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A je ru zsá le mi Yad Vas hem In té ze tet  és Le vél tá rat (hi va ta los an gol
  neve: Yad Vas hem – The Ho lo ca ust Martyrs’ and He ro es ’  Remem brance 

Aut ho rity – A Ho lo ka uszt Már tír ja i nak és Hõ se i nek Hi va ta los Em lék he lye)
1953-ban a Knesszet, az iz ra e li par la ment dön té se nyo mán ala pít ot ták.
A „Yad Vas hem” Ézsa i ás 56:5-re utal: „Adok né kik a há zam ban és fa la i mon
be lül oly ne vet…”. Meg ala pí tá sa óta a Yad Vas hem (YV) cél ja a zsi dó ho lo ka -
uszt ese mé nye i nek le he tõ leg rész le te sebb do ku men tá lá sa, il let ve ki e mel ten 
a má so dik vi lág há bo rú ide jén meg gyil kolt, ha lál ra éhez te tett, dol goz ta tott
zsi dók ne ve i nek meg örö kí té se. Kö rül be lül 20 nyel ven már több mint 2 mil -
lió úgy ne ve zett „Pa ges of Tes ti mony”-t tölt öt tek ki az el huny tak ro ko nai,
hoz zá tar to zói, is me rõ sei. Ezek az „adat la pok” tu laj don kép pen kér dõ ívek,
me lye ken sze re pel(het) az ál do zat ne vén kí vül szü le té si he lye, ide je, ha lá lá -
nak idõ pont ja, kö rül mé nyei, hely szí ne stb. A je ru zsá le mi Herzl-hegy ol da lá -
ban egy re na gyobb te rü le ten a fo lya ma to san meg úju ló, vál to zó YV-ban ma
egy ha tal mas, több épü let bõl álló mú ze um, könyv tár, ok ta tá si és ku ta tó köz -
pont (In ter na ti o nal Scho ol for Ho lo ca ust Stu di es, va la mint In ter na ti o nal Ins ti tut
For Ho lo ca ust Re se arch), va la mint a le vél tár ta lál ha tó. A YV kü lön rész le ge
a „Righ te o us Among the Na ti ons” ügy osz tály, en nek szak ér tõi bí rál ják el,
hogy ki ér de mes a „Vi lág Iga za” ki tün te tés re. Ed dig már több mint 16.000
em bert, köz tük fél ezer ma gyart tün tet tek ki azért, mert a ho lo ka uszt ide jén
éle tü ket, eg zisz ten ci á ju kat koc káz tat va, ön zet le nül se gí tet tek zsi dók nak túl -
él ni a vi lág há bo rút.

A Yad Vas hem Ar chi ves (YVA) a vi lág leg na gyobb ho lo ka uszt-tár gyú
 levéltára. Több mint 58 mil lió ol dal nyi ira tot õriz nek eb ben a le vél tár ban,
ezek kö zül 55 mil lió ol dalt még nem pub li kál tak. Az ira tok, do ku men tu mok
je len tõs ré sze mik ro fil men van. A YVA az el múlt kö zel egy év ti zed ben több
mil lió ol dal nyi le vél tá ri do ku men tu mot vé te tett mik ro film re Por tu gá li á tól



Orosz or szá gig, és Svéd or szág tól Gö rög or szá gig. Elsõ pil lan tás ra ta lán fur csá -
nak tûn het, hogy olyan or szá gok ban is ku tat nak a YVA szá má ra, ahol a ná cik
és cin ko sa ik nem is ül döz ték a zsi dó kat. De ha job ban meg gon dol juk, a vi lág -
há bo rú ide jén sem le ges or szá gok be ván dor lá si po li ti ká já nak vál to zá sai, vagy
az egyes kor má nyok gaz da sá gi kol la bo rá lá sa a náci Né met or szág gal szin tén
kap cso lat ban volt a ho lo ka uszt tal. Egyet len le vél tár ba nem en ge dik be a YVA
ku ta tó it (pon to sab ban: õket sem): a Va ti ká né ba.

E so rok író ját még 1991-ben Shmu el Kra kows ki úr, a YVA ak ko ri igaz ga -
tó ja egy íz ben iro dá já ban fo gad ta és óva to san afe lõl ér dek lõ dött, hogy mi lyen
le he tõ sé ge ket lát ok egy na gyobb sza bá sú ma gyar or szá gi le vél tá ri ku ta tó mun -
ka meg szer ve zé sé re. E ko rai kap cso lat fel vé tel ered mé nye csu pán End re Lász -
ló, Baky Lász ló és Ja ross An dor nép bí ró sá gi anya gá nak fény má so lá sa és Iz ra el -
be jut ta tá sa volt.1

1994-ben a YVA új igaz ga tó ja, dr. Ya a cov Lo zo wick úr már konk rét ter -
vek kel, ki dol go zott kon cep ci ó val ke re sett meg. Rö vid bu da pes ti lá to ga tá sá ra
késõ õsszel ke rült sor, ami kor vég le ge sen meg ál la pod tunk né hány alap elv -
ben: a le vél tá ri ku ta tá so kat ve ze té sem mel tör té né szek vég zik, és a ku ta tó -
mun ka ki ter jed az 1938–1950 kö zött ke let ke zett min den olyan do ku men -
tum ra, amely ben a zsi dó szó elõ for dul, il let ve a ma gyar or szá gi zsi dó kér dés -
sel kap cso lat ba hoz ha tó. Két év vel ké sõbb ja vas la tunk ra Lo zo wick úr
el fo gad ta, hogy azo kat a do ku men tu mo kat is fel tár juk és mik ro film re ve -
gyük, ame lyek a má so dik vi lág há bo rú alat ti ma gyar or szá gi ci gány kér dés sel
kap cso la to sak. Fel ada tun kat Lo zo wick úr vi lá go san kör vo na laz ta: a do ku -
men tu mok ról rö vid, szá mí tó gé pes cím le írást ké szí tünk, majd az ira to kat
mik ro film re vesszük. A mik ro fil mez te tés meg könnyí té sé re a YVA vá sá rolt
szá munk ra egy ak ko ri ban mo dern nek szá mí tó mik ro film-fel ve võt. Ez zel
a gép pel azó ta is öröm dol goz ni, kar ban tar tá sa, szerv íz elé se nem ter he li meg
a YVA szám lá ját, pe dig Szé kes fe hér vár tól Bu da pes tig sok egy há zi és vi lá gi le -
vél tár ban mû kö dött már, sok szor 6-8 órá kat is na pon ta.

A ho lo ka uszt tal kap cso la tos ma gyar or szá gi le vél tá ri ku ta tá so kat még az
1950-es évek vé gén Be nos chofs ky Ilo na, a Ma gyar Zsi dó Mú ze um és Le vél -
tár ve ze tõ je, va la mint Kar sai Elek kezd te el. Irá nyí tá suk alatt a fõ vá ro si és vi dé -
ki le vél tá rak ban le vél tá ro sok és saj nos nem min den eset ben a leg újabb kor -
hoz ér tõk ku tat tak. A Ma gyar Or szá gos Le vél tár ban „I. so ro zat” név alatt nyil -
ván tar tott csak nem 200 mik ro fil men (35 mm, egy te ker csen át la go san
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1 E nép bí ró sá gi per törzs anya ga meg je lent: Kar sai Lász ló – Mol nár Ju dit szerk.: Az End -
re-Ba ky-Ja ross per. Bu da pest, Cse rép fal vi K., 1994. 650 p.



600-700 fel vé tel lel) zöm mel 1944-ben ke let ke zett do ku men tu mok ta lál ha -
tók, me lyek a ma gyar ho lo ka uszt tör té ne té nek nél kü löz he tet len for rá sai.2

Ku ta tó cso por tunk hi va ta lo san 1995 ja nu ár já ban kez dett el dol goz ni.
Az egyes vi dé ki le vél tá rak ban át néz zük a vár me gyei ha tás kö rû köz igaz ga tá si
szer vek, a já rá si és vá ro si köz igaz ga tá si szer vek, a bel ügyi és pénz ügyi igaz ga -
tás, a fon to sabb köz sé gek és kör jegy zõ sé gek, ahol van, a csend õr sé gi, rend õr -
sé gi és a ka ma rai ira to kat, va la mint a me gyei nép bí ró sá gok és nép ügyész sé -
gek, a me gyei és já rá si nem ze ti iga zo ló bi zott sá gok irat anya gát. Ta pasz ta la ta -
ink sze rint nem csak az al is pá ni vagy pol gár mes te ri irat anyag ban, ha nem
oly kor ki sebb já rá sok, szol ga bí ró sá gok, fõ szol ga bí ró sá gok ira tai kö zött is sok
ér té kes, ed dig nem pub li kált do ku men tum van. Ter mé sze te sen ku ta tunk
a Ma gyar Or szá gos Le vél tár ban, Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá rá ban, a Ma gyar
Zsi dó Mú ze um Le vél tá rá ban is. A BM Irat tá rá ban – je len le gi ne vén a Tör té -
ne ti Hi va tal ban – azért vol tunk kény te le nek ab ba hagy ni a ku ta tá so kat, mert
ki de rült, hogy ez a „hi va tal” nem le vél tár, in nen Je ru zsá lem be sem mi kép pen
sem le het mik ro fil me ken iratokat kijuttatni.

A YVA Ma gyar or szá gi Mun ka cso port já nak „meg ala pí tói” kö zül raj tam
kí vül már csak he lyet te sem, dr. Mol nár Ju dit egye te mi do cens (Sze ge di Tu do -
mány egye tem Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar Po li to ló gi ai Tan szék) és dr. Maj -
sai Ta más – õ je len leg a Wes ley Já nos Lel kész kép zõ Fõ is ko la ta ná ra – dol go zik
a YVA szá má ra. Gás pár Fe renc, Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra volt igaz ga tó he -
lyet te se, mi u tán több száz olyan nép bí ró sá gi pert je lölt ki mik ro fil me zés re,
ame lyek ben mun ka szol gá la to sok kal ke gyet len ke dõ tisz tek, ke ret le gé nyek
ügyét tár gyal ták, más, fon tos mun ká i ra hi vat koz va (Ed mund Ve e sen ma y er
volt ma gyar or szá gi né met telj ha tal mú meg bí zott tény ke dé sé nek tör té ne tét
írja meg) ki lé pett a ku ta tó cso port ból. A. Saj ti Eni kõ egye te mi ta nár, Ger gely
Anna történész-muzeológus, Berkes Tímea és Zilahi Tibor fiatal történészek 
mûködtek még közre hosszabb-rövidebb ideig a kutatócsoport munkájában.

Ber kes Tí mea dol goz ta föl a veszp ré mi és a Ko má rom-Esz ter gom me -
gyei le vél tá rak irat anya gát, va la mint a gyõ ri le vél tá rét. Õ kö zel 900 irat cso mó -
ból je lölt ki mik ro fil me zés re több ezer ol dalt. Ber kes is részt vett Bu da pest
Fõ vá ros Le vél tá rá ban a mint egy 22.000 nép bí ró sá gi per anyag fel tá rá sá ban,
mely nek során több mint 6.000 pert vettünk mikrofilmre. 
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2 E ku ta tó mun ka ered mé nye volt a Vád irat a ná ciz mus el len. Do ku men tu mok a ma gyar or szá gi zsi -
dó ül dö zés tör té ne té hez c. do ku men tum-so ro zat I-III. kö te te. Az I. kö tet Be nos chofs ky Ilo na
és Kar sai Elek szer kesz té sé ben 1958-ban, a II. 1960-ban, a III. Kar sai Elek szer kesz té sé ben 
1967-ben je lent meg, mind há rom kö tet a MIOK ki adá sá ban.



Ger gely Anna és Zi la hi Ti bor a Fej ér Me gyei Le vél tár ban kö zel 450 irat -
cso mót né zett át. Zi la hi Ti bor ko moly ku ta tó mun kát vég zett a Ma gyar Or szá -
gos Le vél tár ban, ahol a Mi nisz ter el nök ség nem ze ti sé gi osz tá lyá nak anya gá -
ból je lölt ki mik ro fil me zés re je len tõs mennyi sé gû irat anya got. Ger gely Anna 
dok to ri dol go za tá ban a YVA szá má ra vég zett ku ta tá sok ered mé nye it is jól tud -
ta hasz no sí ta ni. Mun ká ja egyik op po nen se e so rok író ja volt.3

A zsi dó tör vé nyek vég re haj tá sá val, a zsi dók jog fosz tá sá val, el sze gé nyí té sé -
vel kap cso lat ban Csõsz Lász ló, Ká dár Gá bor, To ro nyi Zsu zsan na és Vági Zol -
tán fi a tal tör té né szek, új mun ka tár sa ink is rend kí vül gaz dag, zöm mel ed dig
nem publikált iratanyagot tártak föl. 

Csõsz Lász ló 1999 óta Szol no kon több mint 600 irat cso mót né zett át és
több ta nul mányt pub li kált.4 Je len leg a Ma gyar Or szá gos Le vél tár ban a Föld -
mû ve lés ügyi Mi nisz té ri um ira ta it – el sõ sor ban a zsi dók tól el vett-ki sa já tí tott
(„ár já sít ott”) föld bir to kok kal kap cso la tos, mint egy 270 vas kos cso mót ki te võ
anya got – ku tat ja.5

Ká dár Gá bor 1998 au gusz tu sa óta He ves és Nóg rád me gyék le vél tá ri
anya gát tár ta föl, Eger ben 800, Sal gó tar ján ban kb. 500 irat cso mót dol go zott
föl. Je len leg a sop ro ni le vél tár ban ku tat, ahol össze sen mint egy 1.200 irat cso -
mót kell át néz nie. Az Or szá gos Le vél tár ban az El ha gyott Ja vak Kor mány biz -
tos sá ga és más gaz da sá gi és pénz ügyi fon dok ban vég zett ku ta tá si ered mé nye -
it jól hasz no sí tot ta  A ma gyar zsi dó ság gaz da sá gi meg sem mi sí té se 1938–1944 c.,
2003 ja nu ár já ban már a mun ka he lyi vi tá ig el ju tott PhD-dol go za tá ban. Vági
Zol tán nal kö zö sen írt Arany vo nat c. mo nog rá fi á juk6 2003 folyamán várhatóan 
angol nyelven is megjelenik.

Vági Zol tán a Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Le vél tár ban kez dett ku tat -
ni 1997 õszén. Itt kö zel 500 irat cso mót né zett át. Az el múlt évek ben fõ ként
a Pest Me gyei Le vél tár ban kö zel 2000 irat cso mót né zett már át. Je len leg End -
re Lász ló volt Pest me gyei al is pán, majd a zsi dók de por tá lá sá ért fe le lõs egyik

132 KAR SAI LÁSZ LÓ

3 Ger gely Anna: A szé kes fe hér vá ri és Fej ér me gyei zsi dó ság tra gé di á ja (1938–1944). Bu da pest, Vin -
ce K., 2003. 292 p.

4 Csõsz Lász ló: „Ke resz tény pol gá ri ér de kek sé rel me nél kül…” Get tó sít ás Szol no kon
1944-ben. In: Szá za dok, 134. évf. (2000) 3. sz. 633–679. p.; An ti sze mi ta tör vé nyek ár nyé -
ká ban. A jász be ré nyi zsi dó ság a két vi lág há bo rú kö zött. In: Jász sá gi Év könyv 8. évf. (2000)
27–46. p.

5 Csõsz Lász ló: Õr ség vál tás? Az 1944-es de por tá lá sok köz vet len gaz da sá gi-tár sa dal mi ha tá -
sai. In: Kar sai Lász ló – Mol nár Ju dit szerk.: Küz de lem az igaz sá gért. Ta nul má nyok Ran dolph
L. Bra ham 80. szü le tés nap já ra. Bu da pest, MA ZSI HISZ K., 2002, 75–98. p. [A to váb bi ak -
ban: Bra ham 80.]

6 Ká dár Gá bor – Vági Zol tán: Arany vo nat. Fe je ze tek a zsi dó va gyon tör té ne té bõl. Bu da pest, Osi ris 
K., 2001.



1944-es BM ál lam tit kár élet raj zi mo no grá fi á ján dol go zik, me lyet vár ha tó an
még az idén PhD-dol go zat for má já ban mun ka he lyi vi tá ra bo csát. Vági Zol -
tán mond hat ni „ma gán szor ga lom ból” az ausch wit zi kény szer mun ka- és ha -
lál tá bor szak ér tõ jé vé ké pez te ki ma gát. Több ta nul mány utat tett Os wi e cim -
be, ku ta tá so kat vég zett az ot ta ni Tá bo ri Mú ze um ban is.7 

Itt sze ret ném meg je gyez ni, hogy a ku ta tó cso por ton be lül ter mé sze tes
mó don ki ala kult egy faj ta szak mai „köz élet”. Rö vi debb-hosszabb ta nul má -
nya in kat, köny ve in ket még kéz ira tos for má ban egy más nak meg mu tat juk,
oly kor igen ke mény for má ban meg is mond juk, le is ír juk kri ti kus meg jegy zé -
se in ket, ész re vé te le in ket. Volt egy olyan kö rül be lül 25 ol da las ta nul má nyom, 
amely rõl a Ká dár-Vá gi szer zõ pá ros rész le te sen do ku men tált, 28 ol dal nyi kri ti -
kus meg jegy zést ve tett pa pír ra. És volt olyan 80 ol da las tanulmányuk,
amelyet publikálásra alkalmatlannak minõsítettem, s azóta sem jelent meg.

To ro nyi Zsu zsan na a Ma gyar Zsi dó Mú ze um és Le vél tár le vél tá ro sa
az MZSML-ben és a Tol na Me gyei Le vél tár ban dol go zik. Az MZSML-ben
a De por tál ta kat Gon do zó Or szá gos Bi zott ság (DE GOB) úgy ne ve zett se gé lye -
zé si kar ton jai (97.000 túl élõt se gé lyez tek 1945–1946 fo lya mán), a volt Köz pon -
ti Zsi dó Ta nács ira ta i nak egy ré sze ku ta tá sa ink nyo mán ke rült elõ. A de por tá lást 
és a kon cent rá ci ós tá bo ro kat túl él tek kö zül 1945–1946-ban csak nem 4.000 em -
ber rel ké szí tet tek hosszabb-rö vi debb in ter jú kat. Az MZSML-ben fel tárt irat -
anyag ra tá masz kod va a ku ta tó cso port tag jai már több ta nul mányt ír tak.8

Mol nár Ju dit ku ta tott és ku tat az Or szá gos Le vél tár ban, a Bács-Kis kun,
a BAZ, Ba ra nya és a Csong rád Me gyei Le vél tár ban, va la mint a Bu da pest Fõ -
vá ro si Le vél tár ban és az MZSML-ben is. Több ta nul mányt pub li kált a Köz -
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7 Vági Zol tán: End re Lász ló. Faj vé de lem és bü rok ra ti kus an ti sze mi tiz mus a köz igaz ga tá si
gya kor lat ban 1919–1944. In: Bra ham, R. L. szerk.: Ta nul má nyok a ho lo ka uszt ról. II. k. Bu da -
pest, Ba las si K., 2002. 81–153. p.; Ká dár Gá bor – Vági Zol tán: Mû vé szet és nép ir tás. A Mû -
kincs-kor mány biz tos ság mû kö dé se és a ma gyar zsi dó mû tár gyak el rab lá sa, kül föld re hur -
co lá sa, 1944–1945. In: Bra ham 80. 317–356. p.

8 Kar sai Lász ló: Tör té né szek, gyil ko sok, ál do za tok – könyv is mer te tés és ta nul mány D. J.
Gold ha gen: Hit ler’s Wil ling Exe cu ti o ners (Or di na ry Ger mans and the Ho lo ca ust,
Knopf, New York, 1996. 619 p.) c. mû vé rõl. Be szé lõ, 1997. jú ni us, 34–59. p.; A Köz pon ti
Zsi dó Ta nács és a mun ka szol gá la tos hír ho zók. In: Fro ji mo vics Kin ga, Mol nár Ju dit
szerk.: Get tó ma gyar or szág 1944. A Köz pon ti Zsi dó Ta nács ira tai. MA KOR-Ma gyar Zsi dó
Le vél tá ri Fü ze tek, 2002/5. sz. 42–49. p.; Ká dár Gá bor – Vági Zol tán: Zsi dók és nem zsi dók.
Szo li da ri tás és em ber men tés a vész kor szak ban Ho lo ca ust Fü ze tek 1998/10. sz. 9–109. p.; Ká -
dár Gá bor – Vági Zol tán: Ma gya rok Ausch witz ban. Ho lo ca ust Fü ze tek 1999/12. sz. 92–124.
p.; Ká dár Gá bor – Vági Zol tán: Rend vé del mi szer vek és zsi dók Ma gyar or szá gon
1944–1945. His tó ria, 1998/8. sz. 18–21.



pon ti Zsi dó Ta nács ról, a csend õr ség 1944-es sze re pé rõl.9 Egye dül a Ba ra nya
Me gyei Le vél tár ban – e so rok író já val kö zö sen vég zett ku ta tó mun ka so rán –
több mint 2.200 irat cso mót tárt föl, és 2003 ta va szá ig 283 mik ro film re (35
mm) kb. 170.000 oldalnyi iratanyagot vétettünk fel.

E so rok író ja ku ta tott a BAZ Me gyei és a Ba ra nya Me gyei Le vél tár ban, va -
la mint a Bu da pest Fõ vá ro si Le vél tár ban és az MZSML-ben is. Az Or szá gos
Le vél tár ban a Kül ügy mi nisz té ri um irat anya gát tá rom föl. Ez utób bi ku ta tó -
mun ka ered mé nye it Ho lo ka uszt c. mo no grá fi ám ban tud tam fel hasz nál ni.10 

Még hat me gye (Bé kés, Haj dú-Bi har, So mogy, Sza bolcs-Szat már, Vas és
Zala) le vél tá rá ban nem vé gez tünk ku ta tá so kat, Maj sai Ta más nak pe dig még
hét egy ház ke rü le ti/püs pö ki levéltárat kell átnéznie.

A YVA ma gyar or szá gi mun ka cso port ja tag ja i nak je len tõs sze re pük volt
ab ban, hogy az 1999-ben Schmidt Má ria, Stark Ta más, Ihász Ist ván és Schwe -
it zer Jó zsef köz re mû kö dé sé vel el ké szült ausch wit zi új ma gyar ál lan dó ki ál lí -
tás for ga tó köny vé nek meg va ló sí tá sá ról az il le té ke sek vé gül le tet tek. Az el -
múlt évek ben a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um mun ka tár sai há rom újabb for ga -
tó köny vet ké szí tet tek, ám ezek egyi két sem tar tot tuk meg va ló sít ha tó nak.
Bí rá la ta ink ha tá sá ra az il le té ke sek ma már haj la nak arra, hogy a Ho lo ka uszt
Do ku men tá ci ós Köz pont és Em lék gyûj te mény Köz ala pít ványt (HDKEK)
bíz zák meg az új ausch wit zi ma gyar ki ál lí tás meg szer ve zé sé vel. Amennyi ben 
ez a fel ké rés a köz ala pít vány hoz meg ér ke zik, ak kor min den bi zonnyal Vági
Zol tán kap ja meg a fel ada tot, hogy az új ki ál lí tás for ga tó köny vé nek
elkészítésében közremûködjön. Jelenleg intenzíven dolgozunk a Páva utcai
elsõ magyar állandó holokauszt emlékkiállítás történész szakanyagán.

A ku ta tó cso port tag jai in ten zív mun ka kap cso lat ban áll nak nem csak
a Yad Vas hem In ter na ti o nal Cen ter for Ho lo ca ust Stu di es-zal, ha nem a Uni ted Sta tes
Ho lo ca ust Me mo ri al Mu se um-mal is (Was hing ton). Több ta nul mány utat tet -
tünk, il let ve ösz tön dí ja kat kap tunk a YV In ter na ti o nal Ins ti tu te for Ho lo ca ust Re se -
arch-tól és az USHMM-tól, va la mint a City Uni ver sity of New York Ro sent hal
Cen ter for Ho lo ca ust Stu di es ke re tén be lül mû kö dõ J. and O. Win ter Fo und tól
is. 2004-ben a ma gyar ho lo ka uszt 60. év for du ló já ra Ran dolph L. Bra ham pro -
fesszor Bu da pes ten és Was hing ton ban egy-egy nem zet kö zi kon fe ren ci át
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9 Ju dit Mol nár: The Fo un da ti on and Ac ti vi ti es of the Hun ga ri an Je wish Co un cil, March
20-July 7, 1944. In: Yad Vas hem Stu di es, Vol. XXX. 93–123. p.; Mol nár Ju dit: „Ha za fi as tisz te -
let tel” Zsi dók és nem zsi dók Pé csett a ho lo ka uszt ide jén. In: Bra ham, R. L. szerk.: Ta nul má -
nyok a ho lo ka uszt ról. II. k.  Bu da pest, Ba las si K., 2002. 257–272. p.; „Va jon meg tel nek-e föl -
jegy zé se im mel e könyv lap jai?” Ko moly Ottó nap ló ja (1944). In: Bra ham 80. 473–490. p.

10 Bu da pest, Pan no ni ca K., 2001. 424. p.



szer vez. A ku ta tó cso port tag jai már meg kap ták a fel ké rést e kon fe ren ci á kon
való rész vé tel re, és el is küld tük ter ve zett elõ a dá sa ink cí mét és rö vid tar tal mi
le írá sát.11

A kö vet ke zõ évek ben sze ret nénk be fe jez ni a ma gyar or szá gi le vél tá ri ku -
ta tó mun kát. Foly tat ni kí ván juk a Vád irat…-so ro za tot, de ter mé sze te sen nem
csak az 1944–1945-ös évek ho lo ka uszt-tör té ne té vel kap cso la tos leg fon to -
sabb do ku men tu mo kat pub li kál juk majd, ha nem az idõ ha tárt 1938-nál von -
juk meg. Ez zel pár hu za mo san egye te mi jegy ze tet és több köny vet is ter ve -
zünk írni és ki ad ni. Ku ta tó- és pub li ká ci ós munkánkat az OTKA 2003-tól
négy éven keresztül bõkezûen támogatja.

A Yad Vas hem Ar chi ves Ma gyar or szá gi Ku ta tó cso port ja 135

11 Ká dár Gá bor: A ma gyar zsi dók gaz da sá gi meg sem mi sí té se; Csõsz Lász ló: Föld re form –
zsi dók szám lá já ra. Az 1942:XV. tc. vég re haj tá sa; Vági Zol tán: A Höss-ak ció. Ama gyar zsi -
dók meg sem mi sí té se Ausch witz-Bir ke na u ban 1944-ben; Mol nár Ju dit: Csend õrök a nép -
bí ró ság elõtt; Kar sai Lász ló: A ma gyar ho lo ka uszt sa já tos sá gai – nem zet kö zi össze ha son lí -
tás ban.




