
TanulmányokkonFEREncIa

l.JuHász Ilona

kegyeleti,emlékezőéstudományos
konferenciaakőrösmezőideportálás
ésakamenyec-podolszkijimészárlás

70.évfordulóján
(Budapest,wesleyJánoslelkészképzőFőiskola,2011.

október13–14.)

a magyar hatóságok 1941 nyarán mintegy 20 000 zsidót utasítottak ki magyaror-
szágról, s deportáltak kőrösmezőn keresztül az ukrajnai hadműveleti területekre. a
rendelkezéstazzalindokolták,hogyalengyelországésukrajnaegyrészénekelfogla-
lása után a korábban magyarországra menekült zsidók visszatérhetnek hazájukba,
hiszenaztanémetésmagyarhadsereg„felszabadította”.a„hontalan”zsidókközött
többenvoltakmagyarállampolgársági igazolvánnyal rendelkezőszemélyek,akikmár
évtizedekótavagymégkorábbantelepedteklemagyarországra,illetveolyanokis,akik
a zsidóüldözéselől szlovákiábólmenekültekátmagyarországra. amarhavagonokba
zsúfoltembereketkőrösmezőreszállították,aholátadtákőketazss-nek.augusztus
27–28-án,valamintoktóber12–13-ánadeportáltaknagyrészétkülönbözőhelyeken
(kamenyecPodolszkijban)bestiálismódonlegyilkolták.

e történések kapcsán fontosmegemlíteni, hogy a kassáról származó schlachta
margit (ő volt a legelső nőképviselő a magyar parlamentben) fáradozását. miután
szapáryerzsébetésapponyiGyörgykíséretébenszemélyesenahelyszínengyőződött
megazkiutasítottzsidókembertelensorsáról,felszólaltaparlamentbenadeportálás
azonnalileállításátsürgetve.

asokakáltalelőholokausztnaknevezett vérengzésvolta témájaawesley János
lelkészképző Főiskola szervezésébenmegvalósult konferenciának. ez az intézmény,
valamintazevangéliumiTestvérközösségsazittoktatólelkészekmárévekótarend-
szeresenmegemlékeznekazáldozatokról.

elsősorbanmajsaiTamásügybuzgalmánakköszönhetőena2003-bantartottelső
megemlékezés óta számos rendezvény valósult meg. a wesley János lelkészképző
FőiskolaésamagyarországievangéliumiTestvérközösségfáradozásánakeredménye-
kéntkamenyecPodolszkijbanmamár2emléktáblaisőrziatömeggyilkosságokáldo-
zatainakemlékét:egyavasútállomásépületén,amásikpedigamártírokparkjában
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állítottemlékművön.elsőzarándokútjukalkalmávalameggyilkoltaktömegsírjárólegy
kiscserjétishoztakmagukkal,amelyetafőiskolaudvaránültettekel.

majsai Tamás, a főiskola teológus- és lelkészképző szakának dékánjamár évek
kutatjaeztaz időszakot,1986-banegy fontos tanulmányban foglaltaösszemindazt,
amita témárólakkor tudni lehetett (A kőrösmezei zsidódeportálás 1941-ben.ráday
GyűjteményévkönyveIv–v.Budapest,1986,59–86.p.,valamint:Iratok a kőrösmezei
deportálás történetéhez, 1941.arádayGyűjteményévkönyveIv–v.Budapest,1986,
195–237.p.),skésőbbisfolyamatosannapirendentartottaatémát,számostudomá-
nyosközléseéspublicisztikaiírásajelenetmegkülönbözőhelyeken.az1941-esdepor-
táláséstömeggyilkosságtényealigismertaholokausztmagyarországitörténetében.a
témaúgymondhivatalostörténetikutatásátilletőenjelentőselőrelépésnektekinthető,
hogyHolokausztdokumentációsközpontésemlékgyűjteményközalapítvány(Hdke)
részeként 2011-ben hozták létre három taggal (Gellért János, Gellért ádám, Csősz
lászló)akőrösmező1941kutatócsoportot(korosmezo1941@hdke.hu),amelyGellért
JánosésGellértádám2009ótafolyókutatásairaépül.

adeportálás70.évfordulójaalkalmábólrendezettkétnaposkegyeletiésemlékező
tudományos konferenciának awesley János lelkészképző Főiskola adott otthont. a
korábbimegemlékezésekhezhasonlóanemostanirendezvényidőpontjaisastanisla-
uitömegmészárlásemléknapjához–október12.–kötődött.arendezvényenatémát
valamilyenszempontbólkutatószakemberekenkívülnéhánytúlélőisrésztvett,illetve
azáldozatokleszármazottaiis,akikelőadást,illetvebeszámolóttartottak.

atanácskozáselsőnapjánaknyitóelőadásátazholokausztkutatásvilágszerteelis-
mertszaktekintélye,egyiklegnagyobbtudósa,randolPH l.BraHam1 professzortartotta,
akinek 1973-ban jelent meg egy fontos tanulmánya a vérengzésről: The kamenets
Podolskanddélvidékmassacres.Prelude to theHolocaust inHungary.(yadyashem
studies, vol. IX. Jerusalem, 1973, 133–156. p. ugyancsak a tengerentúlról érkezett
GeorGe eIsen,anazzarethegyetem,(rochester,newyorkállam)nemzetköziügyekért
felelős rektorhelyettese; neve az árnyak játékai. Gyerekek a holocaustban című
(Budapest1990)kötetkapcsánváltvilágszerteközismertté.azeredetilegangolnyel-
venmegjelent,majdszámosidegennyelvrelefordítottmegrázóművébenakoncentrá-
ciós táborokban és gettókban élő gyermekek játékának elemzésével a holokauszt
soránelpusztítottmásfélmilliógyermeknekállítottemléket.emostanielőadásábanaz
egyénisorsokszempontjábóltörténőmegközelítésmódszerénekfontosságáthangsú-
lyozta,mertszerinteígyértelmezhetősfoghatófeletragédialényegeamagateljessé-
gében–szörnyűségében.megjegyezzük,hogyGeorgeeisenrokonságátszinténérin-
tetteaz1941-esdeportálás.
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1. randolphl.Brahamdésenszületett1922-ben.avészkorszakidejénszüleit,testvéreit,szá-
mosismerősétdeportálták,megölték.a21évesfiatal1943.október4-én21évesenvonult
bemunkaszolgálatra,ahonnan1944.decemberébennéhánytársávalsikerülmegszökniük,
egyideigegygazdaéscsaládjabújtattaőket.afelszabadulásután,1945elejénszovjethadi-
fogolytáborbakerült,ahonnanismétsikerültmegszöknie,majdhazatérveleérettségizett.ezt
követőennémetországamerikaimegszállásiövezetébement,amelyet1947decemberében
hagyottel.sokfontosalapmű(pl.amagyarHolocaust1–2.,Budapest–wilmington,1981)
szerzőjeésszerkesztője(amagyarországiHolocaustföldrajzienciklopédiája1–3.,Budapest,
Parkkiadó,2007,amagyarholocaustbibliográfiája1–2.,Budapest,2010)



FroJImovICs kInGa,ayadvashemkutatóintézetmunkatársa(Magyarországi depor-
táltak a galíciai gettókban 1941–1942-ben), szITa szaBolCs egyetemi tanár, a
Holokauszt emlékközpont ügyvezető igazgatója (Adatok az utolsó magyarországi
deportálások történetéhez)előadásából több ismeretlenepizódot ismerhetettmega
hallgatóság.

akonferenciánrésztvettekadeportálástúlélői,illetveazokleszármazottaiis.GáBor
éva túlélőelőadásábanszirteszoltánraemlékezett,sfelidézteaz1986-banaszerző
magánkiadásában megjelent kötet (Temetetlen halottaink 1941 – körösmező,
kamenyec-Podolszk.Budapest,1996,96p.)címmelmegjelentkönyveszületésének
körülményeit.

aHdkebevezetőbenemlítettkőrösmező1941kutatócsoportkéttagjaisrésztvett
atanácskozáson.GellérT János előadásábananemzetiszocialistamegsemmisítőgépe-
zet működését tárta a hallgatóság elé a kamenyec-Podolszkijban 1941. augusztus
26–28-án lezajlottvérengzésektükrében.GellérT ádám ajogsadeportálást irányító
keokH(külföldieketellenőrzőországosközpontiHatóság)szemszögébőlmutattabe
adeportálásokmegszervezésétéslebonyolítását.

HarsányI Iván,aszegediegyetememeritusprofesszoraazelsőkétzsidótörvényélet-
belépéseutániidőszakbólszármazóhivatalosiratok–elsősorbanszületésibizonyít-
ványok–beszerzéséneknehézségeiről,sokesetbenlehetetlenségérőlszólt.

a tanácskozáson többek közt szó volt még a magyarországi evangéliumi
Testvérközösségegyházánakaz1941-esdeportálásemlékétápolójószolgálatikezde-
ményezéseiről is. IványI mIklós lelkész az ukrajnában állított emlékjelekről szólt, az
ötlettőlamegvalósulásig,majdbeszámoltazezeknéltartottkegyeletimegemlékezé-
sekről.Iklódy lászló lelkészszubjektívgondolataitosztottamegajelenlevőkkeladepor-
táltak,majdmeggyilkoltakútjátvégigjáró2011-esukrajnaizarándokútról.

HorváTH rITa, a yad vashemkutatóintézetmunkatársa arról szólt, hogyan jelenik
meg az irodalmi alkotásokban a deportálás emlékezete. e sorok írója a dél-
szlovákiában található holokauszt-emlékjelek típusait mutatta be gazdag képanyag
kíséretében,felvázolvaazemlékjelállítástendenciáinakváltozásait(Cseh)szlovákiában
1945-tőlnapjainkig.

akonferenciahelyszínénmegtekinthetőkiskamarakiállításdokumentumaiegyfajta
illusztrációivoltakazelhangzottaknak,itttöbbmeglepődolgotisfelfedezhetettazérdek-
lődő.Ilyenekpéldáulid.antallJózsefszintealigismertlevelei.azegyikbenalengyelor-
szágimenekültekszelektálásátkéri,pontosabban:a lengyelzsidókbefogadásátmeg-
akadályozó intézkedést sürget szapáry erzsébet grófnőnél, amásikbanpedig e levél
elküldésérőltájékoztatjasiménfalvysándorminiszteritanácsost,akeokHelnökét.

atanácskozásbefejezőprogrampontjátképezteegykerekasztal-beszélgetés,ame-
lyenA holokauszt és a keresztény világ címűkötetet(Carolrittner,stephend.smith,
Irenasteinfeldt,Pécs–Budapest:egyházfórum–Balassi,2009)mutattákbe.efontos
kiadványtwIldmann János,azegyházfórumcíműfolyóiratfőszerkesztőjeismertette.

atanácskozásprogramjábanegyemléktáblafelavatásaisszerepeltaPávautcaizsi-
nagógafalán,erreazonbanazelőzetesígéretekellenéremégsemkerülhetettsor.emiatt
atáblaakonferenciánakotthontadófőiskolaudvarán,atömegsírrólhozott,máramár
fávácseperedett cserjével szembeniépület falánkapotthelyett.a rendezvény záróak-
kordjakéntezeknélazemlékjeleknélvalósultmegazökumenikusistentiszteletis.

kegyeleti, emlékező és tudományos konferencia... 149
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FontosgondolatokatéskérdéseketfogalmazottmegmaJsaI Tamás főszervezőakon-
ferenciazárásakéntadeportálásésmészárlásmegítélésétilletőenPrelúdium és fúga.
A Soá 1941-es magyarországi eseményeinek értelmezéséhez címmel. Prelúdium,
avagyfúgavoltatömegmészárlásaholokauszttörténetében?vannak,akikelőholoka-
usztkéntértékelikazeseményeket,devalóbanelőjátékvolt?vagymárfúgánaktekint-
hetjük?Úgyvélem,atörténésektükrébenaválaszegyértelmű…

(a konferenciával és a történelmi eseménnyel kapcsolatos anyagmegtalálható a
www.korosmezokam.atw.hu oldalon.)

majsaiTamás,szitaszabolcs,schweitzerJózsefnyugalmazottfőrabbi
ésrandolphBraham(l.JuhászIlonafelvétele)

majsaiTamásdékán,atanácskozásfőszervezője(l.JuhászIlonafelvétele)
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