát” meg õriz ni. 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 emig rá ció kö ré ben ki bon ta ko zó vi tá ban –, hogy Vlaszov
tá bor nok, aki a há bo rú ide jén át állt Hit lert szol gál ni ak kor,
ami kor az egész ci vi li zált vi lág sor sa és Orosz or szág jö võ je
dõlt el, nem vi sel ne po li ti kai fe le lõs sé get a hit le riz mu sért?
És ha még »enyhítjük« is a vlaszovista osz ta gok sze re pét a
Hit ler ál tal meg szállt Eu ró pa kü lön bö zõ pont ja in el kö ve tett
eg ze kú ci ók ban, tény leg fel té te lez ni le het ne azt, hogy
Vlaszov ké pes lett vol na va la mi fé le »független« po zí ci ó ban
tar ta ni ma gát, és a Hit ler rel foly ta tott »tárgyalásokon« va ló -
di part ner nek mu tat koz ni (…) és nem Hit ler ál tal va la mi -
lyen há bo rús cél ér de ké ben fel hasz nált esz köz nek bizo nyul -
ni?”35 Az antisztalinista bal ol da li emig rá ció szá má ra nem volt
két sé ges a nem le ges vá lasz, mint aho gyan nem volt két sé -
ges a vlaszovista moz ga lom Gyenyikin ál ta li ha tá ro zott el -
uta sí tá sa sem. Õk és a meg szállt szov jet te rü le tek la kó i nak
több sé ge ugyan is eb ben a há bo rú ban vi lá go san – még ha
ta lán nem is min dig tu da to san – el vá lasz tot ta egy más tól a
„ha za” és a „rend szer” fo gal mát. Sõt, bi zo nyos ér te lem ben
ma ga Sztá lin is meg tet te ezt. A kü lönb ség té tel, il let ve a há -
bo rú do mi nán san ha za fi as jel le ge utóbb ko moly po li ti kai
prob lé mát is oko zott ne ki. A „szov jet nép” egy idõ után
spon tán mód ki ala ku ló hon vé dõ erõ fe szí tés ét és tel je sít mé -
nyét ugyan is ne héz volt el len õr zött po li ti kai ke re tek kö zött
tar ta ni. Nem vé let len, hogy a hi va ta los pro pa gan da hos  szú
idõn át a há bo rús gyõ zel met nem a szov jet po li ti kai kö zös -
ség – a „szov jet nép” – kö zös erõ fe szí tés ének tu laj do ní tot ta,
ha nem min de nek elõtt a bölcs és elõ re lá tó ve zér tel je sít mé -
nyé nek. Nem vé let len, hogy csak a Hrus csov-kor szak ban
je len het tek meg az el sõ há bo rús vis  sza em lé ke zé sek, a tá -
bor no kok, tisz tek és sor ka to nák em lék ira tai. És az sem vé -
let len, hogy a „gyõ ze lem nap ját” is csak a ’60-as évek de re -
ká tól kezd ték ün ne pel ni a Szov jet uni ó ban.
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35 Lásd: АPOHCOH, Г.: Правда о власовцах. Проблемы новой эмиг -
ра ции. Нью Иорк, 1949. стр. 24.
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Mind ez azon ban nem Oszipova és tár sai prob lé má ja
volt. Õ és a hoz zá ha son ló „esz mei kol la bo rán sok” ugyan is
több nyi re éle tük vé gé ig ki tar tot tak an ti bol se viz mus ra hi vat-
ko zó Hit lert vá lasz tó dön té sük mel lett. Leg fel jebb csak an  nyi
vál to zott, hogy meg pró bál tak újabb és újabb ment sé get ta lál -
ni egy ko ri el ha tá ro zá suk vé del mé re. A hi deg há bo rú kö rül -
mé nyei kö zött, ha bi zo nyí tot tan nem ta padt vér a ke zük höz,
és ha nem vol tak va la mi lyen for má ban ak tív ki szol gá lói a
meg szál ló ha ta lom nak, ak kor több nyi re el ke rül het ték a fe -
le lõs ség re vo nást, mi ként Oszipova is, és jó ide ig a kö tet
má sik szer zõ je, Szokolov-Szamarin is. Az utób bi ról azon ban
több év ti zed del a há bo rú után ki de rült, hogy a ha tó sá go kat
fél re ve zet ve – a meg szál lók pén zel te la pok ban rend sze re sen
kö zölt an ti sze mi ta írá sa it el tit kol va – ju tott ame ri kai le te le -
pe dé si en ge dély hez. Az il le té kes ame ri kai bí ró ság 1986-ban
– a ná ci meg szál lók kal va ló ön kén tes együtt mû kö dé sért, il let-
ve en nek el tit ko lá sá ért – meg fosz tot ta Szokolov-Szamarint
ame ri kai ál lam pol gár sá gá tól. Õ pe dig nem be vár va kény szer-
de por tá lá sát, Ka na dá ba te le pült át. Hely ze te azon ban ott sem
ren de zõ dött. Hon ta lan ként halt meg 1992-ben. Ta lán nem
túl zás, ha azt ál lít juk, hogy mind eb ben van va la mi szim bo -
li kus.
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ILJA ALTMAN

A holokauszt his to ri og rá fi á ja
és em lé ké nek meg õr zé se Oro szor szág ban

Nyu ga ton a holokauszt té má ja erõ tel je sen be fo lyá sol ja a
má so dik vi lág há bo rú tör té nel mi em lé ke ze tét, az erõ szak bár-
mi lyen for má já nak el uta sí tá sát és a to le ran cia fejlõdését.1
Oro szor szág ban ezt a be fo lyá so ló erõt a holokauszt he lyett
a nagy hon vé dõ há bo rú ban (1941–45) meg mu tat ko zó hõ si es  -
ség és az ál do za tok ról va ló meg em lé ke zés ad ja a hi va ta los
ok ta tá si pro jek tek ben, a po li ti kai re to ri ká ban és a publicisz -
tikában.2
A há bo rú nak ez a Szergej Kudrjasov meg ha tá ro zá sa sze -

rint „szak rá lis” emlékezete3 a fõ aka dá lya an nak, hogy fel is -
mer jék a holokauszt té má já nak fon tos sá gát.
Az orosz tár sa da lom csak az el múlt évek ben kez dett tu -

da tá ra éb red ni a holokauszt ta nul sá ga i nak. Tel jes mér ték -

1 A leg újabb szak iro da lom ból ld. eh hez: BERGER, Ronald J.: The Ho lo -
ca ust, religion and politics of collective memory. Beyond Sociology. New
Brunswick, NY, Transaction Publishers, 2012.
A szer zõ két fé le meg kö ze lí tést emel ki, egy részt ami kor a ho lokauszt

té má ja „fel ol dó dik” a há bo rú ról szó ló „ál ta lá nos” írá sok ban, vagy elõ -
tér be ke rül ben nük. Oro szor szág ban a ná cik nak a Szov jet unió te rü le -
tén zaj ló et ni kai tisz to ga tá sa kap csán a ke le ti terv fog lal ta el azt a he -
lyet, ame lyet nyu ga ton a holokauszt ka pott.

2 A prob lé ma egyes as pek tu sa it érin tet tük más mun ká ink ban. Ld. pl.
АЛЬТМАН И. А.: Мемориализация Холокоста в России: история, сов-
ременность, перспективы// Неприкосновенный запас, № 2-3, (40–41),
2005. Ї С. 252—263; АЛЬТМАН, Илья: Мемориализация Холокоста
в Российской Федерации: состояние, проблемы, тенден ции. //
Евроазиатский еврейский ежегодник – 5768 (2007/2008).-М., 2008.

3 Журнал «Родина», 2000.
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ben igaz az a szindró ma, hogy „meg ké sett a holokauszt-
emlékezés fon tos sá gá nak elismerése”4. Az Oro szor szá got a
Nyu gat tól el vá lasz tó sza ka dék tör té ne te azon ban év ti ze dek-
re nyú lik vis  sza: ami Nyu ga ton a het ve nes évek má so dik
fe lé ben kez dõ dött el, az az orosz tár sa dal mi dis kur zus ban
ép pen csak most ke rül na pi rend re és meg le he tõ sen las san
és bo nyo lul tan zaj lik. A zsi dó ság tra gé di á já nak majd nem
egy fél év szá za don ke resz tül tör té nõ el hall ga tá sa Oro szor -
szág ban sok kal na gyobb ha tást gya ko rolt a tár sa da lom ra, az
or szág ok ta tá si és tu do má nyos szer ke ze té re, sõt sok ér tel mi -
sé gi re is, mint Eu ró pa te rü le tén bár me lyik más poszt szov -
jet ál lam ban.
Ami kor Moszk vá ban 1992 jú ni u sá ban lét re hoz ták az el sõ

eu ró pai tu do má nyos-is me ret ter jesz tõ ok ta tá si köz pon tot Holo-
kauszt Köz pont né ven, ke ve sen él tek or szá gunk ban olya nok,
akik tud ták, hogy mit je lent ez a ki fe je zés. 1996. ja nu ár-feb -
ru ár já ban Oro szor szág ban elõ ször és utol já ra folyt szé les -
kö rû köz vé le mény-ku ta tás a holokauszttal kapcsolatban.5

A HOLOKAUSZT HISTORIOGRÁFIÁJA ÉS EMLÉKÉNEK… 299

4 Ronald Berger fon tos meg fi gye lést tesz ar ról, hogy a holokausztra va ló
em lé ke zés ben mi lyen meg ké sett ség volt ta pasz tal ha tó nem csak Iz ra el-
ben, de Nyu gat-Eu ró pá ban és az USA-ban is. Ld. Berger, Ronald J.
The Ho lo ca ust, religion and politics of collective memory, Р. 2

5 Ar ra a kér dés re, hogy mit tud vagy mit hal lott Ausch witz ról, Dachau -
ról és Treblinkáról, a meg kér de zet tek 50%-a ad ta azt a vá laszt, hogy
„kon cent rá ci ós tá bo rok vol tak”, 49% pe dig azt, hogy „nem tu dom”
(Né me tor szág ban 92% fe lelt he lye sen). A meg kér de zet tek 34%-a vá -
la szolt he lye sen ar ra, hogy a ná cik ho gyan je löl ték meg a zsi dó kat
(Né me tor szág ban ez az arány 91%). A holokauszt ál do za ta i nak szá -
má ra vo nat ko zó kér dés re 21% fe lelt he lye sen, 52% azt vá la szol ta,
hogy „nem tu dom”. A meg kér de zet tek kö rül be lül har ma dá nak a vá -
la sza 25 ezer és 20 mil lió kö zött volt, Né me tor szág ban 36% fe lelt he -
lye sen. Oro szor szág ban a fel sõ fo kú vég zett sé gû ek is mer ték job ban a
té nye ket a holokausztról (69 % tu dott a kon cent rá ci ós tá bo rok ról,
55% a sár ga csil la gok ról és 30 % a 6 mil lió ál do zat ról). 88 %-uk egyet -
ér tett az zal, hogy job ban meg kell õriz ni a tra gé dia em lé két. (Current
Russian attitudes toward Jewes and the Ho lo ca ust. A public-opini-
non servey. NY. American Jewish Committee, 1996. Р.14-21)
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Ak kor a meg kér de zet tek 91%-a nem tud ta, hogy mit je lent
a holokauszt szó. Ar ra a kér dés re, hogy „men  nyi re fon tos
ép pen az Oro szor szág ban élõk nek tud ni a holokausztról?”
a köz vé le mény-ku ta tás so rán már kel lõ en tá jé koz ta tott meg-
kér de zett je i nek nagy ré sze azt fe lel te, hogy „fon tos” vagy
„na gyon fon tos”. Ab ból a tíz or szág ból, ahol a köz vé le mény-
ku ta tást vé gez ték, Oro szor szág ban ad ták er re a kér dés re a
leg ma ga sabb szá za lék ban po zi tív vá laszt (Né me tor szág ban
pél dá ul csak 18% vé le ke dett így, míg a meg kér de zet tek több
mint 90%-a is mer te a holokauszt ki fe je zést és alap ve tõ té -
nyeit).6
Má ra, leg alább is el sõ pil lan tás ra úgy tû nik, a hely zet gyö -

ke re sen meg vál to zott. Orosz or szág ve ze tõ sze mé lyi sé gei
egy re gyak rab ban tesz nek em lí tést a holokausztról.7 Igaz,
rend sze rint csak há rom té zist is mé tel get nek ref rén sze rû en,
ame lyek a kö vet ke zõk: a holokauszt po li ti ká já nak el íté lé se
(an nak meg em lí té se nél kül, hogy az a Szov jet unió te rü le -
tén is zaj lott), a kol la bo rán sok rész vé te le a holokausztban a
bal ti ál la mok ban és Uk raj ná ban (Orosz or szág és Belarusz
em lí té se nél kül) il let ve a Vö rös Had se reg sze re pe az eu ró -
pai zsi dók meg men té sé ben.
A holokauszt tör té ne tét te hát az orosz po li ti ku sok el sõ sor-

ban ar ra hasz nál ják fel, hogy til ta koz za nak azon bûn cse lek mé-
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6 22% azt fe lel te, hogy „nem na gyon fon tos” és csak 8% vá la szol ta,
hogy „nem fon tos”. A holokauszt ta ga dás ról Oro szor szág ban ak kor
csak 13% tu dott (Né me tor szág ban 60%). 90% ad ta azt a vá laszt, hogy
a holokauszt té nye ta gad ha tat lan (Auszt ri á ban 88%, Né me tor szág ra
vo nat ko zó an nincs adat) és csak 2 % vé le ke dett úgy, hogy va ló szí -
nûbb, hogy nem öl tek meg zsi dó kat. uo. 19-21. o.

7 Ld. Антисемитизм: концептуальная ненависть. Эссе в память Си мо -
на Визенталя.//Под ред. И.Альтмана, Ш. Самуэльса и М. Вей ц ма-
на. 2 изд. М.: Центр «Холокост», 2010 (a kö tet, ame lyet az UNESCO,
a Wiesenthal és a Holokauszt Köz pont ké szí tett elõ, Dmitrij Med -
vegyev, Vla gyi mir Putyin, Szergej Lavrov, Valentyina Mat vi jen ko,
II. Alekszij pát ri ár ka holokausztról szó ló be szé de it, fel hí vá sa it is tar -
tal maz za).
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nyek aló li fel men tés el len, ame lye ket a má so dik vi lág há bo -
rú alatt a ná ci kol la bo rán sok kö vet tek el. Ez a meg kö ze lí tés
ta pasz tal ha tó a holokauszt ta ga dá sá val kapcsolatban8, csak
ép pen „egy cso mag ban” a ná ci kol la bo rán sok „heroizáció -
já nak” és a gyõ ze lem ta ga dá sá nak el uta sí tá sá val. Pon to san
eb ben a kon tex tus ban ítél te el Orosz or szág és Iz ra el el nö ke
2010-ben egy kö zös nyi lat ko zat ban a holokauszttagadást.
A holokausztra va ló em lé ke zés prob lé má ja – nem a zsi dó

kö zös sé gek te vé keny sé gé nek ke re tén be lül, ha nem az ál la mi
po li ti ka ré sze ként – Oro szor szág ban a 90-es évek kö ze pén
me rült fel. Ek kor ke rült meg ren de zés re az el sõ A Holokauszt
ta nul sá gai és a mo dern Oroszország9 szim bo li kus cí met vi se lõ
nem zet kö zi kon fe ren cia és elõ ször em lé kez tek meg ar ról a
nap ról, ame lyen a Vö rös Had se reg ka to nái fel sza ba dí tot ták
Auschwitzot. Az orosz köz élet ben éven te tar ta nak ilyen meg-
em lé ke zé se ket, ame lye ken az egyes évek ben Orosz or szág
mi nisz ter el nök he lyet te sei, kül ügy-, kul tu rá lis és ok ta tá si mi-
nisz te rei és Moszk va ve ze tõi is tisz te le tü ket tet ték. A moszk vai
és kalinyingrádi (a kris tály éj sza ka 70. év for du ló ja kap csán
tar tott) meg em lé ke zé sek részt ve võ i hez Orosz or szág el nö -
kei, Bo risz Jel cin és Dmitrij Medvegyev va la mint min den
oro szok pát ri ár ká ja, II. Alekszij is in téz tek fel hí vást.
A ki ala kult hely zet ugyan ak kor pa ra dox. Orosz or szág is

azon or szá gok kö zött volt, ame lyek kez de mé nyez ték a
nem zet kö zi holokauszt nap ra vo nat ko zó ENSZ ha tá ro za tot
(2005). Úgy tûnt, hogy a kö vet ke zõ lo gi kus lé pés az ENSZ
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8 2000-ben a Российская библиотека Холокоста (A holokauszt orosz -
or szá gi könyv tá ra) cí mû so ro zat ban ad ták ki az el sõ, spe ci á li san a té -
má val fog lal ko zó írást (М.М. АЛЬТМАН: Отрицание Холокоста в
России. М.: Фонд «Холокост, 2000).

9 1941-2011 kö zött hat ilyen kon fe ren ci át ren dez tek. Az utol só ket tõt
Kalinyingrádban (2008-ban) és Szent pé ter vá ron (2011-ben), ame lye -
ket a tör té nel mi em lé ke zet meg õr zé sé nek és a holokauszttagadás el -
uta sí tá sá nak szen tel tek.
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aján lás sze rint is10 egy nem ze ti em lék nap ki tû zé se lesz. An -
nál is in kább, mi vel az ausch witzi fog lyo kat ép pen a Vö rös
Had se reg sza ba dí tot ta fel. Az utób bi évek ben egyé nek és
kö zös sé gek gya kor la ti lag éven te for dul tak ez zel kap cso lat -
ban Orosz or szág ve ze tõ i hez. Az Orosz Fö de rá ció el nö ki ad -
mi niszt rá ci ó já nak utol só, 2011. má ju si kel te zé sû hi va ta los
vá la sza úgy szól, hogy Oro szor szág ban már van egy ilyen,
min den kit érin tõ em lék nap, amely jú ni us 22-e.
Az orosz ve ze tés nem is re a gált az em lék nap be ve ze té sé -

rõl szó ló aján lás meg fo gal ma zá sá ra: A holokauszt ál do za tai és
a ná ci ha lál tá bo ro kat fel sza ba dí tó ka to nák nem ze ti em lék nap ja. A
meg fo gal ma zás ta ní tó-er köl csi po ten ci ál ja nyil ván va ló.
Mind eköz ben az el múlt évek ben orosz po li ti ku sok és több
mé di um is ak tí van ter jesz ti azt az ál lí tást, mi sze rint az USA-
ban és Eu ró pá ban hall gat nak ar ról, hogy ha zánk mi lyen
dön tõ sze re pet ját szott a ná ciz mus fe lett ara tott gyõzelem-
ben…
A bal ti ál la mok ban és Uk raj ná ban ugyan ak kor a leg ma -

ga sabb szin te ken zaj la nak hi va ta los megemlékezések11. Az
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10 Vaszilij Petrenko tá bor nok ilyen ja vas lat tal for dult még 2002-ben
Orosz or szág ve ze tõ i hez. Õ volt az Auschwitzot fel sza ba dí tó egyik had-
osz tály pa rancs no ka. Ld. ПЕТРЕНКО В.Я.: До и после Освенцима.
М.: Фонд «Холокост», 2002. A fran cia ki adás 2002-ben je lent meg
Pá rizs ban. Ezen a na pon már a vi lág 30 or szá gá ban tar ta nak hi va ta -
los meg em lé ke zé se ket. 2011 nya rán csat la ko zott hoz zá juk Uk raj na is.

11 A bal ti ál la mok ban és Uk raj ná ban már a 90-es évek el sõ fe lé ben a leg -
ma ga sabb ál la mi szin ten el is mer ték a holokauszt bû nét, em lék he lyek
és em lék mû vek szá za it hoz tak lét re az el eset tek nek, ál la mi ki tün te -
tés sel (Праведники Народов Мира – A vi lág né pe i nek igaz em be rei)
tün tet ték ki a zsi dó kat men tõ em be re ket. Több or szág ban is spe ci á lis
ok ta tá si prog ra mok és holokauszt mú ze u mok jöt tek lét re. Ész tor szág-
ban és Uk raj ná ban jú ni us 27-e a holokauszt ál do za ta i nak nem ze ti
em lék nap ja. Lit vá ni á ban a 2011-es évet a holokauszt évé nek nyil vá -
ní tot ták. Más kér dés, hogy ezek ben az or szá gok ban két meg szál lás ról
– ná ci és szov jet meg szál lás ról – be szél nek. A holokauszt éve mel lett
Lit vá ni á ban jú ni us 23-án meg em lé kez tek a szov jet el le nes fel ke lés rõl
is… Nyu ga ti part ne re ik és Iz ra el elõtt kol lé gá ink ügye sen de monst -
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orosz po li ti ku sok õszin te ér tet len ség gel fo gad ják a ha zá juk
pro pa gan disz ti kus erõ fe szí té se i re adott hû vös nyu ga ti re ak -
ci ó kat, pe dig ép pen a zsi dók meg sem mi sí té sét ne ve zik meg
an nak a fõ bûn cse lek mény nek, me lyet a szom szé dos or szá -
gok mo dern po li ti kai és ok ta tá si dis kur zu sá nak hi va ta los
„hõ sei” kö vet tek el…
A holokausztra va ló em lé ke zés ben ket tõs ség ér zé kel he tõ

ab ban a te kin tet ben is, hogy mi va ló sult meg nem zet kö zi
do ku men tu mok, töb bek kö zött a 2000-ben alá írt Stock hol -
mi Nyi lat ko zat után. Utób bi ar ra kö te lez, hogy alá írói meg -
õr zik a holokauszt ál do za ta i nak em lé két és a té má ban ok ta -
tá si prog ra mo kat ve zet nek be.
Vizs gál juk meg a hely ze tet mind két szem pont ból. 1998-ban

az Orosz or szá gi Zsi dó Kong res  szus (OZSK) ál tal lét re ho zott
Zsi dó Örök ség és Holokauszt Múzeumot12 Orosz or szág el -
nö ké nek rész vé te lé vel nyi tot ták meg. De a Holokauszt Köz-
pont és Ala pít vány azon kez de mé nye zé se már nem va ló sult
meg, hogy Moszk vá ban hoz za nak lét re egy Holokauszt-Nép -
irtás-Tolerencia ne vet vi se lõ ál la mi mú ze u mot. A holokauszt
té má ja (rit ka ki vé tel tõl el te kint ve) Orosz or szág hu szon há -
rom, a ná cik ál tal a há bo rú so rán el fog lalt ré gi ó já nak tör té -
nel mi-hely tör té ne ti mú ze u ma i ban sem kép vi sel te ti ma gát.
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rál ják erõ fe szí té se i ket a holokauszt em lé ké nek meg õr zé sé re, de a mú -
ze u mi ki ál lí tá sok több sé gé ben és a tan köny vek ben a fõ he lyet a szov -
jet meg szál lás ra vo nat ko zó in for má ci ók fog lal ják el.

12 Kez det ben nem ter vez tek mú ze u mot. A zsi na gó ga-em lék hely alap kõ -
le té te le kor, 1995-ben a pro jekt kez de mé nye zõ je és fõ szpon zo ra, Vla -
gyi mir Guzinszkij, az OZSK ak ko ri el nö ke Alla Gerber, a Holokauszt
Köz pont el nö ké nek kér dé sé re, mi sze rint „lesz-e ben ne mú ze um”, a kö -
vet ke zõ, ké sõbb szál ló igé vé vá ló mon dat tal vá la szolt: „a holo kauszt -
ra ne kem nincs pén zem.” A mú ze u mot fél év alatt hoz ták lét re, az
épít ke zé sen Moszk va pol gár mes te re, Jurij Luzskov is járt. A mú ze u -
mot 2012-ben csu pán szer ve zett cso por tok kal több mint 12 ezer em -
ber lá to gat ta meg, köz tük a vi lág 21 or szá gá ból ér ke zett tu ris ták. Az
ös  szes lá to ga tó több mint fe le Moszk vá ban és Oro szor szág ban ta nu -
ló di ák és ta nár.
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A mo dern ko ri há bo rú egyik leg fá jóbb té má ja és egy ben
ta nul sá ga nem csak a há bo rú el te me tett ál do za ta i nak sor sa.
Saj nos a zsi dók tö me ges ki vég zé sé nek hely szí ne i nek dön tõ
több sé gé ben (Oro szor szág ban több száz ra te he tõ a szá muk)
nin cse nek az ál do za tok nem ze ti sé gé re is uta ló em lék mû vek
vagy em lék he lyek. Az OZSK és a Holokauszt Köz pont kez -
de mé nye zé sé re 2009-ben meg kez dett, Kirill pát ri ár ka tá mo -
ga tá sát is él ve zõ Vis  sza ad ni a mél tó sá got cí met vi se lõ pro jekt
a kü lön bö zõ val lá sok, ál la mi és tár sa dal mi szer ve ze tek együtt -
mû kö dé sé re irá nyul.
A zsi dó szer ve ze tek kez de mé nye zé sé re így em lék mû ve -

ket ál lí tot tak Kalinyingrádban, Brjanszkban és Novgorod
mel lett. A pro jekt leg je len tõ sebb ered mé nye, hogy a múlt
év no vem be ré ben a zsi dó val lás tör té nel mi je len tõ sé gû he -
lyén, Ljubavicsiben a holokauszt ál do za ta i nak szen telt em -
lék hely nyílt. Az em lék táb lát itt egyéb ként még 2002-ben
együtt ál lí tot ták orosz és né met di á kok. Az em lék hely lét re -
ho zá sá hoz szük sé ges anya gi esz kö zö ket el sõ sor ban orosz
pro tes tán sok gyûj töt ték össze.13
Orosz or szág más ré gi ó i ban a kez de mé nye zõk ta ná rok

(Belgorodi és Brjanszki te rü let), a vá ro si ad mi niszt rá ci ó ban
dol go zók (Pszkovi te rü let) és hely tör té né szek vol tak (Krasz-
nodari te rü let).
Re gi o ná lis szin ten azon ban ko moly el len ál lás ta pasz tal -

ha tó, amely rõl a ké sõb bi ek ben szó lunk.
Ko moly vál to zá sok tör tén tek az ok ta tás te rü le tén is. Oro sz -

or szág ban a leg fon to sabb elem a holokauszt em lé ké nek meg -
õr zé sé ben a té ma be ágya zá sa volt az alap-, kö zép- és fel sõ -
fo kú ok ta tá si in téz mé nyek tan ter vé be. A kö zép fo kú is ko lák
tör té ne lem ok ta tá sá nak ál la mi tantervébe14 a 21. szá zad ele -
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13 Ld. Холокост. Научно-информационный бюллетень, №1 (56), ян варь
2012 г., с.2

14Ma gát az ál la mi tan ter vet hi va ta lo san nem ve zet ték be és pe da gó gu -
sok és ok ta tá si szer vek majd nem egy év ti ze dig el hú zó dó vi tá já nak tár-
gya volt. Ez a do ku men tum ugyan ak kor kö zép is ko lai orosz és vi lág -
tör té ne lem ill. tár sa da lom is me re ti tan köny vek alap já ul szol gált.
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jén ve zet ték be a holokauszt ki fe je zést. En nek kö szön he tõ en
az eu ró pai zsi dók ül dö zé sé rõl és el pusz tí tá sá ról a leg több új
is ko lai tan könyv ben szó esik. Szer zõ ik Orosz or szág ve ze tõ
tör té né szei: Alekszandr Csubarjan aka dé mi kus, Jefim Pivo var,
az Orosz Tu do má nyos Aka dé mia le ve le zõ tag ja, Alek szandr
Danyilov, Oleg Volobujev, Nyikita Zaglagyin pro fes  szo rok
és mások15.
2011-ben a holokauszt té má ja be ke rült az Egy sé ges Ál la -

mi Vizs gá ba (érett sé gi). Az or szág ban 2000-tõl elõ ször svéd
kol lé gák rész vé te lé vel, az utol só idõ szak ban pe dig ál la mi
tá mo ga tás sal 45 ré gi ó ban szer vez tek ok ta tá si szemináriu -
mok at.16 Orosz or szág több mint 300 pe da gó gu sa vett részt
ta nul mány úton Iz ra el, Né met or szág, Fran cia or szág és Len -
gyel or szág mú ze u ma i ban. Az 1990-es évek kö ze pé tõl meg -
je le nõ A holokauszt orosz or szá gi könyv tá ra (Российская биб лио -
тека Холокоста) cí met vi se lõ so ro zat ban spe ci á lis köny vek
je len tek meg ta ná rok nak, fõ is ko lás ok nak és iskolásoknak17.
Az orosz Holokauszt Köz pont égi sze alatt tíz nem zet kö zi
pá lyá za tot ír tak ki a holokauszt témájában18, ame lyek ben az
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15 Ld. Тема Холокоста в школьных учебниках. Учебное пособие. — М.:
«Русское слово», 2011

16 Az el sõ ha son ló sze mi ná ri u mo kat Ok ta tás sal az elõ í té le tek kel szem ben el -
ne ve zés sel az An na Frank ház zal (Amsz ter dam) kö zö sen ren dez ték
meg a 90-es évek el sõ fe lé ben az An na Frank ki ál lí tás alap ján, majd
2000-2005 kö zött svéd kol lé gák kal szer vez tük meg az Élõ tör té ne lem
pro jekt ke re te in be lül.

17 Ld. pl. АЛЬТМАН И.А.—ГЕРБЕР А.Е.—ПОЛТОРАК Д.И.: История Хо ло -
кос та на территории СССР. Учебное пособие. М., 2002; АЛЬТМАН

И.А.: История Холокоста и еврейского сопротивления на ок ку пи -
ро ванной территории СССР.// Пособие для студентов уни вер си -
те тов. М., 2002

18 A pá lyá zat éven te több mint 1000 részt ve võt vonz Orosz or szág ré gi ó -
i nak több mint a fe lé bõl. A ver se nyen gyõz tes di á kok 2005-tõl min den
év ben meg hí vást kap nak az UNESCO köz pont ba, Pá rizs ba. Elõ adá -
sa ik ra min dig el jön nek a szer ve zet ve ze tõi, be le ért ve a UNESCO elõ -
zõ és je len le gi fõ igaz ga tó ját, Macura Koicsirót és Iri na Bokovát.
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el múlt év ben Orosz or szág ré gi ó i nak több mint 80 %-a és ti -
zen két kül föl di or szág kép vi sel tet te ma gát.
A ve ze tõ orosz fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben is tör tén tek

bi zo nyos elõ re lé pé sek. Szak sze mi ná ri u mo kat ma szá mos
moszk vai és re gi o ná lis fõ is ko lán tartanak19. Saj nos a holo -
kauszt té má ja a fel sõ ok ta tá si jegy ze tek ben ke vés ki vé tel tõl
eltekintve20 igen tö re dé ke sen je le nik meg. A Moszk vai Ál la mi
Egye tem tör té ne lem sza kos hall ga tó i nak alap tan könyv é ben
(szer zõi: Alekszandr Vdovin és Alekszandr Barszenkov)21
sze rep lõ holokauszt áb rá zo lás volt az egyik ki vál tó oka an -
nak, hogy a mé di u mok és az Obsesztvennaja Palata (az orosz -
or szá gi ci vil tár sa da lom és a ha ta lom fó ru ma) tag ja i nak
rész vé te lé vel a té má ról nyil vá nos vi ták zaj lot tak.
A holokauszt fel dol go zá sá ban és vé gig gon do lá sá ban

fon tos té nye zõ az, hogy ho gyan tük rö zõ dik az orosz já ték-
és dokumentumfilmekben22. Az Anatolij Ribakov Ne héz ho -
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19 Töb bek kö zött az RGGU-n, a Gaz da sá gi Fõ is ko lán, az MGU Ázsi ai és
Af ri kai In té ze té ben és az Orosz Ál la mi Pe da gó gi ai Egye te men (Szent -
pé ter vár)

20 A. V. Jermakov Jaroszlavlban spe ci á lis ki egé szí tõ tan köny vet adott ki
1999-ben (Вермахт и Холокост). Patruseb a Moszk vai Ál la mi Egye -
tem di ák jai ré szé re írt leg újabb ko ri tör té ne lem mel fog lal ko zó ki egé -
szí tõ tan könyv ében kü lön részt szen telt a holokausztnak.

21 А.С.БАРСЕНКОВ и А. И. ВДОВИН: История России 1917—2009 (М.:
“Ас пект Пресс”, 2010). A szer zõk egye bek mel lett rá mu tat nak ar ra,
hogy a szov jet fog ság ban több mint tíz ezer olyan zsi dó volt, akik a
ná cik ol da lán har col tak.

22 Té vé fil me ket he lyi csa tor ná kon már a 90-es évek ele jé tõl be mu tat tak
(pél dá ul a rosztovi tra gé di á ról szó ló Змиевская балка cí mû film
1992-ben ké szült). 1995-ben mi ké szí tet tük elõ a holokausztról szó ló
el sõ do ku men tum fil met Брестское гетто cím mel, ame lyet a Pervij ka -
na lon mu tat tak be. 2001-ben nagy si kert ara tott a Rosszija csa tor nán
Pavel Csuhraj Дети из бездны cí mû film je (mely nek alap já ul a Spiel berg
Ala pít vány anya gai szol gál tak). Az utób bi évek ben is ké szült né hány
új do ku men tum- és já ték film a holokausztról. Az is mert film ren de zõ
Alekszandr Zeldovics Процесс (2003) cí mû film jét is be mu tat ták va -
la me lyik té vé csa tor nán. A Мелодии Рижского гетто cí mû, a holo -
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mok (Тяжелый песок) cí mû re gé nye alap ján ké szült ti zen -
két ré szes so ro za tot 2008-ban mu tat ták be, ezen kí vül rend -
sze re sen ve tí te nek kül föl di fil me ket a témáról23.
A holokauszt té má já nak ku ta tá sa Oro szor szág ban spe ci á-

lis elem zést érdemel24. Az idõ szû kös sé ge mi att csak alap ve tõ
ten den ci á i ra (po zi tí vak ra és ne ga tí vak ra egy aránt) mu ta tunk
rá. Az 1990-es évek kö ze pé tõl éven te ren dez nek kon fe ren -
ci á kat a témában.25 Moszk vá ban a té má ra spe ci a li zá ló dott
tu do má nyos köz pon tok és zsi dó mú ze u mok mû köd nek.
Könyv so ro za tok je len tek meg26, töb bek kö zött a ré gi ók ban is.
Az orosz le vél tá rak nak a kö zel múlt óta hoz zá fér he tõ do -

ku men tu ma it gyûj te mé nyek ben pub li kál ták, ame lyek kö -
zött kü lön le ges nép sze rû ség re tett szert a Неизвестная Чер ная
книга (Is me ret len fe ke te könyv), ame lyet né hány éve az egye -
sült ál la mok be li Holokauszt Mú ze um új ra kiadott.27A Szov jet -
uni ó ban 2002-ben je lent meg az el sõ ös  sze fog la ló mo no grá fia
a holokausztról, amely ben kü lö nös fi gyel met szen tel tek az
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kauszt ról szó ló do ku men tum fil met Vla gyi mir Molcsanov is mert mû -
sor ve ze tõ ké szí tet te elõ (2006-ban mu tat ták be az orosz té vé ben). Szá -
mos, a holokauszt te ma ti ká já val szo ros ös  sze füg gés ben lé võ fil met
ké szí tett Vla gyi mir Dvinszkij (Нюрнбергский процесс) ill. Jelena Ja ko -
vics és Alekszej Sisov (Неизвестный Освенцим, Мир после Освенцима).

23 Ïианист, Побег из Собибора, Братья Бельские stb.
24 Ld. eh hez a his to ri og rá fi á ról szó ló cik ket az aláb bi en cik lo pé di á ban:

Холокост на территории СССР. М., РОССПЭН, 2011.
25Meg em lít jük a Сэфер (Sefer) judaikai kon fe ren ci át (holokauszt szek -
ci ó val) ill. hat kon fe ren ci át, ame lyek a Holokauszt ta nul sá gai és a mo -
dern Orosz or szág cí met vi sel ték (1994, 1997, 1998, 2002, 2008, 2011).

26 A Текст ki adó már a ki lenc ve nes évek ele jé tõl ad ki do ku men tu mo -
kat és szép iro dal mat. 2000 és 2006 kö zött a Ковчег (Bár ka) ala pít vány
Анатомия Холокоста cím mel je len te tett meg egy so ro za tot. 

27 Неизвестная Черная книга. Составители Илья Альтман и Шмуэль
Краковский./ Под ред. Ицхака Арада и Татьяны Павловой. Моск -
ва — Иерусалим: «Текст»,1993. A kö tet ben azok a val lo má sok je len tek
meg, ame lye ket a Черная книга szer kesz tõi cen zú rá zás kor el uta sí tot -
tak. Tö me ges pél dány szá mot ért el Stéphane Bruchfeld, Paul A. Levine
svéd szer zõk Передайте об этом детям Вашим (Ad já tok to vább a
gye re ke i tek nek!) cí mû köny ve.
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Orosz or szág meg szállt te rü le tén élõ zsi dók sorsának28. Bo risz
Kovaljov (Novgorod) és Bo risz Szokolov (Moszk va) rész le te -
sen ele mez ték a ná ci kol la bo rán sok rész vé tel ét a holo kauszt -
ban a Szov jet unió te rü le tén és az an ti sze mi ta pro pa gan dát.
A holokauszt ugyan ak kor rend kí vül tö re dé ke sen je le nik

meg az orosz or szá gi aka dé mi ai és tör té net tu do má nyi fo lyó-
irat ok ban. Ki vé telt ké pez nek Gennagyij Kosztircsenko és
Pavel Poljan mun kái, ame lyek ben a szer zõk a Kreml po li ti -
ká já nak fon tos as pek tu sa it vi lá gít ják meg a holokauszt és a
holokausztra va ló em lé ke zés kap csán, ír nak a szov jet zsi dó
ha di fog lyok sor sá ról, az élet ben mar adot tak nak fi ze tett kom-
pen zá ció ki fi ze té sé nek prob lé má já ról és a holokauszt ta ga -
dás ról. A holokauszt em lé ke ze té nek tör té ne tét tár gyal ja egy
orosz és né met tör té né szek ál tal kö zö sen írt kö tet, amely egy-
szer re je lent meg a két or szág ban orosz és né met nyelven29.
Az Orosz Ál la mi Tu do má nyos Alap és más szer ve ze tek

tá mo ga tá sá val a Rosspen ki adá sá ban je lent meg az Энцик -
ло педия Холокоста на территории СССР (A holokauszt
en cik lo pé di á ja a Szov jet unió területén).30 Ez a Holokauszt Köz -
pont leg na gyobb sza bá sú projektje.31 A köny vet Orosz or -
szág Kül ügy mi nisz té ri u má nak kez de mé nye zé sé re 2010-ben
az ENSZ New York-i szék há zá ban mu tat ták be, an gol ra for -
dí tá sa je len leg is zaj lik.
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28 АЛЬТМАН И.А. Жертвы ненависти: Холокост в СССР 1941-1945 гг.;
2008-ban né me tül is meg je lent (Ilja Altmann: Opfer des Hasses).

29 Память о войне. 60 лет спустя. Россия, Германия, Европа. — Моск-
ва. 2005. Be szé des a holokauszt em lé ke ze té nek szen telt rész cí me
(Частичная амнезия – Rész le ges am né zia).

30 Энциклопедия Холокоста на территории СССР. /Под ред. И.А.
Альтмана — М: РОССПЭН, Центр «Холокост», 2009. – 1043 С.

31Kö zel ezer ku ta tó vett részt ben ne, töb bek kö zött Orosz or szág 15 egye -
te mé rõl. A könyv ben több mint 2000 cikk ta lál ha tó 1941. jú ni us 22-én
a Szov jet unió te rü le tén ta lál ha tó határmenti te le pü lé sek rõl és több
mint 300 te ma ti kus cikk. Mind egyik a szov jet zsi dók sor sá val függ ös  sze
ill. más ál la mok pol gá ra i nak sor sá val (ál do za to ké val vagy hó hé rok -
kal) a Szov jet unió te rü le tén a holokauszt alatt.
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2010-2012-ben Moszk vá ban, töb bek kö zött az Orosz Tu -
do má nyos Aka dé mia épü le té ben kon fe ren cia so ro zat zaj lott
aka dé mi ai in té ze tek rész vé te lé vel, amely nek tár gyá ul a nürn  -
ber gi per és a má so dik vi lág há bo rú tör té ne te szol gált. Egyes
szek ci ó kat a holokauszt té má já nak szenteltek.32
A tu do má nyos- és tan könyv iro da lom ban do mi ná ló mély

együtt ér zés el le né re to vább ra is ér zé kel he tõ az, hogy nem
is me rik el a holokauszt, mint egy tel jes nép meg sem mi sí té -
sé re tör té nõ kí sér let pre ce dens nél kü li sé gét. A zsi dó kat leg -
gyak rab ban csak az ál do za tok fel so ro lá sa kor em lí tik meg,
rend sze rint a szláv né pek után. Nem is me rik fel a má so dik
vi lág há bo rú val és nép ir tás sal fog lal ko zó nyu ga ti ku ta tá sok -
ban do mi ná ló té zist a holokauszt univerzalitásáról33. Oro sz -
or szág ban az aka dé mi ai tu do má nyos élet ben több nyi re
nem em lí tik a holokauszt prob le ma ti ká ját. Töb bek kö zött
ak kor sem, ami kor az írá sok a ná ci ide o ló gia, po li ti ka és
gya kor lat kér dé se it érintik.34 A „holokauszt ba ga tel li zá lá sá nak”
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32 A kö zel múlt ban ala pí tott Историческая память (Tör té nel mi em lé ke -
zet) ala pít vány szer ve zett egy kon fe ren cia so ro za tot, ame lyet a Szov -
jet unió te rü le tén el kö ve tett ná ci nép ir tás nak szen tel tek. Az egyik ve -
ze tõ té ma a holokauszt volt és a kol la bo rán sok rész vé te le ben ne.
2010-ben a té ma az Orosz or szá gi Ál la mi Böl csé szet tu do má nyi Egye -
tem (RGGU) va la men  nyi tör té ne lem tu do má nyi kon fe ren ci á ján sze -
re pelt. Az orosz–ma gyar tu do má nyos együtt mû kö dés ke re te in be lül
Moszk vá ban és Bu da pes ten is kon fe ren ci ák zaj lot tak, ame lyek holo -
kauszt ról szó ló szek ci ó kat is ma guk ba fog lal tak.

33 Mi ha il Gefter, a Holokauszt Köz pont el sõ el nö ke tett elõ ször kí sér le -
tet ar ra Oro szor szág ban, hogy meg ala poz za a holokauszt uni ver za li -
tá sá ról szó ló té zist (még né hány év vel a ha son ló írá sok meg je le né se
elõtt Nyu gat-Eu ró pá ban). A nép ir tást a kö vet ke zõ kép pen ha tá roz ta
meg: „Nem lé te zik egyet len nép el le ni ge no cí di um, a ge no cí di um
min dig min den ki el len irá nyul.” «Эхо Холокоста и русский еврейс -
кий вопрос» (М. Центр «Холокост», 1995).

34 Ott, ahol er rõl elég rész le te sen szó esik, a zsi dó kat több nyi re a szlá -
vok kal együtt em lí tik és a holokauszt ál do za ta i nak szá má ról sem Eu ró-
pá ban, sem a Szov jet uni ó ban nem tesz nek em lí tést (ld. pl. Капто
С.А, 2012).
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nyil ván va ló ten den ci á ja ve szé lyes és Nyu ga ton ma élénk
vi ta fo lyik róla.35 Elõ for dul, hogy em lí tést tesz nek a szov jet
zsi dók meg sem mi sí té sé rõl, úgy, hogy a tény le ges nél nagy -
ság ren dek kel ala cso nyabb szá mot ad nak meg.36
Az orosz tör té net tu do mány ban kü lön irány vo na lat ké pez-

nek a holokauszttagadók köny vei. Ér ve ik tö me ges pél dány-
szám ban meg je le nõ tu do má nyos is me ret ter jesz tõ köny vek-
ben jut nak el a nyilvánossághoz37. Szé gyen, hogy a ná cik
ál tal el kö ve tett bûn cse lek mé nyek rõl és bí ró sá gi el já rások ról
szó ló alap mû vek ben David Irving is mert holo kauszt tagadó
írá sa i ra hivatkoznak.38
Oro szor szág ban nem lé te zik holokauszttagadásról szó ló

tör vény. Két szer azon ban a bû nö sö ket ilyen ügy ben fel füg -
gesz tett bör tön bün te tés re ítél ték (a Makkabi orosz fut ball csa-
pat mér kõ zé sén a Jó utat, zsi dók, Ausch witz ba! transz pa ren -
sért, il let ve a kalinyingrádi em lék mû meg gya lá zá sa után).
És ho gyan vi szo nyul az orosz tár sa da lom a holokauszt -

hoz? Há rom pél dát ho zunk, ame lyek alap ján ké pet al kot -
ha tunk né hány ten den ci á ról. Úgy tû nik, hogy az em lé ke zet
vál sá ga, amely re nyu ga ti kol lé gák már évek óta figyelmez -
tet nek39, Oro szor szá got már a holokauszt fel dol go zá sá nak,
át gon do lá sá nak a kez de tén el ér te.
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35 Ld. Розет, 2012
36 Ld. a nagy hon vé dõ há bo rú ról szó ló ju bi le u mi ki ad ványt («Великая

Отечественная война», М., 2010)
37 Az utol só moszk vai könyv vá sá ron egy egész stan dot ál lí tot tak ki ilyen
ki ad vány ok kal. Kö zöt tük sze re pelt Kunyjajev Жрецы и жерт вы
Холокоста (М., 2011) (A holokauszt pap jai és ál do za tai) c. köny ve,
amely nek egyes fe je ze te it az ál ta la szer kesz tett lap, a Nas Szovre -
mennyik a 2010-es év fo lya mán kö zöl te.

38 Az Orosz Fö de rá ció he lyet tes ügyé sze, Alekszandr Zjagincev a nürn -
ber gi per rõl szó ló, 2010-ben ki adott köny vé nek az el sõ há rom láb -
jegy ze te.

39 Ld. pél dá ul: Suleiman, Susan Ru bin. Crises of memory and the Second
World War. HarvardUniversityPress, 2006
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Az OZSK ja nu ár 27-én az zal a ké rés sel for dult az orosz -
or szá gi el nök je löl tek hez, hogy le gyen a vá lasz tá si kam pá -
nyuk ré sze a holokauszt ál do za tai és a ha lál tá bor ok fel sza -
ba dí tói tisz te le té re ki je lölt nem ze ti em lék nap be ve ze té se.
Ezt egyi kük sem tet te meg. Vla gyi mir Zsirinovszkij, az orosz
Li be rá lis De mok ra ta Párt ve zé re utol só kam pány cik ké ben
azon ban an nak a szán dé ká nak adott han got, hogy lét re kel -
le ne hoz ni az Orosz Nép HolokausztjánakNem ze ti In té ze -
tét az 1920-90 kö zöt ti idõ szak ról (ki eme lés tõ lem)40.
Ez az ese mény köz ve tet ten, bár meg le he tõ sen sa já tos

mó don ta nús ko dik ar ról, hogy a holokauszt ter mi nus meg -
le he tõ sen szé les kör ben is mert té vált.
A má so dik pél da: a ta va lyi év no vem be ré ben a mo dern

Orosz or szág tör té ne té ben elõ ször sze rel tek le a holokauszt
ál do za ta i nak szen telt em lék táb lát. Rosztov na Donu-ban tör-
tént az eset, ahol az orosz or szá gi Babij Jar ta lál ha tó, az a hely,
ahol az Orosz Fö de rá ció te rü le tén a leg na gyobb szám ban
vé gez tek ki zsi dó kat (több mint hú szez ret). Az em lék táb lát
a vá ros pol gár mes ter ének dön té se alap ján he lyez ték el és a
ne ki alá ren delt kul tu rá lis mi nisz ter vet te le. Ma az em lék -
táb la szö ve gé ben „bé kés szov jet pol gá rok” sze re pel nek. A „ho-
lokauszt zsi dó men te sí té sé nek” ez az aktusa41 nem csak re gi o -
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40 Ld. Rosszijszkaja Gazeta 2012. már ci us 1-jei szá ma. Fur csa, hogy egyi -
de jû leg meg ígér te, hogy a jö võ ben ki irt ja az olyan „ide gen sza vak”
hasz ná la tát, mint a prezigyent (el nök) vagy konsztitucija (al kot mány).
Sze ret nénk em lé kez tet ni ar ra, hogy a 90-es évek ben Zsirinovszkij el -
uta sí tot ta az egy per cig tar tó né ma tisz te let adást a holokauszt ál do za -
tai elõtt az Ál la mi Du má ban és ki je len tet te, hogy „nem kell ide gen
ün ne pe ket ün ne pel nünk”.(?!)

41 A kul tu rá lis em lé ke zet rõl szó ló szak iro da lom ban szá mos írást szen tel -
tek en nek a szü zsé nek (a holokauszt zsi dó men te sí té sé rõl Len gye lor -
szág ban és a ke le ti blokk más or szá ga i ban ld. BERGER, Ronald J.: The
Ho lo ca ust, religion and politics of collective memory. Р. 163.). Szim bo li kus
volt nem csak az ausch witzi mú ze um ban ta lál ha tó ki ál lí tás az 1980-as
éve kig, de a Babij Jarban ta lál ha tó em lék mû is a 70-es évek bõl.
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ná lis szin ten, de az interneten is vi tá kat ger jesz tett. A tra gé dia
70. év for du ló já nak kü szö bén a vá ros ve ze tés egy ér tel mû en
el uta sít ja a fél re ér tés kijavítását42. A mo tí vum majd nem meg-
egye zik a fél év szá za da tör tént Babij Jar kö rül ki ala kult vitá-
val43, mi sze rint nem csak zsi dó kat öl tek meg. Van itt egy
újabb nüansz is: a Vecsernij Rosztov na pi lap ar ról tá jé koz tat -
ta ol va só it, hogy mit je lent a holokauszt ter mi nus és a hasz -
ná la ta mi ért nem meg fe le lõ Rosztovban: itt a zsi dó kat nem
kre ma tó ri u mok ban éget ték el, ha nem lelõtték…
A leg fris sebb pél da: ez év má jus 4-én tet ték köz zé an nak

a köz vé le mény-ku ta tás nak az ered mé nye it, ame lyet pa pok
kö ré ben vé gez tek a holokauszt ta ní tá sá nak szük sé ges sé gé -
rõl Oro szor szág ban. A köz vé le mény-ku ta tást az egyik in ter -
netes por tál végezte.44 A holokauszt el is me ré sé ben el is mer -
ten fon tos sze re pe van a ka to li kus egy ház nak, amely ez zel
is szem be sze gült a holokauszt té má já nak fon tos sá gát ta ga -
dó kom mu nis ta ate is ták kal. De Oro szor szág ban a hely zet a
köz vé le mény-ku ta tás alap ján je len tõs mér ték ben el tér et tõl.
A ku ta tás ban az orosz pra vosz láv egy ház hat kép vi se lõ je
vett részt Orosz or szág há rom ré gi ó já ból (hár man kö zü lük
pra vosz láv kö zép- és fel sõ ok ta tá si in téz mény ben ta ní tó ta -
ná rok), to váb bá egy imám és zsi dó szer ve ze tek tõl két kép -
vi se lõ. A kö vet ke zõ kér dést tet ték fel ne kik: „Szük sé ges-e
orosz is ko lák ban spe ci á lis fog lal ko zá so kat tar ta ni a holo kauszt
ta nul má nyo zá sá ra? Nem len ne-e jobb na gyobb fi gyel met
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42Nem vál toz tat tak a hely ze ten az aláb bi ak sem: az el nö ki ad mi niszt rá -
ció és a fö de rá ci ós ta nács fel hí vá sai, az orosz zsi dó kö zös sé gek fö de rá -
ci ós kong res  szu sá nak ha tá ro za tai, a Holokauszt Köz pont és Ala pít vány
va la mint az OZSK és a Moszk vai Em ber jo gi Iro da kö zös nyi lat ko za -
tai vagy a vi lág ve ze tõ mé di u ma i ban pl. a New York Times-ban meg -
je lent írá sok.

43 Ld. eh hez Clowes, E.W. Constructing the memory of the Ho lo ca ust.
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.

03Konyv1:Konyv.qxd  10/2/2014  12:51 PM  Page 312



for dí ta ni a volt Szov jet unió te rü le tén zaj ló rep res  szi ók ta -
nul má nyo zá sá nak?”
A pra vosz láv egy ház kép vi se lõ i nek po li ti ka i lag leg in kább

kor rekt vá la szai a kö vet ke zõ ér té ke lés ben fog lal ha tó ak ös  sze:
„ez egy he lyes irány ban tett hely te len lé pés”. A ne ga tív vá -
la szok mo tí vu mai vál to zó ak vol tak. A mi ti kus fe nye ge tés tõl
kezd ve, mi sze rint csak egy holokausztról fog nak be szél ni,
egé szen ad dig a fé le le mig ter jed tek, hogy ez „an ti sze mi ta
ki ro ha ná so kat és kom men tá ro kat, erõs ne ga tív hul lá mot
fog elõ idéz ni”. El hang zot tak nyíl tan nyu gat el le nes és an ti -
sze mi ta mo tí vu mok is45.
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45 „Az ilyen pél dá kon lát juk, hogy akár hogy is ala kul a kül sõ-bel sõ hely -
zet, az új vi lág rend cél irá nyos épí té se min den kép pen foly ta tó dik. En -
nek az új vi lág rend nek pe dig ré sze a zsi dó nép szél sõ sé ges ide a li zá -
lá sa, szin te is te ní té se és a zsi dó kér dés szán dé kos hangsúlyozása…”
(Alekszej Novicskov es pe res, egy a Moszk vai te rü le ten ta lál ha tó pra -
vosz láv gim ná zi um igaz ga tó ja). Egy muszlim val lá si szer ve zet ok ta -
tá si rész le gé nek ve ze tõ je (Ta tár föl dön), a ka za nyi Apanajev me cset
imám hatibja, Valiulla-hazvrat Jakupov hoz zá szó lá sa is el lent mon dá -
sos: „or szá gunk nak nincs kö ze a holokauszthoz, mi ma gunk vol tunk
a né met fa siz mus áldozatai… Bár egé szé ben vé ve jó, hogy fel me rül
egy ál ta lán ez a prob lé ma, ez egy jó lé pés ab ban az irány ban, hogy a
jö võ ben ha son ló tra gé dia ne for dul jon elõ.” Orosz or szág zsi dó val lá -
sos szer ve ze tei és egye sü lé sei kong res  szu sá nak el nö ke Zinovij Ko gan
vi tá ba szállt a fel mé rés töb bi részt ve võ i vel és meg je gyez te, hogy a
meg ölt 6 mil lió zsi dó ból há rom mil lió a Szov jet unió te rü le tén halt
meg. Hang sú lyoz ta a holokauszt ta nul sá ga i nak uni ver za li tá sát, de
vá rat lan kö vet kez te tés re jut: „A holokauszt nem csak a zsi dók ki ir tá -
sa, ez a kom mu nis ták, ci gá nyok, sze xu á lis ki sebb sé gek, rok kan tak és
egy sze rû en a szlá vok ir tá sa is.” Em lé kez tet ni sze ret nénk ar ra, hogy
Richard Lucas még 1986-ban a má so dik vi lág há bo rú nem zsi dó ál do -
za ta i ról írt úgy, mint a „holokauszt el fe lej tett ál do za ta i ról”. Ma a ho -
lo kauszt szó ép pen ilyen tág és hely te len ér tel me zé se ju tott el
Oroszországba…
A köz vé le mény-ku ta tás szer ve zõi az ered mé nyek alap ján ki je len -

tik, hogy „mind amel lett, hogy az orosz lel ké szek el is mer ték a fon tos -
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De nem is ez a leg ér de ke sebb, ha nem a kö vet ke zõ: ar ra a
kér dés re, hogy ve zes se nek-e be orosz is ko lák ban egy 72 órás
holokauszt kur zust (ma a tör té ne lem órá kon a nagy hon vé -
dõ há bo rú ra csak 4 óra jut) azt a vá laszt ad ták, hogy ez egy
jól át gon dolt pro vo ká ció. Idén már ci us ban a mé di u mok ban
az a hír je lent meg, hogy a re gi o ná lis to vább kép zõ in té ze -
tek ben a holokausztról szó ló ok ta tá si mo dult ve zet nek be a
meg je lölt óra szám ban. Az orosz el nök vá lasz tás után köz -
vet le nül, de még a kor mány ala kí tás elõtt pe dig a mé di u -
mok ban már az az in for má ció je lent meg, hogy az adott 72
órás kur zust kö zép is ko lák ban fog ják megtartani46.
Azt gon dol juk, hogy a holokauszt em lé ke zet meg õr zé sé -

nek Oro szor szág ban ha tal mas po ten ci ál ja van. Min de nek -
elõtt a tör té né szek és pe da gó gu sok kö zös erõ fe szí tés ének
kö szön he tõ en a holokausztot nem úgy fog ják majd fel fog -
ni, mint az eu ró pai zsi dók né me tek ál tal tör té nõ meg gyil -
ko lá sát, ha nem mint or szá gunk tör té nel mé nek ré szét.
Zygmunt Bauman is mert idé ze tét át fo gal maz va az orosz

tár sa da lom ma nem az elõtt a vá lasz tás elõtt áll, hogy büsz -
ke le gyen-e a ná cik fe lett ara tott gyõ ze lem re vagy hall gas sa
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sá gát an nak, hogy a holokauszt tör té ne tét ta nul má nyoz ni kell, azt is
meg je gyez ték, hogy egy sok nem ze ti sé gû or szág ban egy nép tra gé di á-
já nak a ki vá lasz tá sa nem len ne he lyes”. Ahogy fen tebb be mu tat tuk,
mes  sze nem min den meg kér de zett ér tett egyet az zal, hogy egy ál ta -
lán be szél ni kell a holokausztról. Egyút tal sen ki nem mond ta azt,
hogy a sztá li ni rep res  szi ót és a holokausztot ös  sze le het és kell ha son -
lí ta ni a két té ma ta nul má nyo zá sa kor.

46 En nek a pro vo ká ci ó nak több mé di um is be dõlt, köz tük a köz vé le -
mény ku ta tás szer ve zõi, sõt jog vé dõ szer ve ze tek is (pl. a Moszk vai
Em ber jo gi Iro da). A Holokauszt Köz pont és Ala pít vány a köz vé le -
mény-ku ta tás ered mé nyé nek köz zé té tel ének nap ján nyi lat koz tak a
kér dés rõl, amely né hány nap le for gá sa alatt sok internetes ol da lon és
Iz ra el orosz nyel vû lap já ban is meg je lent. De nem az orosz or szá gi
nyom ta tott médiumokban…
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el és ba ga tel li zál ja a holokausztot. Az er köl csi meg tisz tu lást
kell vá lasz ta nia, meg kell tisz tul nia a holokauszt rész le ges
ta ga dá sá tól, amel lett, hogy jog gal le het büsz ke ami att, hogy
ép pen a mi had se re günk men tet te meg Eu ró pa zsi dó sá gát
a tel jes megsemmisüléstõl47.
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47 Zygmunt Bauman kö zel öt ven év vel ez elõtt a holokausztról szó ló kol -
lek tív em lé ke zet kap csán azt mond ta, hogy nem a szé gyen és a büsz -
ke ség kö zött kell vá lasz ta ni, ha nem két fé le büsz ke ség kö zött: a szé -
gyen tõl va ló mo rá lis meg tisz tu lás mi att vagy a mo rá lis ki áb rán du lás
mi att. Az interneten ol vas ha tó re ak ci ók alap ján ítél ve en nek a pre -
mis  szá nak van nak el len zõi is. Egy had tör té ne ti ol da lon (Военно-ис -
то рический ФорумMilitary) a kö zel múlt ban a kö vet ke zõ vé le mény
je lent meg: „Önök nek nincs olyan be nyo má suk, mint ha a Gyõ ze lem
nap ját és a há bo rú em lé két egy re in kább úgy hasz nál nák, mint a
holokauszt kul tusz he lyi le ány vál la la tát? Olyan ér te lem ben, hogy Sztá-
lin és Hit ler úgy har col tak, mint két dik tá tor, de Sztá lin job ban, mi vel
õ a zsi dók fel sza ba du lá sá ért har colt. Ezért oro szok, em lé kez ze tek ar -
ra, hogy a holokauszt ab szo lút go nosz sá ga el len har col ta tok és mi -
lyen sze re pe tek volt eb ben! A há bo rú és a szov jet né pek gyõ zel mé -
nek egész tör té ne tét a holokauszt kon cep ció egyik fe je ze te ként ír ják
le és a gyer me ke ink már min den bi zon  nyal így fog nak ta nul ni er rõl.”
http://militaryforum.ru/kul’t-holokosta-i-vospriyatie-pobedy-
t1337007745.html 
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BARTHA ESZ TER

Ide o ló gi ák rab sá gá ban: a ná ciz mus
és a kom mu niz mus „azo nos sá gá ról”

Elõ adá so mat egy sze mé lyes tör té net tel kell kez de nem. Dok-
toranduszként egy kon fe ren ci án ta lál koz tam egy hí res né met
tör té nész szin tén tör té nész fe le sé gé vel, aki az em lé ke zet po -
li ti ka kö rü li vi tát ne mes egy sze rû ség gel úgy fog lal ta ös  sze,
hogy a hu sza dik szá zad tör té ne té nek egé sze nem más, mint
po li ti ka. Ez a ki je len tés kü lö nös súl  lyal bír a ke let-eu ró pai
or szá gok ban, ahol a rend szer vál tás óta – hol ki sebb, hol na -
gyobb len dü let tel – de mind eset re szisz te ma ti ku san fo lyik
az egy ko ri államszocialista múlt ki ra dí ro zá sa és az egész bal-
ol da li ha gyo mány kri mi na li zá lá sa – ter mé sze te sen a je len -
ko ri elit po li ti kai cél ja i nak és le gi ti má ci ó já nak meg fe le lõ en.
Eb bõl a szem pont ból kü lö nö sen jel leg ze tes pél da a mai Ma -
gyar or szág, ahol leg alább is egy kö zös pont min den kép pen
van a Rá ko si-kor szak szel le mi- és kul túr po li ti ká já val: ne ve -
ze te sen az, hogy a je len ko ri po li ti kai eli tek – a ri vá lis nar-
ratívákat nem tûr ve – he ge mó ni á ra kí ván ják jut tat ni a sa ját
le gi ti má ci ós ide o ló gi á ju kat. Uta lok itt Krausz Ta más egyik ta-
nulmányára,1 ahol meg kü lön böz te ti a „fenn ál ló világ(rendszer)
apo ló gi á já ban el me rü lõ li be rá lis tör té net fel fo gást”, a „múlt -
ba for du ló, ki re kesz tõ na ci o na lis ta” fel fo gást, „amely a mai
Ma gya ror szá gon egy re erõ sebb tu do má nyos és ide o ló gi ai
po zí ci ó kat sze rez” – leg alább is így volt ez a ta nul mány

1 KRAUSZ Ta más: A ma gyar tör té net írás és a mar xiz mus. Meg jegy zé sek a
„ke let-eu ró pa i ság” prob lé má já hoz. In: uõ: Vi tás kér dé sek a Szov jet -
unió és Ke let-Eu ró pa XX. szá za di tör té ne té ben. Bu da pest, Russica Pan -
nonicana, 2011, 219–290.
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meg írá sa kor, ma már in kább iz mo so dó he ge mó ni át le het ne
mon da ni, és a rend szer kri ti kai (mar xis ta gyö ke rû) tör té net -
írást, amely vi szont egy re in kább mar gi na li zá ló dik, és ame -
lyet a mai ha ta lom egy ér tel mû en pusz tu lás ra ítélt. 
Még is ér de mes eb bõl a mar gi ná lis ál lás pont ból (is) meg -

kö ze lí te ni a li be rá lis és na ci o na lis ta fel fo gást, és rá mu tat ni
ar ra, hogy lát szó la go san ki bé kít he tet len el len té te ik da cá ra
– leg alább is a ha zai tör té net írás ban – min den kép pen ki mu -
tat ha tó egy lé nye gi azo nos ság – ez pe dig nem más, mint ál -
ta lá ban min den faj ta bal ol dal kri mi na li zá lá sa a ná ciz mus és
a kom mu niz mus fel té te le zett azo nos sá ga alap ján. Egyes tör-
té né szek odá ig jut nak, hogy a má so dik vi lág há bo rú ban a Vö-
rös Had se re get leg alább olyan rossz nak lát ják, mint a ná ci
Wehrmachtot, így mos va ös  sze a kü lönb sé get bû nös és ál -
do zat, ag res  szor és hon vé dõ kö zött. Így lesz „sztá li nis ta” az
a Krausz Ta más, aki az el sõk kö zött pub li kált tu do má nyos
mun kát a Gulágról és a sztá li ni rend szer bûn tet te i rõl – csak
ép pen tá mad ta a ná ciz mus-kom mu niz mus ana ló gi át. De
hon nan is jön ez az ál tu do má nyos el mé let, ame lyet a mai
Ma gyar or szág min den szá mot te võ nem ze ti-szel le mi front -
ján (ma már ös  sze mo sód ni lát szik a ket tõ) axi ó ma ként, meg-
kér dõ je lez he tet len tu do má nyos igaz ság ként ad nak elõ? Ér -
de mes be le men ni az elõ tör té ne té be, hogy lás suk, va ló já ban
min dig is po li ti kai szem pont ok ala kí tot ták az el mé let sor sát,
és egé szé ben a bi po lá ris vi lág rend szer ide jén bon ta ko zott
ki, mint hi deg há bo rús ide o ló gia, majd pe dig má so dik re ne -
szán szát él te a ke let-eu ró pai rend szer vál tó or szá gok ban, ahol
az új eli tek nem ta lál tak job bat az an ti kom mu nis ta ide o ló -
gi ák pi a cán. Ma már Ma gyar or szág pél dá ján is lát ha tó, hogy
nem a már az 1980-as évek ben ha nyat ló or to dox kom mu -
niz mus volt a fõ el len ség, az iga zi ve szélyt az újon nan ki -
épü lõ de mok rá ci ák ra a fel vi rág zó na ci o na liz mu sok, il let ve
az azok ra rá épü lõ te kin tély ural mi rend sze rek je len tet ték. A li -
be rá lis és a na ci o na lis ta tör té ne lem fel fo gás kö zött azon ban,
ahogy már em lí tet tem, van kö zös te rü let: és ez ép pen a to -
ta li tá ri us el mé let ként „el hí re sült” ná ciz mus-kom mu niz mus
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ana ló gia. Elõ ször be mu tat nám az el mé let po li ti kai-szel le mi
hát te rét, szem be sít ve azt az ún. re vi zi o nis ta is ko la cáfolatá-
val,2 majd pe dig fel vá zo lok pár szem pon tot ar ról, mi is kö -
vet ke zik az em lé ke zet po li ti ká ban eb bõl az ana ló gi á ból.
A to ta li ta riz mus, aho gyan ezt más he lyen rész le te sen ki -

fej tet tem, ti pi ku san hi deg há bo rús ide o ló gia volt, amely a ná-
ciz mus és kom mu niz mus egy ol dal ra he lye zé sé vel el sõ sor -
ban a kom mu niz mus le já ra tá sá ra szol gált, mint sem va ló di
tu do má nyos el mé le tet képviselt.3 Abbott Gleason egy ala -
pos mun ká ban jár ja kö rül a to ta li ta riz mus „el mé le tét”, ahol
be bi zo nyít ja, mi lyen nagy lel kû tá mo ga tást kap tak a to ta li -
ta riz mus-gon do la tot fel ka ro ló szovjetológiai tan szé kek az
ame ri kai kor mány za ti szer vek tõl – sõt, sok szor ki fe je zet ten
a to ta li tá ri us „el mé let” to vább fej lesz té sé re és nép sze rû sí té -
sé re hoz ták lét re eze ket a mûhelyeket.4 Az el mé let for má ló -
dá sá nak elõ tör té ne te azon ban ép pen nem volt antibaloldali
– sõt, az elõ dök a sztá li niz mus bû ne i nek le lep le zé sé vel ép -
pen azt kí ván ták bi zo nyí ta ni, hogy a sztá li ni rend szer va ló -
já ban so ha nem volt szo ci a lis ta. 
A má so dik vi lág há bo rú ki tö ré se elõtt Paul Tillich, aki me leg

kap cso la to kat ápolt a frank fur ti is ko la kö ré vel, és el me ne kült
a ná ci Né me tor szág ból, ju tott elõ ször er re a pár hu zam ra,
mi u tán ki fej tet te, hogy a to ta li tá ri us egy ség fon tos jel lem -
zõ je a to ta li tá ri us ál lam nak: „Még ott, ahol egy kom mu nis -
ta gaz da sá gi és po li ti kai szer ve zet ki épí té se is a cél, elõ ször
és má ig az egyet len meg va ló su lá si for má ja a nem zet ál lam,
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2 Az el ne ve zés on nan szár ma zik, hogy tag jai re vi de ál ni igye kez tek a to -
ta li tá ri us pa ra dig mát. Több nyi re tár sa da lom tör té né szek tar toz tak ide.
Az már más lap ra tar to zik, hogy egyes revizinisták a rend szer vál tás
után új ra „fel fe dez ték” a to ta li tá ri us el mé le tet.

3 BARTHAEsz ter: A holokauszt és a to ta li ta riz mus. In: KRAUSZTA MÁS (szerk.):
Holokauszt: tör té ne lem és em lé ke zet. Bu da pest, Ma gyar Ru szisz tikai In -
té zet, 2006, 123-133 (oro szul: 274–284). 

4 GLEASON, Abott: Totalitarianism: The Inner History of the Cold War. New
York, Ox ford, Ox ford University Press, 1995.
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aho gyan azt az orosz pél da mutatja”.5Mit ér tett Tillich ezen
az ös  sze ha son lí tá son? El sõ sor ban azt, hogy az ál lam vesz át
min den gaz da sá gi, po li ti kai, kul tu rá lis és ne ve lé si, ok ta tá si
fel ada tot. Sem mit nem mon dott exp li ci te dik ta tú rá ról vagy
egy párt rend szer rõl. A Szov jet uni ó ban Tillich sze rint ezt egé-
szen más sal iga zol ták, mint a ná ci Né me tor szág ban (a tõ kés
rend szer bõl va ló ki zá rás ra és a kom mu nis ta új esz me meg -
va ló sí tá sá ra hi vat koz tak), de a ki ala ku ló ál lam ugyan olyan
tí pu sú lett. 
Tud nunk kell, hogy Ang li á ban és az Egye sült Ál la mok ban

Hit ler ha ta lom ra ju tá sa ko ránt sem vál tot ta ki az ér tel mi ség
azon na li til ta ko zá sát, no ha akad tak, akik tu da tá ban vol tak
an nak, hogy Hit ler le bont ja a de mok ra ti kus in téz mé nye ket.
Ang li á ban az egy ház tör té nész Christopher Dawson emel te
fel a sza vát, aki ar ra fi gyel mez te tett, hogy az új to ta li tá ri us
ál lam fe nye ge tést je lent a val lás ra. A mo dern ál lam ban a
tár sa da lom és a kul tú ra át po li ti zá ló dik, és az ál lam a tár sa -
dal mi élet egy re na gyobb te rü le té re ter jesz ti ki a ha tal mát.
A mo dern ál lam ban, ír ja Dawson, az ál lam fér fi tõl „még el is
vár hat ják, hogy át szab ja a tár sa da lom egész struk tú rá ját és át ala -
kít sa egy nép kul tu rá lis hagyományát.”6 Az Egye sült Ál la mok -
ban ha son ló an a val lás mi at ti ag go da lom ke rült elõ tér be, de
ott na gyobb ér dek lõ dés mu tat ko zott a dik ta tó ri kus re zsi mek
ös  sze ha son lí tó ta nul má nyo zá sá ra, mint Angliában.7 Hit ler
ha ta lom ra ju tá sá val ál ta lá ban meg fi gyel he tõ a be fo lyá sos
ame ri kai aka dé mi ku sok nö vek võ „ra di ka li zá ló dá sa”: so kan
nem hit tek ab ban, hogy a fa siz must a ka pi ta lis ta tár sa da -
lom vál sá ga ma gya ráz za, és ezért for dul tak a ná ciz mus és a
sztá li niz mus ös  sze ha son lí tá sa fe lé.
Gleason át te kin té se a má so dik vi lág há bo rú elõt ti kor társ

szak iro da lom ról ar ra a kö vet kez te tés re jut, hogy az ame ri -
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5 Idé zi GLEASON, i. m. 37.
6 Idé zi GLEASON, i. m. 38; ki eme lés – B. E. 
7 Lásd pl. STANTON FORD, Guy (szerk.): Dictatorship in the Mo dern World.
Minneapolis, University of Minneapolis Press, 1935.

03Konyv1:Konyv.qxd  10/2/2014  12:51 PM  Page 319



kai köz vé le mény ben – a ka pi ta lis ta rend szert is men ten dõ
– az az 1934 elõtt ural ko dó né zet, mi sze rint a ná ciz mus és a
bol se viz mus alap ve tõ en el len té tes rend sze rek, lé nye ges vál-
to zá son ment ke resz tül. Míg a „vájtfülû” ol va só kö zön ség re
a „to ta li tá ri us ál la mok”, a „zsar nok sá gok ko rá nak” vagy a
„cezarizmus új kor sza ká nak” apo ka lip ti kus esz mé je gya ko -
rolt vonz erõt, ad dig a fo lyó irat ok és a pub li cisz ti ka a két
dik ta tú ra ha son ló sá ga i ról el mél ke dett. 1935-ben, ami kor a
Kom mu nis ta In ter na ci o ná lé fel ha gyott az zal az ön gyil kos
po li ti ká val, hogy szociálfasisztának bé lye gez ze a szo ci ál de -
mok ra tá kat és a li be rá li so kat, és meg hir det te a nép front po -
li ti kát a fa siz mus el len, me le ge dett nem csak a bal ol dal, ha -
nem az an gol szász saj tó vissz hang ja is, és bá to rí tot ta azo kat,
akik nem vol tak haj lan dó ak egy lap ra he lyez ni a Szov jet -
uni ót a fa sisz ta Ola szor szág gal és a ná ci Né me tor szág gal.
Az is igaz azon ban, hogy az ame ri kai bal ol da lon, még a
mar xis ták kö zött is hasz nál ták a to ta li tá ri us ki fe je zést; kö -
zöt tük a fi lo zó fus John Dewey vagy Victor Serge. Dewey a
Trockij-ellenes vá dak és az ezek alap ján ren de zett ki ra kat -
pe rek fe lõl kö ze lí tet te meg a két rend szer ha son ló sá ga it. Be-
fo lyá sos fo lyó ira tuk volt a Par ti san Review, amely nek Troc kij
volt ez idõ tájt ha lá lá ig az iga zi ve zér alak ja. Õk ugyan hasz -
nál ták a to ta li tá ri us jel zõt a Szov jet uni ó ra, amely re úgy te kin-
tet tek, mint bá tor ta la nul kis pol gá ri és po ten ci á li san to ta li tá -
ri us ál lam ra, de kö zü lük so kan, mint Dwight Macdonald is,
el fo gad ták a fa siz mus ki ala ku lá sá nak jól meg ala po zott –
rész ben Trockijtól ere dõ – mar xis ta ma gya rá za tát, amit gyak -
ran ír tak le totalitarizmusként.8Nem fo gad ták el azon ban a to -
ta li tá ri us ál la mok szem be ál lí tá sát a de mok rá ci ák kal, ami
ek kor már meg szo kott volt az ame ri kai köz vé le mény ben.
Az an gol szász bal ol dal a Szov jet uni ó ra so ká ig úgy te kin -

tett, mint a li be ra liz mus és a to ta li ta riz mus né met va ri án sa
kö zöt ti von zó al ter na tí vá ra. Ez idõ tájt a bal ol dal sem mi -
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8 Ki eme lés – B. E.
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kép pen nem akar ta el fo gad ni, hogy a ci vi li zált vi lág egye dü-
li re mé nye a „ka pi ta lis ta de mok rá cia” és a po li ti kai spekt rum
cent ru má nak fel tá masz tá sa, sõt fel is mer te, hogy a li be rá lis de -
mok rá cia vál sá ga ve zet a fa siz mus vagy a ná ciz mus fel emel-
ke dé sé hez. Né há nyan, mint Dwight Macdonald az 1950-es
éve kig nem érez ték, hogy ezt a vá lasz tást meg kell ten ni ük.
1939 nya rán azon ban már ér zõ dött a han gu lat meg vál to zá -
sa. A be fo lyá sos Christian Science Mo ni tor pél dá ul hang sú -
lyoz ta, hogy mind Né met or szág, mind pe dig a Szov jet unió
a de mok rá cia, az in di vi du a liz mus és a ka pi ta liz mus el len fe -
le, és „a kom mu niz mus és a fa siz mus lé nye gé ben ha son ló,
mert mind ket tõ az erõ szak túl haj tá sát, a sza bad ság jog ok el -
nyo má sát, egyet len aka rat ural mát és az an nak va ló alá ve -
tett sé get je len ti, amely nem tûr meg sem mi fé le el len zé ket, és amely
alá ren de li az egyént az Ál lam szükségleteinek.”9
A Molotov-Ribbentrop pak tum alá írá sa után a leg több ak-

ti vis ta vagy el fo gad ta ezt az új ter mi no ló gi át, vagy pe dig már
nem el le nez te azt. Még az emig rá ci ó ban le võ orosz men se -
vi kek sem hit ték el, hogy Sztá lin ké pes lesz – vagy rá kény sze-
rül – er re a lé pés re, no ha Trockij azt egye ne sen meg jó sol ta
a Bjulletyen Oppozicii ha sáb ja in rög tön a mün che ni egyez -
mény meg kö té se után. Vol tak, akik szá má ra az élet nem ért
sem mit, mi u tán meg hal lot ták ezt a hírt. Még a né met mar -
xis ta bel harc ok olyan ve te rán ja, mint Ru dolf Hilferding is
exp li ci te to ta li tá ri us nak ne vez te ezen lé pés után a Szovjet -
uniót.10 A Szov jet unió, ír ta, „egy to ta li tá ri us ál lam gaz da sá got
kép vi sel, va gyis egy olyan rend szert, amely hez Olasz or szág
és Né met or szág egy re job ban közeledik.”11 Max Eastman
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9 Idé zi GLEASON, i. m. 47; ki eme lés – B. E.
10 Uo.
11 Idé zi GLEASON, i. m. 47; ki eme lés az ere de ti ben. A nyu ga ti bal ol dal vi -
tá i ról a Szov jet uni ó ról és az ál lam ka pi ta lis ta té zis rõl rész le te sen lásd
Marcel van der Linden mun ká ját: LINDEN, Marcel van der: Wes tern
Marxism and the Soviet Union: A Survey of Critical Theories and Debates
since 1917. Leiden, Brill, 2007. 
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pe dig, Trockij hí res könyvének12 for dí tó ja ok tó ber ben azt ír ta
a New Republic-nak, hogy: „Té ved tünk. NEM LE HET EGY -
SZER RE SZOL GÁL NI A DE MOK RÁ CI ÁT ÉS A TOTALI-
TARIANIZMUST.”13 A pub li cisz ti ká ban még azok is irányt
vál tot tak, akik ko ráb ban a Szov jet unió és a ná ci Né met or -
szág kö zöt ti el té ré se ket hang sú lyoz ták. A val lá sos cso por tok
is foly tat ták ezt a ha gyo mányt. 1939 õszén és te lén na gyon
gyak ran be szélt a mé dia a to ta li ta riz mus ról; ha son ló kép pen
el ter jedt a „vö rös fa siz mus” és a „bar na kom mu niz mus” ki -
fe je zés. Az ame ri kai tu do má nyos kö zön ség is el fo gad ta a
to ta li ta riz must, oly an  nyi ra, hogy 1939 no vem be ré ben az Ame-
ri kai Fi lo zó fi ai Tár sa ság meg tar tot ta az el sõ szim pó zi u mot a
to ta li tá ri us ál lam ról (ame lyet még szám ta lan kö ve tett a hi -
deg há bo rú idõ sza ká ban).
Ös  szes sé gé ben te hát el mond ha tó, hogy ami tör tént 1932

és 1939 kö zött, az nem pusz tán egy el moz du lás volt az an -
gol szász köz vé le mény ben. Az erõ sza kos ná ci gleichschaltolás
és a Szov jet uni ó ban le zaj lott ku lák ül dö zés és ki ra kat pe rek
so kak sze mé ben igen csak sza lon kép te len né tet ték mind két
rend szert az an gol szász vi lág ban. A kon zer va tív po li ti ku sok
küz döt tek azon esz mék el len, hogy Né met or szág egy új ren-
det kény sze rít rá a vi lág ra. A ra di ká lis bal ol da li ér tel mi ség
pe dig so ká ig el uta sí tot ta, hogy egy lap ra he lyez ze a Szov jet-
uni ót, Ola szor szá got és Né me tor szá got. De a to ta li ta riz mus
kezd te meg hó dí ta ni az ame ri kai köz vé le ményt. 1937-ben
kön  nyebb volt el hin ni, hogy egy új tí pu sú ál lam szü le tett,
mint né hány év vel ko ráb ban. A Molotov-Ribbentrop pak tum
pe dig el sö pör te a leg több ame ri kai két sé ge it. Csak a mar xis -
ta bal ol da lon tar tot ta ma gát az a hit, hogy akár mit gon dol -
jon is va la ki a sztá li ni Szov jet uni ó ról, a fel vi lá go so dás ban
rej lõ gyö ke rei ra di ká li san és ter mé sze te sen ti po ló gi á já ban
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12 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 Idé zi GLEASON, i. m. 47; ki eme lés az ere de ti ben.
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is meg kü lön böz tet ték a fa siz mus tól és a nácizmustól.14 Ez
igen nép sze rût len ál lás pont volt 1940-ben, de a má so dik vi -
lág há bo rú ezt a hely ze tet gyö ke re sen meg vál toz tat ta, és ne
fe led jük el: az esz me a ná ciz mus ször nyû em ber te len sé ge
után még egy szer fe lül emel ke dett a posztszocialista Eu ró -
pá ban és az Egye sült Ál la mok ban. 
Nincs rá bi zo nyí ték, hogy a há bo rú ide jén sok ame ri kai

szer zõt fog lal koz ta tott vol na a to ta li ta riz mus. A hi deg há bo -
rú ki ala ku lá sa azon ban gyö ke re sen meg vál toz tat ta ezt a
hely ze tet. A leg na gyobb ha tá sú és szel le mi tel je sít mé nyét
te kint ve leg ki emel ke dõbb mun ka Hannah Arendt 1951-ben
meg je lent, A totalitarianizmus gyö ke rei c. klasszikusa15, amely
tör té ne ti pers pek tí vá ból pró bál ja ma gya ráz ni a to ta li tá ri us
rend sze rek ki ala ku lá sát. Nem kön  nyû pon to san meg ha tá -
roz ni, mi kor kezd te el Arendt „ír ni” a köny vet, hi szen a fõ
té mák mint az im pe ri a liz mus, an ti sze mi tiz mus vagy a nem -
zet ál lam ki ala ku lá sa a har min cas évek ele jé tõl fog lal koz tat -
ták. Azt az el ha tá ro zá sát, hogy eze ket a té má kat egy nagy
ta nul mány ban fog lal ja ös  sze, a ha lál tá bor ok el ter jedt sé gé -
nek és a ná cik ra di ká lis szán dé ka i nak fel is me ré se mo ti vál -
ta. Ere de ti cél ja az volt, hogy „azo no sít sa a ná ciz mus fõ al -
ko tó ele me it, hogy vis  sza ve zes se azo kat a va ló di po li ti kai
prob lé mák ra; (…) cél ja nem a vá lasz adás, ha nem a ta laj elõ -
ké szítése”.16 Ezért, leg alább is kez det ben, Arendt a ná ci Né -
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14 A két rend szer ös  sze ha son lí tá sá ról lásd KRAUSZ Ta más ta nul má nyát:
A Gulag ak tu a li tá sa. In: uõ (szerk.): Gulag. A szov jet tá bor rend szer tör -
té ne te. Bu da pest, Pannonica Ki adó, 2001. 

15 ARENDT, Hannah: A totalitarianizmus gyö ke rei. Bu da pest, Eu ró pa Ki adó,
1992.

16 YOUNG-BRUEHL, Elisabeth: Hannah Arendt: For Love of the World. New
Haven, 1982, 200–201. Hét év vel ké sõbb Arendt ezt ír ta: „A könyv
nem a totalitarianizmus gyö ke re i vel fog lal ko zik, ahogy a cím sze ren -
csét len mó don ál lít ja, ha nem tör té ne ti át te kin tést ad azok ról az ele -
mek rõl, ame lyek totalitarianizmussá kris tá lyo sod tak. Ezt a tör té ne ti
részt kö ve ti a to ta li tá ri us moz gal mak ele mi szer ke ze té nek és a to ta li -
tá ri us ura lom for má já nak és mód sze re i nek elem zé se.” („A Reply”.
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me tor szá got te kin tet te a ma gya rá zan dó vég ki fej let nek.
1948-ra lett vi lá gos szá má ra, hogy a Szov jet uni ót, a ná ci Né -
met or szág mel lett a to ta li ta riz mus má sik pél dá ját is be le kell
fog lal nia mun ká já ba. Ek kor úgy lát ta, hogy a ter ror szisz te -
ma ti kus hasz ná la ta és an nak in téz mé nye sí té se a kon cent rá -
ci ós tá bo rok for má já ban je len ti a lé nye gi azo nos sá got a ná ci
Né met or szág és a Szov jet unió po li ti ká já ban, il let ve ez az, ami
a két rend szert to ta li tá ri us sá te szi: „Min den más kü lönb -
ség rõl a de mok ra ti kus be ren dez ke dé sû és to ta li tá ri us ál la -
mok kö zött be bi zo nyít ha tó, hogy másodlagos.”17
A Gulág és Ausch witz ös  sze ha son lí tá sa kü lö nö sen al kal -

mas ar ra, hogy az államszocialista kor szak egé szét, il let ve
tá gabb ér te lem ben a mar xis ta gyö ke rû kom mu niz mus-fel -
fo gást kriminalizálja.18 Itt mind ös  sze há rom olyan té nye zõ re
sze ret nék rá mu tat ni, ame lyek leg alább is el gon dol ko zás ra
kel le ne, hogy int se nek az ana ló gia hasz ná la tát il le tõ en. Az
el sõ és ta lán a leg fon to sabb Ausch witz egye di sé gé nek a meg-
kér dõ je le zé se, no ha en nek az egye di ség nek könyv tár nyi
szak iro dal ma van. A ná cik szisz te ma ti ku san ké szí tet ték elõ
a nép ir tást, ame lyet „na gyi pa ri” mód sze rek kel, elõ re el tö -
kélt szán dék kal va ló sí tot tak meg – igaz, a to tá lis há bo rú ki -
bon ta ko zá sá val pár hu za mo san, csak hogy ezt a há bo rút a
Har ma dik Bi ro da lom kezd te, és az ere de ti ter vek be (a Ke let
gyar ma to sí tá sa, a szlá vok rab szol ga ság ba dön té se és a zsi -
dók el tá vo lí tá sa bár mi lyen esz kö zök kel) a to tá lis há bo rú,
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Re view of Poltics, January 1953, 78.) A ki adó ál tal ja va solt cím, ame lyet
Arendt csak vo na kod va fo ga dott el, min dig is prob lé ma ma radt szá -
má ra, ép pen azért, mert ezen fél re ér tés for rá sa le he tett. Arendt ere -
de ti leg a kö vet ke zõ cí me ken gon dol ko dott: „A szé gyen ele mei: anti-
szemitizmus-imperializmus-rasszizmus”, „A po kol há rom tar tó osz lo pa”,
„A totalitarianizmus tör té ne te”. Lásd: YOUNG-BRUEHL: i. m. 200. 

17 ARENDT, Hannah: The Concentration Camps. Par ti san Review, July 1948,
747.

18 Az ana ló gia kri ti ká já ról lásd KRAUSZ Ta más: A Gulag ak tu a li tá sa. In: id.
(szerk.): Gulag: A szov jet tá bor rend szer tör té ne te. Bu da pest, Pan no -
nica Ki adó, 2001, 13–26.
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an nak min den bor zal mas mód sze ré vel együtt tö ké le te sen
be le il lesz ke dett. Nem le het cé lunk itt „men te get ni” a Gu lá got,
a Szov jet uni ó ban azon ban min den ször nyû ség el is me ré se
el le né re sem le het ki mu tat ni a mód sze res nép ir tás té nyét –
ak kor sem, ha a kol lek ti vi zá lást kö ve tõ nagy éhín sé get egyes
tör té né szek uk rán nép ir tás nak igye kez nek be ál lí ta ni.
A má so dik szem pont Ausch witz relativizálása. Ma már

so kan meg kér dõ je le zik a ke let-eu ró pai or szá gok elit jé nek
és a la kos ság egyes cso port ja i nak rész vé tel ét a holokauszt-
ban – ho lott en nek a nép sze rût len té má nak is igen nagy a
szak iro dal ma. Több or szág egye ne sen a né met meg szál lás,
majd pe dig a kom mu niz mus ál do za tá nak ál lít ja be ma gát –
en nek a fel fo gás nak a szim bó lu ma a mai Ma gya ror szá gon a
so kat vi ta tott Gáb ri el ark an gya los em lék mû. Be le me he tünk
itt ab ba az ér tel met len vi tá ba, hogy „egyen lõ” ál do zat-e az
ér tel met len há bo rú ba be le haj szolt és el esett ka to na és a ha -
lál tá bor ok ba hur colt ár tat la nok, csak hogy et tõl kezd ve el -
vész a tör té ne ti ok ság, min den min den nel ös  sze ol vad és
egyen lõ vé vá lik – és ter mé sze te sen, relativizálódik a nép ir -
tá sért fe le lõs elit bû nös sé ge. Így le het sé ges a nép ir tás lo -
gisz ti ká já ban is se géd ke zõ csend õrök nek em lék mû vet ál lí -
ta ni a mai Magyarországon… Itt ér de mes meg em lí te ni azt
is, hogy a na ci o na lis ta ide o ló gia he ge món ná vá lá sa és ra di -
ka li zá ló dá sa gyor san fe lül ír ja a lé te zõ be so ro lá so kat. Stefan
Troebst négy cso por tot kü lön böz te tett meg a mai és volt po -
li ti kai rend sze rek vi szo nyá nak alapján.19 Az el sõ be so rol ja
azo kat az or szá go kat, ame lyek ka te go ri ku san el uta sít ják, és
et ni ka i lag is ide gen nek te kin tik a kom mu nis ta re zsi me ket.
Ide tar to zik Észt or szág, Lett or szág, Lit vá nia, il let ve Hor vát -
or szág is, ahol a ju go szláv mo dellt „szerb kom mu niz mus -
ként” aposzt ro fál ják. A má so dik cso port ban az ál lam szo -
ci a liz mus ról nincs nem ze ti kon szen zus, és a volt rend szer
meg íté lé se ma is he ves po li ti kai vi ták tár gyát ké pe zi. Troebst
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pél da ként em lí ti a Ter ror Há za ve gyes fo gad ta tá sát Ma gya -
ror szá gon, de ide so rol ja Len gye lor szá got, a Cseh Köz tár sa -
sá got, Szlo vé ni át és Uk raj nát is. A har ma dik cso port or szá -
gai okt ro jált nak és a nem zet tõl ide gen nek te kin tik ugyan a
kom mu niz must, de el is me rik bi zo nyos mo der ni zá ci ós
ered mé nye it. Ide tar to zik Bul gá ria, Ro má nia, Al bá nia, Ma -
ke dónia és Szer bia-Mon te neg ró. Vé gül a ne gye dik cso port
or szá ga i ban nem ke rült sor elit cse ré re, és meg ma rad tak a
ré gi te kin tély ural mi struk tú rák. Ezek kö zött ta lál juk az Orosz
Fö de rá ci ót és a volt szov jet tag köz tár sa ság ok több sé gét. Ha
el fo gad juk a fen ti osz tá lyo zást, Ma gya ror szá got ma már két -
ség te le nül az el sõ cso port ba kel le ne be so rol ni. 
A har ma dik szem pont a ter ror ér tel me zé se. Kü lön fe je ze -

tet ér de mel ne a to ta li tá ri us pa ra dig ma köz pon ti ele mé nek,
a min dent át ha tó ter ror nak a re ví zi ó ja, amely rõl Arendt azt
ál lí tot ta, hogy az a leg fon to sabb kö zös elem a ná ci Né met -
or szág és a Szov jet unió politikájában.20Mi vel ez zel a té má -
val egy má sik ta nul mány ban fog lal koz tam, e he lyütt csak a
leg fon to sabb re vi zi o nis ta szer zõk té zi se i nek váz lat sze rû ös  sze-
fog la lá sá ra törekszem.21 Gá bor Ta más Rittersporn és J. Arch
Getty tett ta lán a leg töb bet an nak a té zis nek a re vi de á lá sá -
ért, hogy a nagy ter ror elõ re át gon dolt és min den ap ró rész -
le té ig el ter ve zett „ak ció so ro zat” volt, amely vé gig Sztá lin el -
len õr zé se alatt állt. Rittersporn be mu tat ja, men  nyi ben volt
„ön ger jesz tõ” ez a fo lya mat, és ho gyan vált az ös  sze es kü -
vés ben va ló ál ta lá nos hit egy re újabb és újabb ös  sze es kü vé -
sek ge ne rá to rá vá. 22 A ter ror, mond ja Rittersporn, ko ránt -
sem a ha ta lom to ta li tá sá ból, ha nem ép pen el len ke zõ leg, az

326 BARTHA ESZTER

20 ARENDT, Hannah: The Concentration Camps. Par ti san Review, July
1948, 747.

21 BARTHA Esz ter: Sztá li niz mus és ter ror: ré gi és új irány za tok az an gol szász
his to ri og rá fi á ban. In: KRAUSZ Tamás (szerk.), 2001. 
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in sta bi li tá sá ból fakadt.23 Rittersporn sze rint a párt ap pa rá tus
mû kö dé se ren des kö rül mé nyek kö zött is ne héz kes volt, krí -
zis hely ze tek ben pe dig gya kor la ti lag meg bé nult, és egy faj ta
fe u dá lis anar chia vagy in téz mé nye sí tett pol gár há bo rú ala -
kult ki a tár sa da lom ban, amely nek so rán a leg több, amit a
funk ci o ná ri u sok meg te het tek, az volt, hogy meg pró bál ják
men te ni a sa ját bõ rü ket.
J. Arch Getty Ritterspornhoz ha son ló an úgy lát ja, hogy a

párt ap pa rá tus ko ránt sem volt az a szi go rú an cent ra li zált és
ola jo zot tan mû kö dõ, min den ben a ve zér aka ra tá nak alá -
ren delt gé pe zet, aho gyan a to ta li tá ri us mo dell áb rá zol ta; az
ügy in té zés, kü lö nö sen vi dé ken, in kább ka o ti kus nak volt
mond ha tó (a párt tag sá gi köny ve ket pél dá ul el ké pesz tõ en
ma gas arány ban hamisították).24 Getty fel hív ta a fi gyel met
a cent rum és a pe ri fé ria kö zöt ti kom mu ni ká ció igen ko moly
hi á nyos sá ga i ra, és ar ra, hogy gyak ran ép pen a pe ri fé ria fe -
let ti elég te len el len õr zés tu da ta töl töt te el a cent ru mot az
ál lan dó fe nye ge tett ség ér zé sé vel, amely az tán a tö me ges
rep  res  szi ó ba tor kol lott: „He lyi szin ten (ahol a la kos ság a
leg gyak rab ban érint ke zik a kor mány zat tal) a po li ti kai ad -
mi niszt rá ci ót in kom pe ten cia és tel jes kul tu rá lis el ma ra dott -
ság jel le mez te. A he lyi ad mi niszt rá lás gyak ran po pu lá ris pa-
rasz ti kul tú rá hoz ha son lí tott, amely ne héz ke sen és fél szív vel
pró bált mo dern bü rok rá ci á ra em lé kez tet ni. Mi nél ke ve seb -
bet tu dott a köz pont a he lyi ügyek rõl, an nál ke vés bé tu dott
be avat koz ni, és a moszk vai párt ve ze tõk sok idõt fe csé rel tek
el az zal, hogy utá na jár ja nak, mi tör té nik a pro vin ci ák ban.
Min dig konf lik tus sal járt, ha a köz pont meg pró bál ta meg -
rend sza bá lyoz ni és el len õr zé se alá von ni a he lyi pártszer -
ve zeteket.”25
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Robert Thurston azt a to ta li tá ri us-té zist cá fol ja, hogy a
ter ror a szov jet tár sa da lom és min den nap ok egé szét átha-
totta.26 Sze rin te a szov jet ve ze tés nek nem állt szán dé ká ban
ter ro ri zál ni a la kos sá got, és nem is volt szük sé ge a fé le lem -
re ah hoz, hogy ural mon ma rad jon. Több em ber hitt a bel sõ
el len ség lé te zé sé ben, mint amen  nyi félt tõ le, és mil li ók ön -
kén te sen vet tek részt a rend szer ál lan dó kam pá nya i ban.
Thurston sze rint ke ve sen ju tot tak el odá ig, hogy alap já ban
kér dõ je lez zék meg a rend szert és az ál lan dó el len ség ke re -
sés gya kor la tát. Ez azon ban ko ránt sem je len tet te azt, hogy
a szov jet la ko sok nak nem volt meg a ké pes sé ge vagy a le he-
tõ sé ge ar ra, hogy önál ló an for mál ja nak vé le ményt: „A vizs -
gált kor szak bár mely idõ szak ára igaz, hogy az ál lam tól va -
ló fé le lem ke vés bé volt je len tõs, mint a ha tó sá gok ba és az
el len ség ke re sés be ve tett hit. Aho gyan sok túl élõ is el mond -
ja, a la kos ság tá mo gat ta a rend szer erõ fe szí té se it, hogy le -
lep lez ze a sza bo tõ rö ket. 1939-1941-ben, mi köz ben a vá ro si
la kos ság szá mot te võ ré sze nyil vá ní tot ta ki ha za fi as sá gát és
a sztá li ni ve ze tés cél ja i nak tá mo ga tá sát, a szov jet ál lam pol -
gár ok mind vé gig meg õriz ték azt a jo got és ké pes sé get, hogy
hely ze tük sok fon tos as pek tu sát kritizálják.”27
Vé ge ze tül, ér de mes vis  sza tér ni a min den ha tó, min dent

elõ re lá tó és min dent moz ga tó ve zér mí to szá ra, amely a mai
Sztá lin-élet rajz ok ban is meg je le nik. A re vi zi o nis ta tör té né -
szek mun ká i nak leg fon to sabb kö vet kez te té sei – hogy a nagy
ter ror nem volt meg ter ve zett; a ter ror in kább a ha ta lom in -
sta bi li tá sá ból, mint sem to ta li tá sá ból fa kadt; a fej let len inf ra -
st ruk tú ra és a párt ap pa rá tus ban ural ko dó zûr za var tech ni ka i-
lag is le he tet len né tet te a min den re ki ter je dõ el len õr zést;
va ló já ban volt pár be széd a ha ta lom és a la kos ság kö zött; a
szov jet em be rek az egész kor szak fo lya mán meg õriz ték azt
a ké pes sé get, hogy kri ti kai vé le mény nek ad ja nak han got;
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az em be rek ko mo lyan vet ték a szo ci a lis ta ide o ló gi át, hi szen
a leg több rend szer el le nes kri ti ka az ere de ti bol se vik prog -
ram vé del mé ben fo gal ma zó dott – a min den ha tó Sztá lin mí -
to szát is meg kér dõ je lez ték. En nek a mí tosz nak az ér de kes -
sé ge, hogy no ha a nyu ga ti szovjetológiát ne he zen le het ne
az zal vá dol ni, hogy a szov jet pro pa gan da ha tá sa alá ke rült
vol na, a to ta li tá ri us pa ra dig ma Sztá lin-ké pe a sok ro kon vo -
nást mu tat a dik tá tor „hi va ta los” imázsával. Aho gyan er re
pél dá ul Getty is rá mu tat: „Sztá lin ke gyet len volt, de még is
em ber, aki nem ren del ke zett a jö võ be lá tás ké pes sé gé vel, és
még ke vés bé volt ké pes a jö võt tet szé se sze rint ala kí ta ni.
Nem volt a ter ve zés nagy mes te re, és a har min cas évek elõt ti
és utá ni po li ti ká já nak elem zé se azt mu tat ja, hogy a kol lek ti-
vi zá lás tól a kül po li ti ká ig igen sok kér dés ben ingadozott.”28
Tu do má nyos ér vük nem lé vén, a to ta li tá ri us is ko la kép vi se -
lõi mo rá lis ala pon kí ván ták meg tá mad ni a re vi zi o nis ta tör -
té né szek mun ká ját, az zal vá dol va õket, hogy „men te get ni”
pró bál ják Sztá lint és a sztálinizmust.29 Az ilyen vá dak kü -
lön bö zõ fo gal mi és lo gi kai csúsz ta tá so kon, vagy nem rit kán
dur va ha mi sí tá son ala pul nak. Sztá lin mo rá lis fe le lõs sé ge vi -
tán felül áll va la men  nyi re vi zi o nis ta mun ká já ban. Té ved he tet -
len sé ge és min den ha tó sá ga azon ban na gyon ala pos re ví zi ó ra
szo rul. A Sztá lin-kul tusz, aho gyan a je len kö tet do ku men -
tu mai is bi zo nyít ják, egy hos  szú és di na mi kus fo lya mat in -
teg ráns ré sze ként ala kult ki, és meg for má lá sá ban épp úgy
sze re pet ját szott a né pi kép ze let, mint a párt pro pa gan da.
En nek a fo lya mat nak a leg fon to sabb ered mé nye, hogy az
ere de ti szo ci a lis ta prog ram he lyett a lé te zõ ál lam szo ci a liz mus
va ló sult meg Ke let-Eu ró pá ban. Ös  sze te võ i nek vizs gá la ta te-
hát nem a dik tá tor men te ge té sé hez, ha nem egy rend kí vül
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el lent mon dá sos kor szak adek vát tör té ne ti ma gya rá za tá hoz
nyújt for rá so kat. 
Míg Arendt köny ve hang sú lyoz za a két rend szer lé nye gi

azo nos sá gát, nem vesz tu do mást a két or szág nak a vi lág -
gaz da ság ban el fog lalt egé szen kü lön bö zõ hely ze té rõl, il let ve
kí sér le tet sem tesz ar ra, hogy ér tel mez ze ezt a lé nye gi el té rést.
Arendt nem te kin tet te nemzetspecifikusnak a to ta li ta riz must,
ha nem a modernitással hoz ta ös  sze füg gés be a je len sé get.
A modernitás prob le ma ti ká ja azon ban egé szen más képp je-
lent ke zett a centrumországokban, mint a pe ri fé ri án, ame lyet
Trockij a kom bi nált fej lõ dés sel jel lem zett. Nem vé let le nül
kri ti zál ta Edward Hal lett Carr, aki ki lenc kö tet ben ír ta meg
Szov jet-Orosz or szág tör té ne tét, a köny vet az zal, hogy a szer -
zõ na gyon is nyil ván va ló an ál ta lá no sít ja a hit le ri Né met or szág
tapasztalatait.30 Eh hez hoz zá te het jük, hogy a könyv fi gyel -
men kí vül hagy ja az egyen lõt len fej lõ dés prob le ma ti ká ját,
és nyu gat-eu ró pai pers pek tí vá ból ér tel me zi az orosz ta pasz -
ta la tot. 
Arendt ma ga is fel is mer te, hogy A totalitarianizmus gyö ke rei

nem ad iga zi ma gya rá za tot a szov jet pél dá ra. Be le kez dett egy
új mun ká ba, hogy fel tár ja a to ta li ta riz mus gyö ke re it Marx
írá sa i ban. Ezt ugyan so ha nem fe jez te be, két irá nyú ku ta tá -
sa i ból azon ban, ahol Mar xot egy szer re te kin tet te a nyu ga ti
fi lo zó fi ai ha gyo mány örö kö sé nek, il let ve el le ne lá za dó nak,
meg szü le tett az a mun ká ja, ame lyet több ku ta tó Arendt fi -
lo zó fi ai re mek mû vé nek tekint.31Nem vá dol ta Mar xot az zal,
hogy õ „okoz ta” vol na a to ta li ta riz must; fel fe de zett azon -
ban olyan ele me ket Marx gon dol ko dá sá ban, ame lye ket a
modernitás Arendt ál tal fel is mert as pek tu sai a to ta li ta riz mus -
hoz kap csol tak. Ta lán a leg alap ve tõbb a de ter mi nisz ti kus ele -
mek kri ti ká ja, kü lö nö sen az, hogy Marx alá ren de li az em be ri
sza bad sá got egy „kol lek tív életfolyamatnak”32, ugyan ak kor
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azt ál lít ja, hogy ha va la ki fel is me ri a tör té nel mi szük ség sze -
rû sé ge ket, és azok dik tá tu ma sze rint cse lek szik, ak kor „min-
den le het sé ges”. Ezt a kom bi ná ci ót hasz nál ták ki és for mál -
ták dokt rí ná vá a to ta li tá ri us moz gal mak. A ti zen ki len ce dik
szá zad vé gén és a hu sza dik szá zad ele jén mind a ka pi ta liz -
mus, mind a szo ci a liz mus alá ren del te az em be rek a ter me -
lés és fo gyasz tás glo bá lis és el len õriz he tet len fo lya ma tá nak.
Arendt a mar xi szo ci a liz must azért (is) kri ti zál ta, mert ben -
ne az em be rek a „dol go zók kon for mis ta nyá já vá” re du ká -
lód nak, és te vé keny sé gük, ér dek lõ dé sük csak a ma te ri á lis
vi lág ra irányul.33
Nem ne héz ész re ven ni a foly to nos sá got Arendt Marx-

kri ti ká ja és A totalitarianizmus gyö ke rei c. köny vé ben ki fej tett
gon do la tok kö zött a to ta li tá ri us ura lom lé nye gé rõl. Ez a lé -
nyeg, a go nosz ra di ká li san új for má ja a kon cent rá ci ós tá bor-
ban tes te sül meg, ahol az iga zi hor ror az em ber sze mé lyi sé -
gé nek el pusz tí tá sa. A to ta li tá ri us tár sa dal mak lé nye gé ben
fel fog ha tók úgy, mint egyet len nagy kon cent rá ci ós tá bor,
amely nek cél ja az em ber meg fosz tá sa egyé ni sé gé tõl és sza -
bad aka ra tá tól, és az in di vi duu mok át ala kí tá sa a „dol go zók
kon for mis ta nyá já vá”. Az em ber fe lett gya ko rolt to tá lis el -
len õr zés és az em ber alá ren de lé se a ter me lés és fo gyasz tás
fo lya ma tá nak olyan té mák, ame lyek Marcuse, Adorno és
Horkheimer írá sa i ban is ta lál ko zunk. Ezek a szer zõk azon -
ban a nyu ga ti ka pi ta lis ta tár sa dal ma kat is to ta li tá ri us nak te -
kin tik. A ta nul mány itt nem a szub jek tív elem re kí ván rá mu -
tat ni a to ta li ta riz mus ér tel me zé sé ben, ha nem ar ra, hogy a
kér dé sek, ame lyek Arendtet fog lal koz tat ták, sok kal in kább
a nyu ga ti modernitás, mint sem az orosz fej lõ dés prob le ma -
ti ká já hoz kap cso lód tak; a mar xi ta nok pe dig ép pen nem
Oro szor szág ban irá nyoz ták elõ a vi lág for ra dal mat. A pe ri -
fé ri á lis fej lõ dés be il leszt he tõ ugyan a modernitás prob le -
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ma ti ká já ba, ez azon ban egy egé szen más, glo bá lis pers pek -
tí vát igé nyel. 
Arendt egyéb ként csak a ná ciz must és a sztá li niz must

tar tot ta to ta li tá ri us nak; a hrus cso vi po li ti ka szá má ra azt bi -
zo nyí tot ta, hogy a kom mu nis ta re zsi mek ké pe sek bi zo nyos
adap tá ci ó ra. Az el mé let szá mos ké sõb bi kö ve tõ je ke vés bé dif-
fe ren ci ált vi lág kép ben gon dol ko dott, és a kom mu niz mus egész
tör té ne tét a to ta li tá ri us ter ror ral azo no sí tot ta. Meg em lít het -
jük itt Carl J. Friedrich és Zbigniew Brzeziñski ne vét, akik
1956-ban pub li kál ták a To ta li tá ri us dik ta tú ra és au tok rá cia c.
köny vü ket, és ugyan eb ben az év ben je lent meg Brzeziñski
önál ló mun ká ja Ál lan dó tisz to ga tás: a szov jet totalitarianizmus
po li ti ká ja cím mel. Friedrich sze rint öt fel té te le van an nak, hogy
egy tár sa da lom to ta li tá ri us le gyen. Az élet min den te rü le tét
le fe dõ hi va ta los ide o ló gia, ame lyet min den la kos nak kö te -
le zõ ér vé nyû ként kell el fo gad nia; az egyet len en ge dé lye zett
tö meg párt (a tel jes la kos ság leg fel jebb 10%-a), mely nek tag jai
fa na ti kus hû ség gel ra gasz kod nak a párt hoz, és alá ren de lik
ma gu kat a cent ra li zált, hi e rar chi kus struk tú rá nak, mely nek
élén a min den ha tó ve zér áll; a fegy ve res erõk fe let ti mo no -
pó li um és tech ni kai el len õr zés; a tö meg kom mu ni ká ció esz -
kö zei fe let ti mo no pó li um; a ha té kony ter ror rend szer, amely
vé let len sze rû en vá laszt ja ki az ak tu á lis „el len sé ge ket” és szisz -
te ma ti ku san él a pszi chi kai meg fé lem lí tés eszközeivel.34
A Brzeziñskivel kö zös mun ka eh hez még hoz zá tett egy ha -
to dik pon tot, a köz pon ti lag irá nyí tott gaz da sá got. Brzeziñski
önál ló mun ká já ban nem hasz nál ta ugyan a hat pon tos mo -
dellt, hang sú lyoz ta azon ban, hogy lé nye gi té ve dés az au tok-
rá ci át a totalitarianizmussal ös  sze ke ver ni. Rész le te sen tár -
gyal ta a to tá lis mo bi li zá lás for má it, az erõ for rás ok ál la mi
ki sa já tí tá sát, az el len zék fel szá mo lá sá nak mód sze re it. A leg -
na gyobb ve szély nek Brzeziñski az em ber er köl csi lé nyé re
irá nyu ló fe nye ge tést és a min dent át ha tó ter rort te kin tet te,
ami ki fe je zi a rend szer lé nye gét.
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Ezek nek az ér vek nek a cá fo la tá ra igye kez tem rá mu tat ni
a Gulág-Auschwitz ana ló gia ál tal fel ve tett sú lyos kér dõ je lek
és ki fo gá sok kap csán. A fen ti ek hez még két rend szer kri ti -
kai szem pon tot is hoz zá te he tünk. Az egyik a már em lí tett,
va la mi kor evi den ci á nak, ma már eret nek ség nek szá mí tó meg-
ál la pí tás, mi sze rint, bár a kom mu niz mus va ló ban „kí vül rõl”
jött Ke let-Eu ró pá ba, ezt az ex por tot meg elõz te egy olyan há-
bo rú, amely ben a Szov jet unió nem ag res  szor volt, ha nem
meg tá ma dott or szág, ame lyik vé de ke zés re kény sze rült Eu ró-
pa leg job ban fel fegy ver zett és ad dig le gyõz he tet len nek hitt
had se re ge el len. Azo kat a fej te ge té se ket, hogy Sztá lin meg -
elõ zõ há bo rút ter ve zett Hit ler el len, bíz vást a „ha a nagy -
ma mám nak ke re ke lett vol na” jel le gû spe ku lá ci ók alá so rol -
hat juk. En  nyi erõ vel azon is el gon dol koz ha tunk, hogy ha
Hit ler nem jut ha ta lom ra Né me tor szág ban, va ló szí nû leg nem
tör ki a má so dik vi lág há bo rú. Ami tény: Sztá lin 1941-ben nem-
csak hogy nem ter ve zett há bo rút, ha nem óva ko dott at tól,
hogy pro vo kál ja ve sze del mes „szövetségesét”.35 De itt nem
tör té ne ti vi tá ról van szó, ha nem pon to san ar ról a prob lé má -
ról, hogy a ke let-eu ró pai an ti kom mu niz mus igen gyak ran
ös  sze kap cso ló dik a fa siz mus men te ge té sé vel. A ma gyar eset-
ben egé szen vi lá go san meg je le nik a ré gi eli tek po li ti kai re -
ha bi li tá ci ó já ra irá nyu ló tö rek vés, amely nem csak a hit le ri
há bo rú ban va ló rész vé tel fe le lõs sé gét, ha nem a holokauszt
elõ ké szí té sé ben ját szott sze re pü ket is meg pró bál ja csök ken-
te ni. A ma gyar zsi dó ság pusz tu lá sá ért nem egye dül Szálasit
ter he li a fe le lõs ség. A há rom zsi dó tör vény meg ho za tal ára
1944 elõtt ke rült sor, és a zsi dó mun ka szol gá la tos ok be hí vá -
sa ide jén Hor thy volt a kor mány zó. A Vö rös Had se reg nem
ag res  szor ként ér ke zett Ma gya ror szág ra; eb ben a há bo rú -
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ban, nem utol só sor ban a ré gi eli tek po li ti ká já nak kö szön he -
tõ en, saj nos Ma gyar or szág volt az ag res  szor.
A Vö rös Had se reg ál tal „ex por tált” kom mu niz mus ké pe

nem csak a ré gi eli tek má so dik vi lág há bo rús sze re pé nek
koz me ti ká zá sá ra szol gál. Itt ju tunk el a pa ra dig ma má so dik
ne u ral gi kus pont já hoz. A ke let-eu ró pai gaz da sá gi el ma ra dott-
ság nem a kom mu niz mus sal kez dõ dik; a ré gió (fél)perifé riá-
lis fej lõ dé se a nyu gat-eu ró pai ka pi ta lis ta fej lõ dés kon tex tu sá-
ba il lesz ke dik. Ma már evi den cia, hogy a li be rá lis de mok rá cia
és a ka pi ta lis ta gaz da sá gi be ren dez ke dés nem ol dot ta meg
az egyen lõt len fej lõ dés prob le ma ti ká ját; azt is mond hat nánk,
hogy az etnonacionalista ala pú te kin tély ural mi be ren dez -
ke dé sek en nek a ku darc nak a kö vet kez mé nyei. Nem vé let -
le nül olyan von zó az Eu ró pa-el le nes po li ti kai re to ri ka és a
sza bad pi ac el le ni „ál la mi” védelem… A na  ci o na lis ta eli tek
azon ban épp olyan el len ség nek te kin tik az egy re job ban
mar gi na li zá ló dó rend szer kri ti kai bal ol dalt, mint li be rá lis elõ -
de ik. Ép pen az an ti kom mu niz mus ban „ér ös  sze” a két fé le
fel fo gás – és in nen már ért he tõ vé vá lik a ná ciz mus-kom mu -
niz mus ana ló gia tu do má nyos „evi den ci á ja” a ma gyar szel -
le mi pa let tán.
Vé gül ér de mes még egy vi tát fel idéz ni a ma gyar tör té -

net írás ból, amely szé pen pél dáz za a szel le mi-tu do má nyos
élet mai ál lá sát. 2013. már ci u sá ban je lent meg Krausz Ta más
és Var ga Éva Má ria szer kesz té sé ben A ma gyar meg szál ló csa -
pa tok a Szov jet uni ó ban: Le vél tá ri do ku men tu mok 1941–1947 c.
ter je del mes kö tet, amely az óta he ves vi tá kat vál tott ki a tör -
té nész szak má ban és azon kívül.36 A vi ta lát szó lag szak kér -
dé sek re ref lek tál, pon to sab ban a szak ér tel met igyek szik el -
vi tat ni a szer kesz tõk tõl, an nak el le né re, hogy Krausz Ta más
kü lön kö tet ben fog lal ko zott a holokauszt és a Szov jet unió
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el le ni tá ma dás kö zöt ti tör té ne ti összefüggéssel,37 Var ga Éva
Má ria pe dig a ma gyar ha di fog lyok hely ze té vel a Gulágon.38
Ami „ki ver te” itt hon a biz to sí té kot, az az, hogy a kö zölt do -
ku men tu mok bi zo nyít ják: a ma gyar had se reg sú lyos há bo -
rús bû nö ket kö ve tett el a Szov jet unió meg szállt te rü le te in,
és ak tí van részt vett a he lyi la kos ság ki ir tá sá ban és a holo -
kausztban. A ma gyar meg szál ló csa pa tok el le ni leg sú lyo sabb
vád az volt, hogy a kö zölt do ku men tu mok nem hi te le sek;
va la mint, még ha egyes for rá sok hi telt ér dem lõ ek is, Krausz
Ta más az elõ szó ban fél re ér tel me zi, el fer dí ti a té nye ket, hogy
iga zol ni tud ja a nép ir tás té nyét. A kö tet leg fõbb kri ti ku sai
(el sõ sor ban a had tör té né szek) ép pen az EL TE tör té nész pro  -
fes  szo rá nak azon ál lí tá sát vi tat ják, hogy a ma gyar meg szál ló
csa pa tok a né me tek ol da lán be le sod ród tak a meg tor lá sok ba
és a (mind két ol da lon) kí mé let len par ti zán há bo rú ba, ahol is
a ci vil la kos ság gal és a he lyi zsi dó ság gal szem ben olyan mér-
té kû tö meg gyil kos sá gok ra ke rült sor, ame lyek ki me rí tik a
nép ir tás té nyét. Krausz Ta más így fo gal ma zott a Kri ti ká ban
meg je lent in ter jú ban: „Ez a kö tet, tu laj don kép pen aka ra tán
kí vül, te hát ob jek tí ve azt bi zo nyít ja be, hogy a Hor thy -
rend szer vég sõ so ron sok száz ezer kü lön bö zõ nem ze ti sé gû,
kü lön bö zõ or szá gok hoz tar to zó em ber, ál lam pol gár ha lá lá ért
köz vet le nül po li ti kai és tör té nel mi fe le lõs ség gel tar to zik. Nép-
ir tás nak a részt ve võ je ez a rend szer. Ezért ke let ke zett a vi ta,
mert ez nem il lesz ke dik eb be a 2010 utá ni te kin tély ural mi
rend szer hi va ta los le gi ti má ci ós ide o ló gi á já ba.” És itt már is
az em lé ke zet po li ti ká nál va gyunk. A tör té net írást – kü lö nö -
sen a 20. szá zad tör té ne tét – so kan sok fé le rend szer le gi ti -
má ci ó já ra hasz nál ták fel – er rõl a mai Ke let-Eu ró pá ban bõ -
sé ges ta pasz ta la tok van nak. A ki re kesz tõ nem zet köz pon tú
(etnonacionalista) narratívák „újrafeltámadása” kü lö nö sen

IDEOLÓGIÁK RABSÁGÁBAN 335

37 KRAUSZ Ta más: An ti sze mi tiz mus – holokauszt – ál lam szo ci a liz mus. Bu da -
pest, Nem ze ti Tankönykiadó, 2004.

38 VAR GA Éva Má ria: Ma gya rok szov jet ha di fog ság ban (1941–1956) az orosz -
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jel lem zõ a ke let-eu ró pai ré gi ó ban, amely nek oka it fen tebb
tár gyal tam. A nép ir tás so kat vi ta tott tényére hadd vá la szol ja -
nak a kis vá lasz kö tet ben Ma gyar meg szál ló csa pa tok szer kesz -
tõi, akik (1) nem lát ják in do kolt nak a do ku men tu mok hi te -
les sé gé nek meg kér dõ je le zé sét (2) szi go rú an el ha tá ro lód nak
a ci vi li zá ci ós-ras  szis ta ér ve lés tõl, mi sze rint a ma gya rok kü -
lö nö sen „go no szak” let tek vol na. Ép pen ar ról van szó, hogy
nem tu da tos, ter ve zett a nép ir tás, ha nem a ma gya rok a né -
me tek ol da lán be le sod ród nak egy tra gi kus ki me ne te lû to tá lis
há bo rú ba, ahol min den meg en ge dett – gon dol junk csak a hír -
hedt komisszárparancsra, ame lyet Hit ler ak kor ad ki, ami kor
még hí re-ham va sincs sem mi fé le par ti zán te vé keny ség nek,
el len ke zõ leg, a né me tek ar ra szá mí ta nak, hogy a sztá li ni rend-
szer kár tya vár ként om lik majd ös  sze! Ter mé sze te sen nem le -
het el vi tat ni a hor thysta elit fe le lõs sé gét, ak kor sem, ha egyes
kép vi se lõi ter mé sze te sen til ta koz hat tak – és til ta koz tak is –
az em ber el le nes bûn cse lek mé nyek el len. Ami a do ku men -
tu mok hi te les sé gét il le ti, ar ról a je len so rok szer zõ je csak
an  nyit je gyez ne meg, hogy Christian Hartmann, a té ma egyik
ve ze tõ né met ku ta tó ja a Nép sza bad ság nak ek kép pen nyi lat ko -
zott: „Sze rin tem hi telt ér dem lõ ek a do ku men tu mok. A ma -
gyar ka to nák sok olyan ese mény ben vet tek részt, ame lyek
so rán nép ir tás történt.[…] Úgy gon do lom, a ke gyet len ke dé -
sek egyik leg fõbb moz ga tó ru gó ja a ka to nák kö ré ben ural -
ko dó fék te len an ti sze mi tiz mus volt. Pél da ként em lít he tem
Zolt Bé la Ki lenc kof fer cí mû élet raj zi köny vét, amely ben le ír ja
a ma gyar fegy ve res ala ku la tok mel lé kényszerített mun ka -
szol gá la tos ok él mé nye it az an ti sze mi tiz mus ról, a faj gyû lö -
let rõl és a min den na pi ke gyet len bánásmódról.”39 Te gyük
hoz zá: az ide o ló gi ai cél az egész szov jet tör té ne lem kri mi -
na li zá lá sa, mint ha bi zony egy ne ve zõ re le het ne hoz ni az
ere de ti mar xis ta emancipatorikus tár sa dal mi-po li ti kai prog -
ra mot – bár men  nyi re is el tor zult ez Sztá lin ide jén – a ná ci
faj el mé let tel és ag res  szív hó dí tó po li ti ká val, ahol is a dek la -
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rált cél az al sóbb ren dû nek te kin tett né pek le igá zá sa, rab -
szol ga sor ba kény sze rí té se és a „pa ra zi ták” kö zé so rolt zsi dó -
ság tel jes „ki ik ta tá sa” (a to tá lis há bo rú ban vé gül meg va ló su ló
„Endlösung)! És ak kor megint a ná ciz mus-kom mu niz mus
ana ló gi á nál vagyunk… 
A holokauszt és a Szov jet unió el le ni tá ma dás ös  sze kap cso -

ló dá sát, tör té ne ti ös  sze füg gé sét per sze nem csak a na ci o na -
lis ta fel fo gá sú, ha nem egyes li be rá lis tör té né szek is ta gad ják.
Én ér de mes nek tar tom itt fel idéz ni a Kri ti ká ban meg je lent
in ter jú rész le tet a pro fes  szor ral, aki évek óta ok tat ja a holo -
kauszt tör té ne tét az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye te men:
„Az egész Hor thy -rend szer in statu nascendi, egy ki fe je zet -
ten an ti sze mi ta rend szer volt. […]Ezzel az an ti sze mi tiz -
mus sal egy szer re há rom fel ada tot tud tak el lát ni. Az el sõ,
hogy a dzsent ri kö zép osz tály kon ku ren se it ki tud ják szo rí -
ta ni a ver seny bõl. Ked ve zõ vé tud ták ten ni a gaz da sá gi ver -
seny po zí ci ót, az is ko lai ver seny po zí ci ót a dzsent rik nek és
utó da ik nak ez zel az an ti sze mi tiz mus sal. A má so dik szem -
pont, hogy az an ti sze mi tiz mus el ké pesz tõ en fon tos volt a
rend szer szá má ra, bûn ba kot le he tett ál lí ta ni, akik fe le lõ sek
úgy mond Tri a no nért, és a ma gyar ság ös  szes ka taszt ró fá já ért,
meg le he tett ma gya ráz ni, hogy a zsi dók a fe le lõ sek. […] A har-
ma dik funk ci ó ja en nek az an ti sze mi tiz mus nak, hogy ez zel
a bal ol dalt le he tett kri mi na li zál ni, a bal ol dal is zsi dó volt, a
nyu ga ti nagy tõ ke is zsi dó volt, min den ki zsi dó volt.” Mind ez
el ke rül he tet le nül ré sze a holokauszt elõ tör té net ének. 
Zá ró gon do lat ként an  nyit sze ret nék meg je gyez ni, hogy so-

kan a mai Ma gya ror szá gon azért ta gad ják a nyil ván va ló té -
nye ket, mert úgy ér zik, ak kor szem be kel le ne néz ni ük nagy -
szü le ik, dédszüleik fe le lõs sé gé vel, ho lott a nem ze ti ön is me ret
a té nyek ob jek tív ér tel me zé sé re, nem pe dig er köl csi meg -
tisz tu lás ra, Ca nos sa-já rás ra vagy plá ne va la mi fé le kol lek tív
bû nös ség el is me ré sé re szó lít. Ezt min den jó zan gon dol ko -
dá sú tör té nész el uta sít ja, hi szen a ku ta tó nak nem fel ada ta
„te tem re hív ni” a hol ta kat, az élõ ket meg plá ne nem, hi szen
az utó dok sem mi kép pen nem fe lel nek ele ik tet te i ért. De
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szem be né zés nél kül nem lép to vább a nem ze ti ön is me ret.
Az igaz ság ked vé ért je gyez zük meg, ez a fo lya mat a tá vo li
Ja pán ban és a kö ze li ke let-eu ró pai or szá gok ban vagy Uk raj-
ná ban is ne he zen ha lad (ahol az egy más sal ki nem bé kít he -
tõ narratívák je gyé ben is fo lyik egy ér tel met len hábo rú…).
A ja pá nok má ig ne he zen is me rik el, mi lyen bru ta li tá sok ra
vol tak ké pe sek a ci vi li zált ja pán ka to nák egy õrült és gyil -
kos faj el mé let bûvöletében.40 Ezért ér de mes na gyon el gon -
dol kod ni azon, hogy az em ber mi lyen esz mék nek ad ja oda
ma gát, vagy szél sõ sé ges eset ben mi lyen esz mé kért hal meg
– még ha a tör té ne lem „ob jek tí ven” sok szor ke vés vá lasz -
tás ra ad is esélyt. 

338 BARTHA ESZTER

40 Lásd er rõl CHANG, Iris: The Rape of Nanking. Penguin Books, 1998.
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Fo tó do ku men tu mok a ma gyar meg szál ló
csa pa tok szov jet te rü le te ken el kö ve tett

bûn cse lek mé nye i rõl

Tö meg ki vég zé sek le fény ké pe zé se nem volt szo kat lan a Ma-
gyar Ki rá lyi Hon véd ség ese té ben sem. Az új ság írók már 1941
nya rán meg je len tek a ke le ti fron ton, a Kár pát-cso port há tá ban,
bár itt az ere de ti cél az NKVD gyil kos sá ga i nak le fény ké pe -
zé se volt.1 Ám a né met kül ügyi hi va tal egyik, 1943. no vem ber
23-án kelt fel jegy zé se sze rint „a ma gyar tisz tek kö ré ben ál lan -
dó an ta lál koz ha tunk az zal, hogy a zsi dó kér dés, ill. an nak ga lí ci ai
meg ol dá sa iránt na gyon ér dek lõd nek. En nek so rán meg ál la pít hat -
tuk, hogy ma gyar tisz tek fény ké pe ket ké szí tet tek Stanislau kör -
nyé kén ta lál ha tó zsi dó tömegsírokról.”2
A prob lé ma a had se reg ve ze té se szá má ra sem volt is me ret-

len. Ká dár Gyu la ve zér ka ri szá za dos em lék ira ta i ban is meg -
em lí ti, hogy a ka to nai le vél cen zú ra ta lált ha son ló képe ket.3
Tarnay Bé la, a 121. kön  nyû had osz tály pa rancs no ka a Hon -
vé del mi Mi nisz té ri um ból 1942 jú ni u sá ban olyan ér te sí tést
ka pott, amely ben kö zöl ték ve le, hogy had osz tá lyá nak te rü le-
tén a né me tek ál tal vég re haj tott ki vég zé sek rõl fény kép fel -
vé te lek ké szül tek.4

1 Ungváry Krisz ti án: A ma gyar hon véd ség a má so dik vi lág há bo rú ban.
Osiris Ki adó, Bu da pest, 2005. 123.

2 Ungváry Krisz ti án: Holokauszt, nép ir tás és a meg szál ló ala ku la tok. In:
Év könyv 12. 2004. Ma gyar or szág a je len kor ban. Szerk. Rainer M. Já -
nos, Standeisky Éva. 1956-os In té zet, Bp., 2004. 11.

3 Ká dár Gyu la: A Ludovikától Sop ron kõ hi dá ig. Mag ve tõ Ki adó, Bu da -
pest, 1978. 509.

4Had tör té nel mi Le vél tár (to váb bi ak ban HL) XI. 22. Bp-i Ka to nai Tör vény-
szék 2241/1951. 54–55. (Tarnay Bé la gya nú sí tott jegy zõ könyv. Bu  da -
pest, 1951. áp ri lis 25.)
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A ma gyar had ve ze tés nek a vi lág há bo rú so rán két al ka lom-
mal is a tö meg ki vég zé se ket meg til tó pa ran csot kel lett ki ad -
nia. A Dél vi dék vis  sza fog la lá sát kö ve tõ en Decleva Zol tán
al tá bor nagy 1941. má jus 6-án bi zal mas ka to nai köz igaz ga tá-
si pa rancs ban ren del te el a „cset ni kek kel stb. szem ben fo ga -
na to sí tott meg tor ló el já rá sok ról” ké szí tett olyan fel vé te lek
fel ku ta tá sát és el kob zá sát, „ame lyek cset ni kek ki vég zé sét, vagy
a föl dön fek võ hul lá kat stb. ábrázolják”.5 A 2. szá mú Ma gyar
Meg szál ló Cso port Pa rancs nok sá gi pa rancs már 1941 ok tó -
be ré ben meg til tot ta a né met Einsatzgruppék ki vég zé se i nek
meg te kin té sét és lefényképezését.6 Az 1942. de cem ber 23-
án ki adott 35. szá mú bi zal mas Ke le ti Ma gyar Meg szál ló
Cso port pa rancs nok sá gi pa rancs meg til tot ta, „hogy meg tor ló
el já rá sok ról (ki vég zé sek, fa lu fel gyúj tá sok, stb.) fény kép fel vé te le ket
bár ki is készítsen”.7 Mind két eset ben ar ra hi vat koz va hoz ták
meg eze ket az in téz ke dé se ket, hogy a fény kép fel vé te lek el -
len sé ges kéz be jut va „al kal ma sak a hon véd ség és szö vet sé ge sei
el le ni iz ga tás ra”. Va ló já ban a há bo rús bûn cse lek mé nyek el -
kons pi rá lá sa volt az iga zi cél. 1942 jú ni u sá nak ele jén
ugyan is a had osz tály pa rancs nok ság fel sõbb pa rancs nok sá -
gá tól Lugosi Er vin, a 121. kön  nyû had osz tály had bí rá ja
olyan uta sí tást ka pott, amely sze rint „tu do má sunk ra ju tott,
hogy had mû ve le ti te rü le ten – a had osz tály ala ku la ta i nál – a fenn -
ál ló til tó ren del ke zé sek el le né re, hon véd egyé nek ké szí te nek fel vé -
te le ket és a fel vé te le ket hát or szág ban hí vat ják elõ, pol gá ri fény ké -
pé szek nél. En nek kö vet kez té ben olyan ada tok ke rül nek az or szág
la kos sá gá nak tu do má sá ra, ame lyek a ma gyar hon véd sé get ere de ti
fel ada tá tól el té rõ en ked ve zõt len meg vi lá gí tás ba helyezi.(…) a ne -
ve zett olyan fény kép fel vé te le ket ké szí tett, ame lyek a ma gyar és né -
met ka to na ság nak a meg szál lott pol gá ri la kos ság gal szem ben al kal-

342 FÓRIS ÁKOS

5 Stemlerné Ba logh Ilo na: Tör té ne lem és fo to grá fia. Osiris Ki adó, Bu da -
pest, 2009. 181.

6 HL. II. 1458. 1. dob. 2. szá mú Ma gyar Meg szál ló Cso port pa rancs nok -
sá gi Pa rancs, 1941. ok tó ber 13.

7 Ungváry Krisz ti án (szerk.): A má so dik vi lág há bo rú. Osiris Ki adó, Bu -
da pest, 2005. (Nem zet és Em lé ke zet)  190.
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ma zott fegy ve res rend sza bá lya it ábrázolta.8 Az ugyan csak a nyu -
ga ti meg szál ló cso port ban szol gá ló Szil ágyi Je nõ had na gyot,
a VKF 2. osz tá lya vizs gá la ta alap ján meg fe nyí tet ték, mert
til tás el le né re fény ké pe ket ké szí tett zsi dó ki vég zés rõl, ame -
lye ket Mis kol con elõ is hívatott.9
A há bo rú után fel is hasz nál ták bi zo nyí ték ként a ke le ti

fron ton hasz nált fény ké pe ket. A Nép bí ró sá gi Dönt vény tár
tu dó sít egy olyan esett rõl, ami kor a vád lot tat azért von ták
fe le lõs ség re, mert „az el fog lalt Ki jev ut cá in a né me tek ál tal fel -
akasz tott uk rán ha za fi ak bi tó fái alá áll va, töb bed ma gá val le fény ké -
pez tet te két íz ben is magát.”10 A 49/II-es zász ló alj tag jai el le ni
nép bí ró sá gi eljárás11 pe dig az zal kez dõ dött, hogy az egyik
gya nú sí tott ház ve ze tõ nõ je 16 fény ké pet ta lált, mely há rom
ki vég zést dokumentált.12 Ké sõbb ös  sze sen 32 fény kép ke -
rült elõ a ma gyar meg szál ló csa pa tok bûn cse lek mé nye i rõl,
de ezek saj nos má ra már nem lel he tõ ek fel.13
Az e mel lék let ben kö zölt fény ké pek a Ma gyar Nem ze ti Mú-

ze um Tör té ne ti Fény kép tá rá nak ál lo má nyá ból va lók, me -
lye ket az Esz mé let fo lyó irat egy ko ráb bi szá ma közölt.14

Fóris Ákos

FOTÓDOKUMENTUMOK 343

8 Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra 3.1.9. V-56103. 27–28.
(Lugosi Er vin ta nú ki hall ga tá si jegy zõ könyv. Bu da pest, 1951. áp ri lis 10.)

9HL Ta nul mány gyûj te mény 3409. (Bozóky Gé za) 34.; Ungváry K.: Holo -
kauszt i. m., 11.

10 Jog tu do má nyi Köz löny Nép bí ró sá gi dönt vény tá ra. Új fo lyam – 1. köt.
1946-1947. Szerk.: Ba jor Lász ló–Bojta Bé la.Hír lap- Szak- és Könyv ki adó
R.T., Bu da pest, 1948. 21.

11 Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra (to váb bi ak ban BFL) VII. 5. e. 7555/1950.;
Er rõl lásd: Fóris Ákos: Holokauszt a Nyu ga ti Meg szál ló Cso port te rü le-
tén. Az Ál lam vé del mi Ha tó ság Ügyé szi Ki ren delt sé gé nek je len té se Pá pa
Nán dor és tár sai ügyé ben. 1950. ja nu ár 12. In: Esz mé let, 2014. (25. évf.)
101. sz. (2014. ta vasz) 167–184.; Ungváry K.: Holokauszt i. m. 9–28.

12 BFL VII. 5. e. 7555/1950. 20. o. (Je len tés Ko csis La jos ügyé ben, Bu da -
pest 1946. jú ni us 5.)

13 Er rõl lásd: Fóris Ákos: Holokauszt i. m. 167–184.
14 Ld.: Esz mé let, 2014. (25. évf.) 101. sz. (2014. ta vasz)
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Fotódokumentumok

77-131
Ki vég zés Ki jev ben 1942. feb ru ár 13-án.
Elõ tér ben ma gyar és né met ka to nák.
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346 FOTÓDOKUMENTUMOK

84-411
Ki vég zett „par ti zán gya nús” pol gá ri sze mé lyek holt tes tei

1941-bõl va la hol a már el fog lalt szov jet te rü le ten.
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FOTÓDOKUMENTUMOK 347

87-1306
Ma gyar ka to nák a cserenkovi cu kor gyár igaz ga tó já nak

akasz tá sá nál. Cserenkov (Cservenka) 1941.
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348 FOTÓDOKUMENTUMOK

93-74
A holokauszt dokumentálva… 
Zsi dók vesz tõ hely re kí sé ré se

1942. feb ru ár 18-án Csernyigov ha vas tér sé gé ben, 
ma gyar meg szál lá si te rü le ten.

A ké pen lát ha tó sze mé lyek kel „szo kás sze rint” 
a ki vég zés elõtt le ve te tik a ru há i kat

– itt uk rán mi li cis ták fel ügye le te mel lett.
A zsi dó kat a vesz tõ hely re szál lí tó te her au tó

az ál do za tok után ma ra dó ru ha da rab ok el szál lí tá sá ra
is szol gált.
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FOTÓDOKUMENTUMOK 349

93-186
Ki vég zés re vá ró mez te len re vet kõz te tett zsi dó nõk

és fér fi ak va la hol Uk raj ná ban.
A holokauszt  ese mé nyei – a ma gyar „köz re mû kö dõk”

ti pi kus perspektívája… 
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350 FOTÓDOKUMENTUMOK

93-209
Csernyigov la kos sá ga fel akasz tott par ti zá nok

holt tes te elõtt 1942-ben.
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FOTÓDOKUMENTUMOK 351

2005-22-1
Ma gyar ka to nák ki vég zett szov jet ha di fog lyok

holt tes te it szem lé lik meg 1941 nya rán Uk raj ná ban.
A hát tér ben szov jet ha di fog lyok vo nul nak.

(Mélion Jó zsef fhdgy. fel vé te le)
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352 FOTÓDOKUMENTUMOK

2006-112-1
Ma gyar ka to nák par ti zán te vé keny ség gel gya nú sí tott
ci vi le ket kí sér nek a Novij Oszkoltól dél re ta lál ha tó

volokonovkai dan dár pa rancs nok ság ra. 1942. jú li us 12. 
(Mélion Jó zsef fhdgy. fel vé te le)
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FOTÓDOKUMENTUMOK 353

2006-114-1
Ma gyar ka to nák há rom „par ti zán gya nús” ci vil lel

ásat ják meg sa ját sír ju kat a Sztarij Oszkoltól dél ke let re
fek võ polnikovói er dõ tér sé gé ben. 1942. jú li us 21. 

(Mélion Jó zsef fhdgy. fel vé te le)
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354 FOTÓDOKUMENTUMOK

2006-115-1
Ma gyar ka to nák ál tal par ti zán tá mo ga tá sért fel akasz tott

em ber a polnikovói er dõ ben. 1942. jú li us 21.
(Mélion Jó zsef fhdgy. fel vé te le)
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