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A HOLOKAUSZT MAGYARORSZÁGON HETVEN ÉV UTÁN.  
TÖRTÉNELEM ÉS EMLÉKEZET

(Múlt és Jövő, [Budapest], 2015. 287 o. ISBN 978-615-5480-13-3)

A Randolph L. Braham kitüntetett holokauszt-kutató és Kovács András, a CEU anti-
szemitizmus-történet kutatásra szakosodott professzorának szerkesztésében megjelent 
legújabb, sorrendben negyedik egész évfordulós holokauszt tanulmánykönyvük hátol-
dalának tanulsága szerint is a kötet interdiszciplináris, esemény- és emlékezettörténeti 
témákat feldolgozó munka kíván lenni. A Holokauszt Magyarországon hetven év után 
szaktekintélyek megkapó névsorát vonultatja fel: Kovács András a funkcionalista isko-
lával szembehelyezkedő intencionalista magyar holokauszt-kutató iskola újabb képvise-
lőinek munkáit ismerteti tanulmányában (13–38. o.); Romsics Ignác Bethlen István anti-
szemitizmusáról publikált tanulmányt a kötetben (39–48. o.); Kovács M. Mária a nume-
rus clausus témájában készített esszét a könyv számára (49–58. o.); K. Farkas Claudia a 
zsidótörvényekre adott zsidó reakciókat vette górcső alá (59–75. o.); Kádár Gábor és Vági 
Zoltán a magyarországi antiszemita pogromokat vette sorra (76–110. o.). Az előzmények 
taglalását követően, konkrétan a hazai holokauszt témájában Csősz László1 írt a mun-
kaszolgálat történetéről (113–147. o.); Karády Viktor az orvosi kar vonatkozó kérdései-
ről írt (148–172. o.); Nagy Péter Tibor a budapesti holokauszt túlélőinek szociológiai hát-
terét vizsgálta (173–184. o.). A holokauszt emlékezettörténetének terén Gyáni Gábor írt 
tanulmányt (187–197. o.), Kovács Mónika a holokauszt-emlékezet pszichológiatörténeti 
vonatkozásával foglalkozott (198–219. o.), Pető Andrea a holokauszt digitális emlékeiről 
írt (220−228. o.), s végül Randolph L. Braham publicisztikai jellegű munkában foglalko-
zott a holokauszt-emlékezet legfrissebb hazai eseményeivel. (229–278. o.) Kovács András, 
Csősz László és Gyáni Gábor munkája kétségkívül kiemelkedik a tanulmánykötetben 
közölt írások közül, ugyanis esetükben első pillantásra ezen 2015-ös publikáció számára 
készített, korábban nem publikált írásokról van szó. 

Kovács András A magyar intencionalizmus című tanulmányában érdekfeszítően 
mutatja be – egészen a legfrissebb hazai szakirodalom példáit idézve – a német holokausztot 
(nála: „a német fasizmust”) kutató úgynevezett intencionalista és funkcionalista isko-
láknak, a két történetírói irányzatnak és azok képviselőinek véleménykülönbségeit és 
demonstrálja azok „lecsapódásait”, visszhangjait a magyar közéletben. Mint ismeretes,  
a vita középpontjában a következő kérdés állt: vajon a holokauszt egy, a kezdetektől köve-
tett, népirtó akarat végső pontja volt – mint az intencionalisták állítják −, vagy inkább 
személytelen, intézményes folyamatok és aktuális igények vagy pressziók hatására ala-
kult így a zsidóüldözések végkifejlete. Noha első hallásra önellentmondásnak tűnik, de 
intencionalista érvrendszer részét képezi még a német – vagy egyéb országok – társadal-
mát megfertőző, mindent felölelő antiszemitizmus tétele is, melyet a funkcionalisták alap-

1  Lásd még a következő, széles forrásanyagot megmozgató tanulmányt: Csősz László, Martina Fiamova, 
Gidó Attila, Kunt Gergely, Laszák Ildikó, Nina Paulovica, Pejin Attila, Vajda Júlia: Munkaszolgálat a második 
világháború idején a történelmi Magyarország utódállamaiban, Múltunk, 2015/2. 72–145. o.
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vetően vitatnak (ezen előbbi tétel legmarkánsabb megnyilvánulása volt Daniel Goldhagen 
nagy port kavart 1996-os könyve). 

Hans Mommsen egy 1997-es – Kovács tanulmányában is idézett – híres interjújá-
ban arról beszélt, hogy „mára” már elhalványodott a két iskola közötti különbség, s annyi 
valóban igaz, hogy a hazai holokauszt tekintetében is nehéz lenne a társadalomtörténeti−
funkcionalista értelmezés és az antiszemita „korszellemet” feltételező intencionalista 
vitáról beszélni. Minderre a sajátos érvcserére (vagy az érvek közötti szintézis keresé-
sére tett kísérletekre) Kovács is tett utalásokat. A korábbi szembenállás mai tarthatatlan-
ságára ékes példaként idézhető Ungváry Krisztián heves vitákat kiváltó, 2012-es kiváló 
munkája, a Horthy-rendszer mérlege, melynek alcíme (Diszkrimináció, szociálpolitika 
és antiszemitizmus Magyarországon 1919–1944) talán jobban átadja a könyv forma-
bontó és úttörő tézisét. Ungváry hevesen merít Aly Götz Hitler népállama című – magyar 
nyelven 2012-ben megjelent – erősen társadalomtörténeti szemléletre építő munkájából, 
melyet kritikusai „neomaterializmussal” vádoltak.2 Ungváry Krisztián tavaly újra kiadott 
könyve hasonló tételt tár az olvasó elé: e szemlélet szerint a német nemzetiszocialista 
politika a gazdag és sikeres zsidóság kifosztásából finanszírozta a német alsóbb rétegek 
számára még 1944-ben is (!) kiemelkedő életszínvonalat biztosító szociálpolitikáját, és a 
holokausztot, mint ipari méretű rablógyilkosságot értelmezi.

 Ez az érvrendszer nem helyezhető egyértelműen szembe a munkásosztályt – mint a 
kapitalizmus és a modernitás hordozóiként látott zsidósággal anyagias okokból szemben 
álló réteget – antiszemita érzületek alól felmenteni kívánó értelmezéssel. Az értelmezés 
ugyanis minden újítása ellenére nem tagadja, hogy a holokauszt eseménysorozata mögött 
meghúzódó kezdeti intuíció nem a zsidók elpusztításának, hanem kifosztásának gondo-
lata volt.3 Ebben az értelemben természetesen éppen az intenció gondolata hiányozna 
ebből az érvelésből, de Götz – és a hazai holokauszt történetéről szóló 2002-es köny-
vében szerzőtársa, Christian Gerlach – a magyar soá esetében éppen a magyar hatósá-
gok lelkesedésével és „túldolgozásával” kísérli meg kiemelni a szerinte eltérő indíttatású 
német célokat: azaz, annak demonstrálására, hogy a német oldal mennyire csupán a kény-
szermunkában és kifosztásban volt érdekelt, minden lehetséges módon a magyar ható-
ságok önös lelkesedésére igyekszik hárítani a hazai holokauszt felelősségét. Ilyen érte-
lemben idézendő Karsai László szegedi holokauszt-kutató történészprofesszor véleménye, 
miszerint ez a vélemény „a közmondásos magyar ló túloldalán tartózkodik, amikor döntő 
jelentőséget tulajdonít a magyar hatóságok nagyon aktív, lelkes részvételének”, és telje-
sen negligálja a német felelősséget.4 Tömören: ha úgy érvelünk, hogy a német oldalt csak 
a kifosztás érdekelte, azzal elsikkad a zsidóság kiirtásának terve.

Götz funkcionalista könyvét később úgy méltatták, mint egy Goldhagen tételét feje 
tetejére állító munka – azonban a hazai intencionalisták (akik a német holokauszt eseté-
ben funkcionalista tételeket vallanak) szintúgy átveszik a tömegek antiszemitizmusának 
tételét, egyes esetekben egészen 1848-ig vezetve vissza a magyar zsidóellenesség „hullá-
mainak” történetét. Mindez a cionista történetírásban már régen szereplő herzli tézissel 

2  Michael Fulbrook: Hitler’s willing robbers. The deadly sin of greed and guilt by extension. Neue 
Politische Literatur, 2005/2. 203–210. o., itt: 203. o.

3  Michael Fulbrook érvelésére építve. Uo.
4  Idézi: http://index.hu/belfold/2014/04/24/avatarok_irtottak_a_zsidokat/ (Utolsó letöltés: 2016. augusz-

tus. 26.) 
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látszik egybevágni, miszerint „a környező népek nyíltan, vagy nem nyíltan, de egytől-
egyig antiszemiták.”5 Nem is véletlen, hogy – miképp arra Kovács a tanulmányában is 
utal (14. o.) – a funkcionalista oldalt támogató külföldi történészek általánosságban a tár-
sadalomtörténetek iránt érzékeny körökből kerülnek ki (mint Timothy Mason és Zygmunt 
Bauman), míg a hagyományos izraeli-cionista álláspont az intencionalista oldalnak felel 
meg (Lucy Dawidowicz, Saul Friedländer, vagy maga Goldhagen). Utóbbit a szakiroda-
lom Michael Brenner szerint meghaladottnak tekinti.6

Csősz László tanulmánya, mely külön figyelmet érdemel nemzetközi perspektívája 
okán is, a második világháború alatt Magyarországon működő katonai munkaszolgá-
lati rendszer genezisét és korai fejlődését követi nyomon. Mint a szerző érvel, a hábo-
rús Európa számos országában létezett diszkriminatív elemeket tartalmazó civil szolgá-
lat, illetve kényszermunka. A magyarországi munkaszolgálatot a náci Németországgal 
szövetséges más államok, példának okáért Bulgária és Románia esetével együtt vizsgálja. 
A szerző konklúziója, hogy a munkaszolgálat végső soron a nemzetből való szimbolikus 
kitaszíttatás és a kollektív megalázás eszköze volt. A teljes férfilakosságra kiterjedő intéz-
mény bizonyos esetekben tudott közös identitás építeni, kohéziót generálni, ám a zsidóak 
minősülő magyar férfiak megalázó behívása inkább ezzel ellentétes célt szolgált és ered-
ményt ért el. „A közös tapasztalatok és élmények hiánya végzetesen elválasztotta egy-
mástól az új rendszerben felnőtt zsidó és nem zsidó generációkat.” (116., 141. o.) Külön 
érdemes látni a szerző fontos konklúzióit a zsidó férfilakosság lekötöttségével kapcsolat-
ban a modern irodalom egy részének tükrében, mely érthetetlen módon az ellenállás hiá-
nyát kérte számon a magyar-zsidó férfilakosságon.7

A kötet következő kiemelésre méltó tanulmánya Gyáni Gábor tollából A holokauszt 
magyar emlékezete címet viseli. Kezdeti dilemmája szerint „a figyelem előterében rend-
szerint a múlt hivatalos emlékezete áll, mivel ez a legkönnyebben megragadható megnyi-
latkozás. Magyarországon is erről tudhatunk a legtöbbet, gyakran külföldi történészek 
vizsgálódásainak köszönhetően”, ám mint a szerző írja, a holokauszt-emlékezet a szoci-
alista rendszer meglazulásáig egy elhallgatott, mellőzött téma volt. Ezért „a történelmi 
emlékezet genealógiájának vizsgálatához két elméleti kérdést kell tisztázni: hogyan kelet-
kezik és miként adódik tovább az egyéni, biografikus emlékezet, hogy idővel kollektív 
emlékezet váljék, válhassék belőle. Továbbá: milyen viszonyban van egymással a máso-
dik világháborús zsidó és nem zsidó áldozatok összegyűjtött és kollektív emlékezete?” 
(190. o.)

A szerző válasza szerint, míg egyéni emlékezet nélkül nem jöhet létre kollektív emlé-
kezet, addig hivatalos- vagy közemlékezet létezhet a kollektív emlékezettől függetlenül is. 

„Ezzel részben választoltunk is arra a kérdésre” – folytatja Gyáni –, „hogy mi köti össze 
vagy állítja szembe az áldozatok különböző csoportjainak emlékezeti képét. A zsidó 
és nem zsidó áldozatok emlékezeti szerepét tekintve két markáns megoldást ismerünk.  
A német, pontosabban a nyugat-német esetben hosszú időn át nem a hallgatás, hanem 
a szelektív emlékezés volt jellemző. …a háborút követő német felelősség-elhárítás úgy 

5  Michael Brenner: The Politics of Jewish Historiography. In: Dutch Jewry in a Cultural Maelstrom, 1880–
1940. Ed. Judith Frishman, Hetty Berg. Amsterdam Aksant, 2007. 31–42. o., itt 33–34. o.

6  Walter Laqueur: The Turn of the Screw (Book Review). The Los Angeles Times, 1997. február 23.
7  Ilyen példákat idéz: Veszprémy László Bernát: „Istenjátszás”, embermentés. Kiket és miért mentett meg 

Kasztner Rezső? Szombat, 2017. május. 4–7. o.
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