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BESZÁMOLÓ
„A nagypolitikától a hétköznapokig – a Magyar Holokauszt

70 év távlatából”
címû nemzetközi tudományos konferenciáról

1944. május 14-én kezdõdött a holokauszt történetének leggyorsabb de-
portálási akciója. Mindössze hat hét alatt mintegy 437 000 zsidónak minõsített
magyar állampolgárt szállítottak el Adolf Eichmann és „zsidótlanító” szakértõi
a kollaboráns Sztójay-kormány közigazgatási és rendészeti apparátusának se-
gítségével, döntõ többségüket Auschwitz-Birkenauba. Az események 70. évfor-
dulójáról 2014. május 14–15-én Szegeden nemzetközi tudományos konferencia
emlékezett meg. Fõ szervezõi a rendezvénynek otthont adó Szegedi Tudomány-
egyetemen kívül a Yad Vashem Intézet és a Szegedi Zsidó Hitközség voltak. A
konferencia a hazai és nemzetközi holokauszt-történetírás legújabb eredmé-
nyeirõl adott áttekintést izraeli, kanadai, németországi, romániai és magyaror-
szági történészek elõadásain keresztül. Emellett összegezte a Yad Vashem
Archives Magyarországi Kutatócsoportjának húszéves eddigi munkáját is.

A bevezetõ beszédek a múlttal való szembenézés és felelõsségvállalás elo-
dázhatatlanságát hangsúlyozták. Kiemelték továbbá a történelmi igazság feltá-
rásának fontosságát, és ennek segítségével a napjaink antiszemita, kirekesztõ
megnyilvánulásai elleni küzdelem idõszerûségét. A rendezvény egyik fõvédnö-
keként dr. Botka László, Szeged polgármestere köszöntõjében a szegedi egye-
tem egykori jogászprofesszora, Bibó István szavait idézve figyelmeztetett arra,
hogy „azokat a burkokat, melyeket szenvedésbõl, sérelmekbõl, rossz lelkiisme-
retbõl vonnak maguk köré az emberek, csak a teljes igazság erejével lehet vala-
mennyire áttörni”. A múlt tisztára mosását célzó törekvésekkel szemben nem-
zeti és egyéni számvetést sürgetett, és mint kiemelte, a konferencia alkalmat
ad az ehhez szükséges tisztázó beszélgetésekre.

Izrael Állam magyarországi nagykövete, Ilan Mor reményét fejezte ki az-
iránt, hogy a holokauszt emlékév elindít egy folyamatot, amely eredményeként
a magyar társadalom bátran, kompromisszumok nélkül fog tudni konfrontá-
lódni a múlttal. Mint hangsúlyozta, erre nem azért van szükség, mert bárki vá-
dolná, hanem mert ezzel minden közösség tartozik önmagának és az új generá-
cióknak. Különös hangsúlyt helyezett az oktatás fontosságára az antiszemitiz-
mus, idegengyûlölet elleni küzdelemben. Kijelentette: a holokauszt hatmillió
áldozatát kétszer gyilkolták meg, elõször hetven éve, másodszor pedig akkor,
amikor a szenvedéseik emlékét eltorzították. A történelmi tények kutatásának,
megismertetésének a jelenre és a jövõre vonatkozó feladata gátat szabni a Soá
történetének átírását célzó törekvéseknek.

Randolph L. Braham, a New York-i Egyetem emeritus professzora video-
üzenetében szintén azt emelte ki, hogy Magyarország mindeddig elmulasztotta
a holokausztban viselt felelõsségével való szembenézést. Bár a rendszerváltás



utáni demokratikus vezetés a holokauszt alapvetõ tényeit nem kérdõjelezte
meg, de a múlt feldolgozása során az ország „becsületének” védelmére töreke-
dett, a felelõsséget igyekezett külsõ erõkre hárítani, a magyar szerepvállalás-
ban pedig a pozitív jelenségek aránytalanul nagy hangsúlyt kaptak. Braham sú-
lyos kritikával illette napjaink kormányzati emlékezetpolitikáját, a Horthy-
-korszak rehabilitációjára és a történelmi múlt újraírására irányuló erõfeszíté-
seket. Gondolatmenetét George Santayana filozófus ismert szavaival zárta: „akik
elfelejtik a múltat, arra ítéltetnek, hogy újra átéljék azt”.

A plenáris elõadások a holokausztot tágabb kontextusba helyezõ, összeha-
sonlító módszerekkel tanulmányozó szemléletmód fontosságát emelték ki.
Michael Marrus (University of Toronto) Szembenézés a múlttal: egy holokauszt-
történész elmélkedései címû elõadásában a traumatikus, fájdalmas, szenvedé-
lyes viták tárgyát képezõ múltbeli eseményekkel történõ szembenézés általá-
nos jelenségét tárgyalta. Hangsúlyozta, hogy az európai zsidóság tragédiája e
„múltaknak” fontos, de csupán egyik fejezete, és a globális nézõpont fontossága
mellett érvelt. Kiemelte, hogy szembenézés nem csak az egykori bûnök beisme-
rését jelenti, hanem az ezekért való felelõsségvállalást, az áldozatok szenvedé-
seinek elismerését és bocsánatkérést is. Feltétele továbbá a történetírás meg-
tisztítása a múlt bûneit relativizáló és apologetikus törekvésektõl, valamint a
holokauszt alapvetõ tényeinek oktatása.

Dan Michman (Yad Vashem Intézet) A holokauszt fogalmának meghatá-
rozásáról tartott elõadásában arra világított rá, hogy a „holokauszt” vagy „soá”
szavak homályosak, nem adják vissza pontosan a történteket. Bár a történé-
szek többsége a holokausztot a zsidók szervezett legyilkolásaként határozza
meg, ez az értelmezés nem tud mit kezdeni számos olyan antiszemita tevékeny-
séggel — mint például a könyvégetés —, amelyek a „végsõ megoldás” felé muta-
tó feltételezett eszkalációtól külön fejlõdtek. Javaslata szerint a holokausztot
úgy kell felfogni, mint az ún. „zsidó szellemnek” a világegyetembõl való kiirtá-
sára indított átfogó hadjáratot. E felfogás integrálja az intencionalista és a
funkcionalista megközelítést, továbbá a fizikai megsemmisítésre irányuló tö-
rekvésekkel párhuzamosan vagy külön kifejlõdött zsidóellenes cselekményeket
is. Olyan apokaliptikus vállalkozásról van szó, amelynek megragadásához na-
gyobb figyelmet kell szentelni az emberi viselkedés mentális, kulturális, nyelvi
és pszichológiai rétegeinek is.

Karsai László (Szegedi Tudományegyetem) A magyar holokauszt nemzet-
közi összehasonlításban címû elõadásának fõ tétele, hogy az egyes országok
holokauszt-történeteit önmagukban nem lehet megírni. Az események, dönté-
sek csak tágabb összefüggésben érthetõek meg. Az elõadó rámutatott, hogy ed-
dig kevesen vetették fel: miért épp azon a Magyarországon élték túl a zsidók
majdnem a holokausztot, amely már a 20-as években egész Európa számára
„útmutató” antiszemita programot hirdetett? Erre csak a magyar fejlemények
nemzetközi összehasonlító vizsgálata adhat választ. A nácik európai méretek-
ben szervezték a zsidók kiirtását, az egyes országok vezetõi egymásra is figyel-
ve alakították saját „zsidópolitikájukat”. Karsai a „hogyan történt?” kérdéssel
szemben a „miért történt így?” kérdésre fogalmazott meg válaszokat, a belpoli-
tikai tényezõkön túl az európai kontextus figyelembe vételével.
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A szekciók a továbbiakban az antiszemita törvénykezés megindulásától a
gettósításon, deportáláson keresztül a koncentrációs táborok emlékével való
szembenézésig követték nyomon a magyar holokauszt történetét. A zsidóelle-
nes törvényeket, ezek végrehajtását és hatásait tárgyaló elsõ két blokkot Ko-
vács M. Mária (Közép-Európai Egyetem) elõadása nyitotta, amely azt vizsgálta,
hogy létezett-e, és miben állt az 1920-as numerus clausus és a késõbbi zsidótör-
vények közötti összefüggés vagy folyamatosság. Mint rámutatott, a két világhá-
ború között más országokban is volt intézményesített, komoly társadalmi tá-
mogatottsággal bíró rasszista szegregáció. Ez azonban nem szükségszerûen ve-
zetett tömeges erõszakhoz. Magyarországon a Horthy-korszak során azonban
nem történt olyan fordulat, amely feltartóztatta volna a numerus clausus-szal
elindított folyamatokat. Bár a Bethlen-kormány tett lépéseket a nyílt állami
diszkrimináció mérséklésére, ez külsõ nyomásra történt, elvi meggyõzõdés nél-
kül. Mint ilyen alkalmatlan volt arra, hogy a faji diszkriminációval kapcsolatos
intézményi és társadalmi beidegzõdéseken változtasson. A népszövetségi rend-
szer megrendülésével pedig eltûnt az a külsõ fék, amely visszafogta a faji diszk-
rimináció további eszkalációját.

A következõ szekció témájával összhangban Fazekas Csaba (Miskolci
Egyetem) „Politizáló püspökök” és az antiszemita radikalizmus az 1920-as
években címû elõadásában azt vizsgálta, hogyan viszonyultak a keresztény egy-
házak az antiszemita radikális ideológiákhoz. Megállapította, hogy az 1920-as
évek szélsõséges mozgalmainak antiszemitizmusára a keresztény egyházak fõ-
papjainak többsége hallgatással reagált. Ugyanakkor mindhárom nagy egyház-
ban találunk olyan politizáló püspököket, akik más utat választottak. Az elõadó
elsõsorban a három nagy egyház egy-egy meghatározó püspöke, Prohászka Ot-
tokár, Ravasz László és Raffay Sándor szerepét vizsgálta. Arra a következtetés-
re jutott, hogy a politizáló püspökök tevékenységükkel hozzájárultak az anti-
szemita radikális szervezetek és eszméik legitimálásához.

Harkai Ágnes, a kolozsvári Babeº-Bolyai Tudományegyetem történész-
hallgatója Glattfelder Gyula Csanád egyházmegyei püspök és a „zsidókérdés”,
1938–1943 címû elõadásában a közfelfogásban Glattfelderrõl kialakult képet
árnyalta a Szeged-Csanádi Egyházmegye Püspöki Levéltárának iratanyaga
alapján. A levéltári dokumentumokból a köztudatban élõ, a zsidókkal szemben
toleráns, a konvertiták és a zsidók érdekében a zsidótörvények idején fellépõ
püspök helyett egy konzervatív egyházi vezetõ képe rajzolódott ki, akit a kon-
vertiták melletti kiállása során nem elsõsorban humanizmusa vezetett, hanem
egyháza autonómiájának, jogainak védelme. Glattfelder püspök nem könnyítet-
te meg a betérést egyházába, valamint egyházmegyéjének a zsidók kárára tör-
ténõ ingatlangyarapodása ellen sem lépett fel.

A magyar zsidók sorsát a zsidótörvényektõl a gettósításig és deportálásig
végigkövetõ szekciókban Frojimovics Kinga (Yad Vashem Archives) A magyar
állampolgárságú zsidók ügyeinek intézése a bécsi magyar fõkonzulátuson az
Anschluss után címû elõadásában azt vizsgálta, hogy az Ausztriában, illetve ak-
kor már Ostmarkban élõ magyar állampolgárságú zsidók milyen jogsegélyre
számíthattak a bécsi magyar fõkonzulátuson. Megállapította, hogy a fõkonzu-
látus magára hagyta a hozzájuk forduló magyar zsidó állampolgárokat, segítsé-
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get nem, vagy csak késve nyújtott. Ennek eredményeként már 1938-ban szá-
mos magyar zsidót deportáltak Dachauba, majd sokakat a következõ években
lengyelországi koncentrációs vagy megsemmisítõ táborokba.

Majsai Tamás (Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola) az 1941-es elsõ ma-
gyarországi deportálással kapcsolatos történettudományi, kegyelet- és emléke-
zettörténeti kérdésekrõl beszélt. Robert Rozett (Yad Vashem Libraries) elõadása
arra keresett választ, hogy miért vált a munkaszolgálat gyilkos szervezetté an-
nak ellenére, hogy ezt az intézményt nem ilyen céllal hozták létre. Ebben köz-
rejátszott, hogy a keleti fronton a háború általában is rendkívül kíméletlenül és
zord körülmények között folyt. A döntõ tényezõ azonban a keretlegények bá-
násmódja, gyakori kegyetlenkedése volt. Feladataik révén eleve fokozott ve-
szélynek voltak kitéve, de a nehéz munka mellett az élelmezés, a higiéniai kö-
rülmények és az orvosi ellátás szegényessége is rontott a muszosok helyzetén.
A katonák körében erõs volt az antiszemitizmus, és bár olykor emberségesen
viszonyultak a zsidókhoz, a velük szembeni brutalitás jóval általánosabb volt. A
fenti tényezõk együttesen eredményezték, hogy a mintegy 45 ezer zsidó mun-
kaszolgálatosnak csak ötöde tért haza.

Karády Viktor (Közép-Európai Egyetem) Zsidó elemisták és középiskolás-
ok a vészkorszakban és azután címû elõadásában társadalomtörténeti megköze-
lítésben, statisztikai módszerekkel vizsgálta a zsidó diáknépesség sorsát Buda-
pesten és az egész országban. Egyfelõl bemutatta a zsidó elemi iskolai hálózat
összeomlását. Másfelõl a beiskolázási adatokon keresztül felbecsülte a Soá
pusztításainak demográfiai hatását: ebben a legfiatalabb korcsoportban a túl-
élési arány tragikusan alacsony volt, mindössze 20–25%, szemben a felnõtt la-
kosság 40%-os túlélési esélyeivel. Karády felvázolta a zsidó diákság beiskolázási
stratégiáját is a zsidótörvények alatt és a vészkorszakot követõen: míg koráb-
ban az állami, községi iskolák domináltak az iskolaválasztásban, a zsidó szülõk
a háború után inkább zsidó iskolába íratták gyermekeiket. Az iskolaválasztás
szerkezete tehát ebben az idõszakban erõsen átalakult, az iskolai önszegregáció
egyfajta védekezési mechanizmusként funkcionált.

Molnár Judit (Szegedi Tudományegyetem) Ferenczy László csendõr alez-
redes szerepe a magyar holokausztban címmel tartott elõadást. Ferenczy hábo-
rú utáni népbírósági perekben tett vallomásai, illetve korabeli, 1944-es doku-
mentumok alapján rekonstruálta a magyar és német hatóságok közötti összekötõ-
tiszt tevékenységét a német megszállástól a nyilas hatalomátvételig. Ferenczy
László a népbírósági pere során egyrészt igyekezett feletteseire hárítani a felelõs-
séget, saját magát egyszerû, a korrupció ellen küzdõ, utasításokat végrehajtó
csendõrtisztként láttatni. Másrészt, az elõbbieknek némileg ellentmondva, próbál-
ta a budapesti zsidók megmenekülését saját érdemeként feltüntetni. Molnár Judit
elõadásában bebizonyította, hogy Ferenczy valójában nem egyszerû végrehajtó
volt a deportálások során, hanem maga is utasításokat adott ki, ellenõrzött, in-
tézkedett és megkövetelte a rendeletek szigorú betartását.

A koncentrációs táborok és Auschwitz világát tárgyaló szekcióban hang-
zott el Na’ama Shik (Yad Vashem Intézet) „Itt az anyák a gyermekeik számára
már nem anyák” magyarországi zsidó nõk és magyarországi zsidó orvosok
Auschwitzban címû megrázó elõadása. Ebben azt az egyedülálló dilemmát mu-
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tatta be, amellyel a deportált terhes zsidó nõk szembenéztek. Mivel rájuk és új-
szülöttjükre elkerülhetetlen halál várt volna, el kellett dönteniük, hogy folytat-
ják a terhességet, vagy „megölik” az embriót vagy újszülöttet, így próbálván
legalább az anya életét megóvni. A csecsemõk „megölése” a táborban elterjedt
jelenséggé vált, elsõsorban zsidó orvosok vagy ápolónõk végezték, akik saját
életüket kockáztatták, hogy megmentsék az anyákat. Ez a kényszerû döntés
nem csak társadalmi, vallási, nõi tabukat hágott át, de az esetek többségében
életre szóló, feldolgozhatatlan traumát jelentett.

A zárószekció a múlttal való szembenézés és holokausztoktatás témaköre-
it ölelte fel. Ennek keretében mutatta be Hédi Fanni (Anne Frank House) az
„Anne Frank – Történelem a mának” címû vándorkiállítást, amely Magyaror-
szágon 2007 óta tekinthetõ meg változó helyszíneken. Kihangsúlyozta, hogy a
múlttal való szembenézésnek fontos eszköze az oktatás. A kiállítás fõ célcso-
portját a 14–18 éves fiatalok jelentik. Az Anne Frank Ház vándorkiállításának
egyediségét és sikerét két tényezõvel magyarázta. Egyrészt a naplóíró tizenéves
kislány korban közel áll a célcsoporthoz. Másrészt a kiállításon kétnapos felké-
szítést követõen tizenéves, „kortárs tárlatvezetõk” kalauzolják végig a diákcso-
portokat. Ezáltal a fiatalok könnyebben felismerhetik a diszkrimináció és a ki-
rekesztés veszélyeit.

Lénárt András (OSZK – 1956-os intézet) Csillagos házak Budapesten
1944–2014 címû elõadása az OSA Archívumnak a holokauszt évforduló apropó-
ján indított projektjének eddigi tapasztalatairól adott áttekintést. A kampány
az 1944 júniusától közel fél éven át a fõvárosi zsidók kényszerlakhelyéül kijelölt
ún. csillagos házak emlékét kívánja elmélyíteni a köztudatban. A jelenlegi la-
kóknak a program rendezvényeibe való bevonásával közös társadalmi emléke-
zésre és szembenézésre is alkalmat kínál. Az elõadó a projekt hatásairól beszél-
ve elmondta: bár az akciók egy része (pl. a figyelemfelkeltõ sárga csillag matrica
kiragasztása) vegyes reakciókat szült, a program iránt nagy az érdeklõdés, és
olyan túlélõk, szemtanúk is beszámoltak az idõszakkal kapcsolatos emlékeik-
rõl, akik eddig még nem nyíltak meg.

Önálló szekció foglalkozott a Yad Vashem Archives magyarországi kutatá-
sainak bemutatásával. Frojimovics Kinga, a Yad Vashem Archives magyar rész-
legének vezetõje a Yad Vashem magyar projektjét ismertette. A Yad Vashem
Archives vezetése 1994-ben döntött a magyarországi kutatócsoport létrehozá-
sáról. A Karsai László és Molnár Judit vezetése alatt mûködõ, változó létszámú
(7–12 fõ) kutatócsoport az elmúlt húsz évben a megyei, egyházi és egyetemi le-
véltárakban több millió oldalnyi, zsidókkal és cigányokkal foglalkozó, 1938 és
1950 között keletkezett iratot tárt fel. Az iratanyag szisztematikus feldolgozása
a Yad Vashemben 2007-ben indult meg. Ebben az évben egy külön csoport bele-
kezdett a magyarországi zsidó hitközségek iratainak feltárásába. Az adatgyûj-
tést a Yad Vashemben a beérkezõ dokumentumok iratszintû katalogizálása,
majd indexálása követi. A munka célja a vészkorszak magyarországi áldozatai vir-
tuális holokauszt-életrajzának elkészítése a Magyarországról beérkezõ, illetve a
Yad Vashem egyéb gyûjteményeiben fellelhetõ dokumentumok alapján. A kutató-
munka eddigi eredményeként a 2007 elõtt név szerint azonosított 200 000 magyar
holokauszt-áldozat mellett újabb 200 000 áldozat azonosítása történt meg.
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A magyarországi kutatócsoport mellett 2007-ben Gidó Attila vezetésével
megindult a romániai levéltárak magyar zsidókra vonatkozó iratainak feltárá-
sa. Gidó Attila elõadásában arról számolt be, hogy az erdélyi kutatócsoport
Észak-Erdélyben kilenc, Dél-Erdélyben hét megyei levéltárban, továbbá a hit-
községi levéltárakban és Bukarestben a Romániai Zsidóságkutató Központ Le-
véltárában végzett kutatásokat. Eddig közel 220 000 oldalnyi iratot tártak fel,
elsõsorban városok és prefektúrák közigazgatási iratait, valamint rendvédelmi,
igazságszolgáltatási szervek dokumentumait. Munkájukat egyes iratanyagok
hiánya mellett a romániai levéltári törvény szabályozásai is akadályozzák. Az
iratok — a Yad Vashem szempontjai szerint történõ hasznosításon kívül — le-
hetõvé teszik például a dél-erdélyi munkaszolgálat mûködésének elemzését, va-
lamint az észak-erdélyi gettósítás részletekbe menõ megismerését.

A konferencia szervezõi az ismert és elismert kutatók mellett pályájuk
elején járó fiatal kutatók számára is lehetõséget adtak kutatási eredményeik
bemutatására. Összességében a konferencia mintegy harminc elõadója egyetér-
tett abban, hogy a magyar holokauszt történetének tárgyilagos vizsgálatához
elengedhetetlen a magyar események nemzetközi kontextusba helyezése, a
múlttal való szembenézés és a felelõsségvállalás. A szakszerû történeti kutatá-
sok azonban önmagukban nem elegendõek az emlékezetpolitika apologetikus
tendenciának megváltoztatásához. Ehhez feltétlenül szükség van olyan haté-
kony oktatási programokra is, amelyek hozzásegítik a fiatalabb generációkat
múltjuk megismeréséhez és elfogadásához.

Margittai Linda – Sulyok Izabella
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