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Randolph L. Braham: A magyar

Hét évvel az amerikai kiadás után magyarul 
is megjelent Randolph L. Braham alapvető 
műve. A magyar Holocaust. Ezt a művet 
Magyarországon kellett volna megírni — 
mondták már az amerikai megjelenés után 
a szemleírók, és teljesen igazuk volt. A köny
vet mégsem Magyarországon írták meg, 
hanem egy amerikai professzor végezte el, 
hosszú évek alatt, egy teljes kutatóintézet 
munkáját. Nincs mit csodálkozni ezen: 
szinte mindent megmagyaráz már az a za
vart, neurotikus huzavona is, ami a könyv 
magyar megjelentetése köt ül zajlott. Ha 
akarta, minden könyves szakember tud
hatta, hogy páratlan munkáról van szó, 
elegendő volt ehhez elolvasni Ránki György 
1982-ben megjelent írását az „ÉS”-ben. 
Hosszú sorban kerültek a boltokba az ol
vashatatlan és eladhatatlan könyvek, még
sem vállalkozott senki a könyv megjelente
tésére, amíg fel nem bukkant egy — ahogy 
mostanában mondják — szponzor, Várszegi 
J. Gábor és a Blackbum International. Ez
után -  páratlan eset az újabb magyar könyv
kiadás történetében, hiszen nem valamiféle 
bibliofil ritkaság kiadásáról volt szó -  elő
fizetőknek hirdették meg a kiadandó köny
vet, mégpedig borsos áron. A szóbeszéd sze
rint ravasz gazdasági megfontolások álltak 
az ügy hátterében. Aztán mégiscsak lehetett 
könyvárusoknál is vásárolni belőle, bár in
kább csak az aluljárókban, „erotika"-tan
könyvek mellől, de nem a könyvesboltból.

Féltek valamitől? Talán attól — ahogy 
Ember Mária értő recenziójában írja1 
hogy Braham zsidó szemszögből írta meg 
a magyar történelemnek ezt a gyászos 
korszakát? Vagy talán attól, hogy nevén 
nevezi mindazokat a nagy és kisembereket, 
akik végrehajtották a deportálásokat? Lehet. 
Annál rosszabb. Hátborzongató még elgon
dolni is, hogy mi minden lehet azoknak a 
fejében, akiket ezek a szempontok vissza

Holocaust*

tarthattak egy magyarokról és magyaroknak 
szóló fontos könyv kiadásától. De ha az 
ember mégis végiggondolja mindezt, akkor 
látja csak be igazán, milyen fontos, hogy ez a 
könyv megjelenjen,

A kiadás körüli görcsök, úgy látszik, 
óhatatlanul átterjedtek a szöveggondozásra 
is. Nem jó, ha a kiadó csak félszívvel vállal 
egy könyvet. A fordítás egyenetlen, a má
sodik kötetben sokszor nyersfordítás szín
vonalú. A fordítási abszurdumokon Ember 
Mária már kidühöngte magát -  teljes jog
gal. A ,helyettes megyei elöljáró” (helye
sen: főszolgabíró), a „városi kikiáltó” (kis
bíró) mellé még odarakhatjuk a többi ha
sonlót: van itt „svéd szükségútlevél”, „védő
irat”, vannak „ellenállásra orientált zsidók” 
stb. Úgy látszik, a hosszú szövegek figyelem
tompító hatásának sem a szakszerkesztő, 
sem a kiadói szerkesztő nem tudott tartó
san ellenállni — bizony gondosabb munkára 
lett volna szükség. Helyes lett volna feltün
tetni, hogy az előszó szerzője tulajdonkép
pen Ránki György, hiszen az előszóíróként 
jegyzett Berend T. Iván korrekt módon köz
li, hogy semmit nem tudna és nem is szük
séges hozzátenni Ránki György cikkéhez, 
amelyből az előszó szövegét összeállította.

A magyar kiadás módja és minősége ta
lán azért bosszantja a szokásosnál is jobban 
a recenzenst, mert — ahogy Ránki György 
írta — tényleg egyedülálló könyvről van szó. 
Braham professzornak a forrásfeldolgozó 
és fontos részeredményeket közlő előmun
kálatok után komoly bátorságra lehetett 
szüksége, hogy nekivágjon a magyar Holo
caust átfogó történetének megírásához. Ha 
előbb nem, hát ekkor már biztosan tudhat-

* A recenzió másodközlés. A Buksz című ki
advány 1990-es tavaszi számából vettük át.

1 Ember Mária: A magyar Holocaust. Magyar
Nemzet, 1988. január 26.



ta, hogy hivatalos magyar oldalról nem fog 
segítséget kapni: nem juthat be fontos archí
vumokba, nem kaphat meg fontos iratokat. 
Ha későbbi kutatások módosítanák is köny
vének bizonyos részeredményeit, akkor ez 
ennek a ténynek, és nem a szerző gondat
lanságának tudható be. Őszintén szólva el
képzelni is nehéz, hogy hogyan volt képes 
egyetlen ember lényegében minden hozzá
férhető forrást feldolgozni — ehhez több
nyire egész kutatóintézetekre van szükség. 
Más megoldás azonban nem volt: hogy alap
vető eredményeit tekintve végérvényesnek 
mondható könyv jöhessen létre a magyar 
zsidók kiirtásáról, ahhoz arra volt szükség, 
hogy Braham egyszemélyi számítógépének 
memóriája intézetnyi információt raktároz
zon.

A kétkötetes, több mint ezeroldalas 
munka megfelel a tényfeltáró történetírás
sal szemben támasztott összes klasszikus 
követelménynek. Ránki György is úgy vélte, 
hogy Braham könyvének elsősorban a tény
feltáró-leíró alaposság az erénye: „a jeles 
szerző erősebb annak megválaszolásában — 
írja az előszóban —, hogy mikor és hogyan 
történt, ami történt, mint annak elemzésé
ben, hogy miért ment végbe a katasztrófa”. 
(Előszó, I. köt. 12. old.) Ránki azt hiányolja, 
hogy „Braham könyvéből hiányzik a magyar 
zsidóság különleges tragédiája”. Ezen azt ér
ti, hogy míg a nyugat-európai zsidók az 
üldöztetésben nemzetük sorsában osztoztak, 
az asszimilálatlan kelet-európaiak pedig vala
miféle örök zsidó sors beteljesüléseként élték 
át a történteket, addig a magukat tudatosan 
magyarnak valló magyarországi zsidók „sors- 
talanul” pusztultak el: problémátlan azonos
ságtudatukat a deportálások nyers valósága, 
a magyar hatóságok és a társadalom jelentős 
részének részvétlen viselkedése szétrombolta 
— és ez a magyar zsidóság tragédiájának 
egyedülálló sajátossága. Amiről Ránki ír, 
tényleg különleges vonása a magyar zsidó 
történelemnek -  bár nem vagyok biztos 
abban, hogy olyannyira egyedülálló, mint 
feltételezi, hisz pl. a franciaországi deportá
lásokban való francia kollaborációról időről 
időre felizzó viták azt sejtetik, hogy francia 
zsidóknak is lehettek hasonló „sorstalanság” 
élményeik. Nem hiszek abban, hogy csak a

magyar zsidóság tragédiájának különleges
ségében lehetne keresni a választ arra a kér
désre, hogy miért ment végbe egyáltalán a 
katasztrófa — mint ahogy ezt Ránki kritikája 
sugallja. Braham bizony felteszi a „miért” 
kérdését, csak éppen egészen más szempont
ból. Őt az érdekli, hogy szükségszerű volt-e 
a sok százezer magyarországi zsidó pusztulá
sa, elkerülhető volt-e a magyar Holocaust. 
Ebben a kérdésben a könyv erőteljes állás
pontot képvisel — nem csoda, hogy rögtön 
megjelenése után vitát kavart.

Elkerülhető volt-e a magyar Holocaust? 
A Braham-könyv kapcsán kibontakozott 
vita résztvevői tanulságos cikkváltásban te
kintették át, hogy milyen tényezők javí
tották vagy rontották a német befolyás 
alatt álló Európában a zsidók túlélési esé
lyeit/ A tanulságok nehezen általánosít
hatók. Szerepet játszott a földrajzi hely
zet, az ország demokratikus vagy autoritárius 
berendezkedése, a zsidók és a nem zsidók 
között történelmileg kialakult viszony, az 
egyházak viselkedése, és mindenekelőtt az, 
hogy a németek milyen célokat követtek 
az illető országgal kapcsolatos politikájuk
ban. Minden egyes esetben eltérő volt a 
különféle tényezők súlya, de talán a leg
utóbbi volt a legfontosabb. A vita vala
mennyi résztvevője egyetértett viszont ab
ban, hogy ha nem kerül sor Magyarország 
német megszállására, akkor a magyar zsidók 
nagy része túléli a háborút, ugyanakkor 
magyar részvétel nélkül a németek nem tud
ták volna három hónap alatt elvégezni a 
példátlan méretű deportálásokat. A kérdés 
tehát voltaképpen az: elkerülhető volt-e az 
ország német megszállása?

Erre a kérdésre azért sem egyszerű vá
laszolni, mert a történészek már abban sem

2 ,
A vitat Deák István Braham könyvéről 
írott esszérecenziója indította el: Could 
the Hungárián Jews Have Survived? The 
New York Review o f Books, vol. XXIX. 
Nr. 1. 1982, Februáry 4.; Helen Fein, 
Dr. Albert B. Belton és William McCagg 
Jr. hozzászólását és Deák István viszont
válaszát lásd: Genocide in Hungary: An 
Exchange. The New York Review o f  Books. 
vol. XXIX. Nr. 9. 1982, May 27. (magyarul 
ld. Valóság, 1982/4 12 6 -1 2 8 . old.; 1982/8 
12 5 -1 2 8 . old.)
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értenek egyet, hogy mi volt végül is a német 
megszállás valódi oka. Ha Hitler háborúi
nak egyik legfőbb motívuma a „faji ellen
ség” kiirtása volt, ha ez a háború — mint 
a Braham könyvéről folytatott vitában sok
szor idézett Lucy Dawidowicz már könyvé
nek címével állítja3 — valójában a zsidók 
ellen folytatott háború volt, akkor nem volt 
sok esély a német megszállás elkerülésére, 
hiszen a megszállás előtt a magyar hatósá
gok vonakodtak végrehajtani a magyar zsi
dók deportálását. A vita során Williám 
McCagg Jr. hajlik leginkább erre az állás
pontra: úgy véli, hogy olyan országok ese
tén, amelyekben a zsidó lakosság száma 
elenyésző volt, lehet azt mérlegelni, hogy 
adott körülmények között Hitler esetleg 
racionális stratégiai vagy politikai szempon
toknak rendeli alá elsődleges célját, a „faji 
ellenség” kiirtását. Magyarországon azonban, 
ahol még 1944 márciusában is közel 900 000 
zsidó élt, mindenképpen a végleges megol
dás” keresztülvitele a megszállás legfonto
sabb motívuma, amely tehát nem volt el
kerülhető.

Másként látja ezt azonban Braham és a 
vita résztvevői közül Helen Fein meg Deák 
István. Braham tézise szerint az ország 
„...megszállására vonatkozó német döntés 
egy sor összetett politikai-katonai tényező 
eredője; ezek közül a ,megoldatlan’ zsidó 
probléma, noha fontos volt, mégsem játszott 
döntő szerepet” (I. köt. 295. old.). Szerinte 
a németek elsősorban stratégiai célokat kö
vettek: a romló katonai helyzetben bizto
sítani akarták szövetségeseik feltétlen hűsé
gét és engedelmességét. Rendkívül aggasz
tották őket a magyarországi politikai ese
mények, elsősorban a Kállay-kormány kí
sérletei a háborús erőfeszítések csökkenté
sére és a Szövetségesekkel való kapcsolat 
felvételére. Braham úgy látja: Kállay, aki 
mind a német, mind a szovjet megszállást 
szerette volna elkerülni, dilettáns módon 
politizált. Alaptalan illúziókat táplált a 
nyugati szövetségesekkel való különbéke 
lehetőségeit illetően, elmulasztotta megten
ni a szükséges katonai óvintézkedéseket, 
nem tisztította meg a politikai és katonai 
vezetést a nácibarát személyektől, és „tit
kos” nyugati kapcsolatairól a német hír

szerzés mindent tudott. Braham végkövet
keztetése: ,JMindez végeredményben oda
vezetett, hogy előbb a németek szállták 
meg az országot, majd a szovjetek. Nagyon 
valószínű, hogy ha Kállay nem követ el eny- 
nyi hibát, az ország szovjet megszállása ak
kor is bekövetkezik... A legjobb esetben 
is csupán annyit érhetett volna el, hogy a 
németeket le tudja beszélni egy lojális or
szág megszállásáról, és arról, hogy erre a 
célra vegyék igénybe fegyveres erejük egy 
részét, amire másutt is oly égető' szükség 
lenne. Ha legalább ennyit elér, a magyar- 
országi zsidóság sorsa is egészen másként 
alakul” (I. köt. 207. old.). Máshol egész 
nyíltan kimondja: „Bármennyire különös 
is, de a mából visszatekintve mégis úgy 
tűnik, hogy ha Magyarország nem próbál
kozott volna a kiugrással, ha megmarad 
katonailag tessék-lássák, de politikailag gya
núm felüli szövetségesnek... akkor könnyen 
lehetséges, hogy a magyar zsidóság viszony
lag sértetlenül élte volna túl ezeket a rette
netes időket” (I. köt. 188—189. old.).

Úgy látszik, Braham véleményét osztja 
a jeles New York-i történész. Deák István 
is, aki a Politics o f  Genocide-iól írott esszé
recenziójában provokatív élességgel foglalja 
össze Braham könyvének tanulságát: ,Azt 
az ijesztő végkövetkeztetést kell levonnunk
— írja —, hogy az adott országnak lojálisnak 
kellett lennie a németekhez ahhoz, hogy a 
zsidóknak lehetőségük nyíljon a túlélésre.”4 
Tehát Deák is úgy véli, hogy a magyar kor
mány okosabb politikával — meggyőzőbb 
kollaborációval — elkerülhette volna az 
ország megszállását, és ezzel a zsidók depor
tálását. (Ez némiképp ellentmond a vitában5 
megfogalmazott -  és egyébként plauzibilis
— véleményének, miszerint a német meg
szállás egyik legfőbb motívuma valóban a 
„végleges megoldás” megvalósítása volt, amit 
a náci vezetők nem tisztán „elvi”, hanem

3 Lucy S. Dawidowicz: The War Against the 
Jews, 1933-1945 . Bantam Books, 1976.

4 Deák István: id. mű. The New York Review 
of Books, vol. XXIX. Nr. 1 .1982, Feruáry 4.

5 Genocide in Hungary: An Exchange. The 
New York Review o f  Books, vol. XXIX. 
Nr. 9. 1982. May 27.
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nagyon is stratégiai kérdésnek tekintettek: 
meggyőződésük szerint Magyarország azért 
volt megbízhatatlan szövetséges, mert nagy 
volt az országban a zsidók — Veesenmayer 
1943-as jelentése szerint: az 1,1 millió zsidó 
kém és szabotőr-szerepe és befolyása.) 
Deák idézi Lucjan Dobroszycki tézisét, 
amely szerint a zsidók sorsa a különféle 
európai országokban nagymértékben attól 
függött, hogy az illető országnak milyen 
volt a státusa a német megszállás vagy be
folyás alatt lévő Európában. Dobroszycki 
szerint a német befolyás alá került országok
ban három formában zajlott le a „zsidótlaní- 
tás”: egyes körzetekben — elsősorban Len
gyelországban és a Szovjetunióban — köz
vetlenül az SS különleges alakulatai hajtot
ták végre a tömeggyilkosságokat, máshol 
a megszállók az általuk felállított zsidóta
nácsok közvetítésével szervezték meg a 
diszkriminatív intézkedések bevezetését és a 
deportálást, míg voltak olyan régiók, ahol a 
nemzeti kormányokat igyekeztek felhasz
nálni erre. Egyedül ebben a harmadik eset
ben nyílott lehetőség a fejlemények befo
lyásolására, azaz a szervezett és totális de
portálás elkerülésére. Deák véleménye sze
rint Magyarországon 1944 áprilisáig ez volt 
a helyzet; 1944 áprilisától júliusáig azonban 
már a zsidók számára végzetes második szi
tuáció állt fenn. A deportálások 1944 jú
liusi leállítása után ismét a nemzeti kormány 
vált az események egyik meghatározó ténye
zőjévé, majd október 15 -e után újra a „zsi- 
dótlanítás” végrehajtásának második változa
tát alkalmazták. Mindebből Deák azt a kö
vetkeztetést vonja le, hogy közvetlen össze
függés van a kiugrási kísérletek és a zsidók 
túlélési lehetőségeinek csökkentése között.

Deák végkövetkeztetése voltaképpen azért 
ijesztő -  mutat rá a vitában McCagg —, 
mert kihívást jelent a történetírás egy régi 
antifasiszta tradíciójával szemben. Azt sugall
ja, hogy nem lehet valamennyi kollaboráns 
rezsimet egyformán felelősnek tekinteni és 
elítélni a németekkel való együttműködésért, 
hanem szükség van valamiféle mérce kidolgo
zására a kollaboráció különféle formáinak 
és következményeinek erkölcsi megítélésé
hez. McCagg alapjában egyetért ezzel a köve
telménnyel, de úgy ítéli meg, hogy Deáknak -

a magyar példa esetében ez nem sikerült, 
mert nem vett figyelembe fontos történelmi 
körülményeket, és túlságosén általános ítéle

tet mond ki a kollaboráció és a zsidók sorsa 
közötti összefüggésről. McCagg szerint a de
portálásokra nem Horthy ellenállása miatt 
nem került sor már korábban, hanem egy
szerűen azért, mert Hitler még nem látta 
alkalmasnak a helyzetet hatékony lebonyo
lításukra. Úgy látja, hogy 1944. június 6-ig, 
a Szövetségesek normandiai partraszállásáig, 
valóban jobbak voltak a túlélés esélyei, ha 
az adott ország kormánya valamilyen formá
ban kollaborált — de azokban az országok
ban, amelyekben nagy volt a zsidó lakosság 
lélekszáma, ez legfeljebb csak elodázhatta 
a német akciót. A partraszállás után azon
ban lehetővé vált a zsidók megmentése. Ek
kor Hitlernek már nem volt módja csapato
kat bevetni a deportálásokat megtagadó kor
mányokkal szemben. Amikor Horthy 1944. 
július 7-én leállította a zsidók deportálását, 
a németek semmit sem tehettek. Ez egyéb
ként a magyar politikai vezetés felelősége 
szempontjából sem közömbös tény: egy 
hónapon keresztül tétlenül szemlélte az 
újabb és újabb transzportok elindulását, még 
azután is, hogy a stratégiai helyzet megvál
tozott. Pedig — mint Braliam is bizonyítja 
-  Horthy júniustól tisztában volt azzal, mi 
zajlik Auschwitzban.

Braham, Deák és McCagg tehát alapjá
ban egyetért abban, hogy a németekkel va
ló kollaborálás — legalábbis bizonyos kö
rülmények között — kedvező lehetett az 
üldözött zsidók számára, és ezért a törté
nésznek szembe kell nézni azzal a kényel
metlen következtetéssel, amit Deák mond 
ki: nem mindig estek egybe az antifasiszta 
hatalmaknak a háború mielőbbi megnyeré
sére irányuló érdekei a zsidóknak a túlélés
hez fűződő elemi érdekeivel.

Ez elfogadhatatlan álláspont a korszak 
elismert hazai történésze, Ránki György 
számára. Véleménye olyannyira más, hogy a 
Braham könyvről írott 1982-es ismertetésé
ben — ez a jelen kiadás előszava — egyene
sen azt állítja: csak felszínes összefüggések 
alapján lehet olyasmit állítani, hogy a kiug
rási kísérlet sodorta a zsidóságot a halálos 

- katasztrófába. „Ha a magyar kormány
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1942-43-ban meg tudta védeni a zsidókat 
a németektől -  íija ezt elsősorban azért, 
mert nem volt teljesen lojális” (Előszó, I. 
köt. 14. old.) A katasztrófa forrása szerinte 
éppen az volt, hogy a Kállay-kormány nem 
ment eléggé messze, nem keresett politikája 
számára új legitimitást. Magyarán: elvi 
egyetértéséről biztosította a németeket a 
zsidókérdésben és a háború kérdésében, és 
gyakorlati nehézségekre hivatkozva akarta 
elhárítani a német követeléseket, ahelyett, 
hogy az elvekben is szembefordult volna á 
korábbi politikával.

Ránkit a probléma valószínűleg komolyan 
foglalkoztatta, hiszen több írásában is vissza
tért rá6. Egy 1984 tavaszán Amerikában 
tartott, később angolul és magyarul is pub
likált előadásában7 bővebben is kifejti 
álláspontját. Úgy látja, hogy a magyar zsidó
ság zöme semmiképpen sem élhette volna 
túl a háborút, mert a németek a katonai 
helyzet alakulása következtében előbb-utóbb 
mindenképpen megszállták volna az orszá
got. Magyarország stratégiai helyzete miatt 
ez a megszállás szükségszerűen hosszabb 
ideig tartott volna, mint Románia vagy Bul
gária megszállása — jutott volna tehát idő 
a „végleges megoldás” kivitelezésére. A má
sik ellenérve már közvetlenebb. Ránki sze
rint a Kállay-kormány már a háború utáni 
helyzettel kalkulált. A zsidók védelmezésé- 
vel tulajdonképpen a szövetségesek iránti 
lojalitását akarta megmutatni, és alibit kívánt 
szerezni a háborús magyar politika számára. 
De nem ítélhetők el minden további nélkül 
a kiugrási tapogatózások sem, amelyek 
Braham álláspontja szerint végzetesek voltak 
a zsidók számára. A nemzet jövője szem
pontjából ugyanis nem volt mindegy — írja 
Ránki —, hogy a háború vége melyik oldalon 
tataija az országot. Ez a két érv Ránki tanul
mányának mind angol, mind magyar válto
zatában megtalálható. De a magyar változat 
már nem tartalmazza azt a gondolatmenetet, 
amelyet a szerző az amerikai közönségnek 
még szükségesnek tartott elmondani: ha a 
zsidók a magyar nemzet részét, a nemzet 
egyik speciális érdekcsoportját alkották, ak
kor számukra sem lehetett közömbös a 
nemzet jövője, és ezért érdekeik nem állít

hatók szembe a nemzet egyetemes érdekei
vel8 .

Ránki logikai konstrukciónak, azaz törté
nelmietlennek tartja Braham tézisét. Nos, 
egy történeti hiptézis, egy, a történelemben 
végül is megvalósulatlan alternatíva tárgyalá
sa tényleg könnyen lehet történelmietlen. 
A közhiedelemmel ellentétben azonban a 
történettudományban természetesen fel le
het tenni a „mi történt volna” kérdését. A 
történészek mást sem csinálnak, hiszen ami
kor bizonyos okokhoz bizonyos okozatokat 
rendelnek, valójában azt állítják, hogy a 
vizsgált okozatok nem jöttek volna létre az 
őket magyarázó okok nélkül, azaz más okok 
fennállása más okozatokhoz vezetett volna. 
Nem jogosulatlan tehát azt vizsgálni, hogy 
milyenekhez. Valami ilyen feladatot szánt 
Max Weber a történelmi ideáltípusoknak. 
Tudományos használatóságuk kritériumának 
azt tartotta, hogy a történész által konstruált 
megvalósulatlan alternatíva ne legyen eleve 
valószerűtlenebb, mint a történelem tény
leges lefolyása, ne legyen eleve összeegyez
tethetetlen az objektív feltételekkel és a 
történelmi cselekvők gondolkodásával. Ar
ról, hogy hogyan lett volna elkerülhető a 
a zsidók megsemmisítése az egyes országok
ban, azért olyan nehéz nem történelmiet
lennek tetsző hipotéziseket felállítani, hiszen 
a Holocaust egyszerűen kívül esett a törté
nelmi szereplők által elgondolhatókon. Bra
ham nem esik bele a történelmietlen speku
láció csábításának csapdájába. Nem ,azt a

6 Lásd Ránki György: A magyar Holocaust. 
Élet és Irodalom, 1982. 25. sz.; A németek 
szerepe a magyar zsidók elpusztításában. 
História, 1984. 4. sz.; A német megszállás
hoz vezető út. Kortárs, 1984. 11. sz.; The 
Germans an’d the Destruction of Hungárián 
Jewry.
In: The Holcaust in Hungary. Korty rears 
Later. Ed. R. L. Braham and B. Vago. 
Columbia Univ. Press, New York, 1985. A 
magyar nyelvű tanulmányokra a következő' 
kötet alapján hivatkozom: Ránki György:
A Harmadik Birodalom árnyékában. (Gyor
suló idő) Magvető Kiadó, Budapest 1988.

7 Ránki, A németek Id. mű; The Germans 
ld. mű;

8 Ránki, The Germans ld. mű. 89. old.
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kérdést teszi fel ugyanis, hogy a Kállay- 
kormány mindent megtett-e a zsidók kiirtá
sának megelőzésére, hanem azt, hogy megfe
lelő eszközöket választott-e saját céljának 
elérésére, azaz a német megszállás elkerülé
sére, amelynek a magyar Holocaust egyenes 
következménye volt. A történelmi szituá
cióin belül maradva legfeljebb azzal lehetne 
érvelni, hogy az adott helyzetben Kállay, 
Bethlen és köre a németek zsidókra vonat
kozó követeleléseinek visszautasítását és a 
kiugrási tárgyalásokat nyilvánvalóan ugyan
azon politika két fázisának tekintette, és 
amennyire ez rekonstruálható, a zsidók is 
úgy látták, hogy az utóbbiak inkább javítják, 
mintsem rontják helyzetüket. Ennyiben ta
lán tényleg „történelmietlen” szembeállí
tani a Kállay-kormány politikájának ezt a 
két oldalát. De Ránki nem ezt kifogásolja, 
hanem meglehetősen ellentmondásos állás
pontot fejt ki. Egyrészt azt állítja, hogy a 
zsidókat 1942 és 1944 között nem a kolla- 
borálás mentette meg, hanem az, hogy a 
kormányzat ellenállt a német kívánságok
nak. Azt sugallja, hogy következetesebb 
ellenállás esetén talán később is jobb esélyük 
lett volna a túlélésre, mert a Sztójay-kor- 
mány nem tudta volna olyan egyszerűen 
átvenni a hatalmat, és esetleg nem kerül
hetett volna sor a szisztematikus deportálás
ra. Másrészt viszont azt mondja, hogy a 
zsidók semmiképpen sem menekülhettek 
volna meg, és ezért — szem előtt tartva a 
nemzeti érdekeket -  még ennyire sem volt 
érdemes kollaborálni. Azzal viszont egyál
talán nem vet számot, hogy a németekkel 
való következetesebb szembefordulás csak 
siettette volna a német megszállást, követ
kezésképpen tovább rontotta volna a zsidók 
túlélési esélyeit, hiszen nem létezett jól 
szervezett magyar ellenállás,, és az országban 
virulens volt az antiszemitizmus. Ebből a 
perspektívából nézve aztán végképp érthe
tetlen, amit a nemzeti és a csoportérdek 
összehangolásáról mond.

Ránki persze sokkal jobb történész volt 
annál, hogy különösebb ok nélkül ilyen el
lentmondásokba keveredjen. Sem ez nem 
lehet véletlen, sem pedig az az érezhető 
szenvedély, amellyel Ránki Braham (és

Deák) álláspontját vitatja. A magyarázatot 
abban kell keresnünk, hogy Brahammel 
való vitája csak látszólag történelmi. Itt 
valójában két kihívóan eltérő szemlélet 
csap össze. Braham szerint a magyar zsi
dóság 1944-es katasztrófája részben an
nak a folyamatnak a következménye, 
amelyet eredményes asszimilációként szok
tak leírni. Úgy látja, hogy a magyar zsidó 
történelemnek ez a „különlegessége” vég
zetes tévedésnek bizonyult, amelyet a tra
gikus végkifejlet, a Holocaust korrigált, és 
újra egyesítette a zsidóságot — Jacob Katzot 
idézve — „egy olyan nép sorsában, amely 
szenvedéseit és fennmaradásának titkait 
tekintve egyedülálló”9 . Ránki viszont azt 
sugallja, hogy a történelemben valószínű
leg nem állt fenn az asszimiláció dilemmája, 
és Braham álláspontja „utólagos előrelátás” 
csupán.10 Braham a magyar történelembe 
ideig-óráig belegubancolódott zsidó törté
nelem, Ránki teljes egészében a magyar 
történelem részének tartja azt, ami 1944- 
ben Magyarországon történt. Ezért látja 
úgy, hogy csakis a magyar zsidók tragédiá
jának „különleges” voltából kiindulva lehet 
választ adni a „miért történt” kérdésre, 
míg Braham ezt a 44-es trauma után az 
asszimiláltság illúziójából kizökkent zsidó
ság szemszögéből teszi fel ezt a kérdést. 
Végeredményben ez a kettejük közötti vita 
forrása. Lehet vitatkozni azon — mint Rán
ki teszi —, hogy Braham álláspontja az 
asszimiláció történetéről utólagos bölcses
ség-e csupán. Mindenesetre, ha kiinduló
pontját elfogadjuk, Braham érvelése követ
kezetes. Az Auschwitz felé tartó vonatok 
utasainak szempontjából mindegy volt, hogy 
a Kállay-kormány a háború utáni helyzet
re tekintve alakította-e politikáját, és ebből 
a perspektívából nincs sok értelme a nem
zeti és a csoportérdek összeegyeztetésének 
szükségességéről beszélni. Ránki érvelése 
viszont azért olyan vívódó és sokszor ellent
mondásos a kollaboráció és az ellenállás al-

9 R. I.. Braham: The Uniqueness of the 
Holocaust in Hungary. In. The Holocaust 
in Hungary. Id. mű 178.190. old.

10 Ránki, a Németek Id. mű 229. old.
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ternatívájának, vagy a felelősség kérdésé
nek tárgyalásakor, mert tisztázatlan az a 
szemszög, amelyből a történetíró az esemé
nyeket szemléli. Talán sehol máshol nem 
érhető annyira tetten, mint ebben a kérdés
ben, hogy Ránki a történész hivatását kül
detésnek is tekintette, azaz — különösen 
a közgondolkodásban eleven, az azt meg
osztó témák tárgyalásakor -  nem hagyta 
figyelmen kívül, hogy milyen közönséghez 
beszél. Nem volt azonban opportunista. 
„A deportálást különleges tragédiává (...) 
nem annyira a kegyetlenség tette — írja 
1984-ben a Kortárs magyar közönsége szá
mára hanem az a tény, hogy magyar
tisztviselők dolgozták ki a tervet.... 11
Ugyanez év tavaszán, New York-i előadá
sában a főleg amerikai (magyar) zsidó 
hallgatóság előtt mást mond: „... még a 
budapesti zsidók deportálásának tervét is a 
németek dolgozták ki” 12. Ránki — mint 
sok mindenki más — nyilvánvalóan meg 
volt győződve arról, hogy ma Magyaror
szágon nem zsidók és zsidók viszonyát sú
lyosan megterheli a Holocaustért való fe
lelősség kérdésének tisztázatlansága: min
den felelősségvállalás elhárítása az egyik 
oldalon, és a magyar politikai vezetés, il
letve a magyar társadalom egyedüli fele

lőssé tétele a másikon. Ez ellen akart tenni 
valamit, a történetíró eszközeivel. Ezért 
hangsúlyozta a magyar közönség számára 
-  Braham tézisével vitatkozva -  a kolla- 
boráns kormány felelősségét a kiugrási 
kísérletek határozatlansága miatt és a depor
tálásokért. Ezért próbálta amerikai közön
ségét meggyőzni arról, hogy a magyar zsi
dók pusztulásáért mindenekelőtt a néme
tek felelősek, és a kiugrási tervek mögötti 
nemzeti szempontoknak a zsidók számára 
is mérvadóknak kellett lenniük. A megbékél- 
tetés szándéka sodorta kívül a történetírás 
normáin — gyakori jelenség ez olyan orszá
gokban, amelyekben a történésznek volta
képpen másokra tartozó feladatokat is vál
lalnia kell -  sokszor saját történészi telje
sítményének rovására. Még sok, határozott 
történelmi szemléletet vállaló és a legkisebb 
tényhez is ragaszkodó könyvnek kell meg
íródnia és megjelennie ahhoz, hogy a törté
nészek megszabadulhassanak ettől a teher
től. A magyar Holocaust is ilyen könyv.

Kovács András

11 Ránki, A német megszálláshoz Id. mű 
176. old.

12 Ránki, A németek Id. mű 222. old.
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