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A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban 

(Perek, tanúskodások, vallatások, felhívások, szovjet partizánok; 

Sztálin, Molotov, Krausz Tamás és a népirtó magyarok)

Jaj a legyQzötteknek! A vereség bánata és a kínjukban összekotort b_neik mellett a gyQztes mocs-
kát és szégyenét is rájuk aggatja az utókor! Krausz Tamás és társai Magyar megszálló csapatok a 
Szovjetunióban cím_ forráskiadványát olvasva gyötört meg a fenti gondolat. A „BevezetQvel” és 
a mellékletekkel 631 oldalas forrásgy_jteménybQl 38 oldalon – a valamikori moszkvai Kossuth 
Rádió stílusát, szóhasználatát és politikai fogalomtárát favorizálva – azt bizonygatja a kötet fQ-
szerkesztQje, hogy „a magyar katonák a szovjet polgári lakosság, fQleg öregek, nQk, gyermekek 
és szovjet hadifoglyok – ma még pontosan nem is felmérhetQ – tömegeit a német és más fegy-
veres erQk tettestársaként szinte felfoghatatlan kegyetlenséggel fizikailag megsemmisítették.” 
(13. o.) Elfogultsága közben arra sem figyelt a forrásválogató, hogy elQtte – a hadtörténészek 
adatait használva – ismertette a szituációt. Ezek szerint a hadvezetés elQbb negyven-, végül ki-
lencvenezer katonát „vezényelt” félmillió négyzetkilométernyi területre, ahol sejthetQen több 
milliónyi partizán lappangott. De ne a számokon lovagoljunk, hallgassuk inkább Krausz Tamást, 
aki szerint a „nyugati csoport (121., 124. gyalogdandár) viszonylag békés körülmények között 
tevékenykedett a Dnyeper folyótól nyugatra. Ezzel szemben a keleti csoport (102., 105., 108. 
gyalogdandár) Csernyigov, Brjanszk, Kurszk térségében… kezdettQl… harcba került nagyobb 
partizánalakulatokkal” (8. o.). A partizánharcról aligha lehet több ismeretük a gy_jtQmunkához 
nevüket adóknak, mint amennyit gyermekkoruk iskolai számháborúi során asszociáltak róla. A 
partizán szó leírását követQen ugyanis sorjáznak „a magyarok által” elkövetett borzalmak. Ezek 
„a magyarok” szelídebbek még a tendenciózusan válogatott forrásokban is, mint Krausz Tamás 
fantáziájában. A forrásokban – jószerével Sztálint, Molotovot és egy-két központilag kioktatott 
névtelen partizánt, és természetesen Krausz Tamást kivéve – többnyire egy, két, három, tíz… 
katonáról, legfeljebb egy kisebb alakulatról, és konkrét szituációról esik szó.

Az ElQszóban és a propaganda célú plakátokon, ellenállásra szóló felhívásokban, az értékel-
hetQ publikus forrásokban alig található ellenQrizhetQ adat. Csak a borzalmak – jelzQk, minQsí-
tések, ráfogások, vádak, rágalmak, gyalázkodások, ideológiai lózungok – sorjáznak. Ki, hol, mi-
kor, mennyi ember sírját ásatta meg. Ki, mikor, hány nQt cipelt ki a rétre, vagy erQszakolt meg a 
gyermekei vagy az apja szeme láttára. Rogyadoznak a teherautók az elrablott holmik súlya alatt. 
A nQk ujjáról párosával húzzák le a briliáns- és smaragdköves gy_r_ket. Rabolják a templomok-
ból, a szobák faláról az ikonokat, nemesfém kegytárgyakat, mintha Lenin és Trockij sose adott 
volna parancsot állami célra az egyházi, templomi kincsek összegy_jtésére. Csak Krausz Tamás 
magyar katonái „ikonoztak”. Görnyedeztek a magyar bakák az elrablott orosz meleg ruhák, 
nemezcsizmák batyukba kötött terhe alatt. Kilószámra postázták hazai címükre az ezüsttárgya-
kat, cári korabeli kastélyok csillárait. Hétszázvalahány könyvet (valamivel kevesebbet mint az 
oroszok Sárospatakról) és kétezer hangszert cipeltek haza a magyar bakák. Csordákat, gulyákat, 
juhnyájakat, sertéskondákat tereltek maguk elQtt a tisztek, mindenféle eligazító lábjegyzet nélkül. 
Mintha nem is Krausz Tamás dicsérte volna a felégetett föld taktikáját. Ebbe hajdan Napóleon 
hadserege, most meg a németek is, a magyarok is belerokkantak. Mégiscsak loptak, raboltak, és 
fQleg gyilkoltak. Amerre megfordultak, emberek tízével-húszával, máshol 360-an égtek az álta-
luk felgyújtott házakban. Istenverte fasiszták, elévülhetetlen náci b_nök elkövetQi. Ideológiailag, 
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szellemileg és antiszemitizmusban hozzájuk idomultak a „szovjet állampolgárok ellen el-
évülhetetlen genocídiumot” elkövetQ honvédeket mentegetQ, a népirtást eltitkoló magyar 
történészek is. Leginkább egy kicsi magyar településrQl Budapestre „vergQdött” – GerQ 
Andrástól már korábban antiszemitának kikiáltott – akadémikus, aki tudatosan elhallgatja 
ezeket a gaztetteket. Pedig a Csernyigovi terület „12 járásában 38.611 békés szovjet állam-
polgárt gyilkoltak meg,… [A] lakossággal való leszámolást kizárólag magyarok hajtották 
végre…, [és] a leggyakoribb kivégzés az elevenen elégetés volt.”

Máshol – deklarálja Krausz Tamás – „12.159 embert taszítottak rabszolgaságba.” Aki 
„elrejtQzött az ilyen falka elQl,” azt „elégették a krumplisgödörben.” 1942. május 20-án 
is „67 férfit égettek el.”

Mint Qsszel a fákról a dércsípte levelek, hullanak a megfoghatatlan, bizonyíthatatlan szá-
mok és galádságok a forráskiadvány lapjaira. Nem a történelmi igazságért, inkább azért, hogy 
a „kirajzolódó genocídium minden elemét” felmérni követelQ Krausz Tamásnak módja legyen 
megfogalmazni: „Németek és ukránok, magyarok és románok, olaszok és finnek, lettek és lit-
vánok, és még sorolhatnánk azokat a nemzetiségeket, amelyeknek… fegyveres erQi, csoportjai 
végrehajtották a világtörténelem eddig legkiterjedtebb, legtöbb áldozatot magában foglaló 
népirtását.” A felsorolásból természetesen kihagyta Krausz Tamás Sztálint, Molotovot, az 
NKVD-t, a Vörös Hadsereg politikai tisztjeit, a nagy dicsQség_ kommunista, Bolsevik Pártot.

De ne kószáljunk tovább se az idQben, se a térben. Ismerkedjünk inkább Krausz Tamás 
és a szerkesztQgárda kedvencével, az ártatlan Marsallal, aki demokráciából kioktatta 
Churchillt: „Képtelen gondolat, hogy bírósági eljárás nélkül hajtsanak végre kivégzése-
ket – perlekedett Sztálin az angol miniszterelnökkel – Ebben az esetben azt mondhatná a 
világ, hogy félünk a gonosztevQk bíróság elé állításától.”

Elképzelhetetlen, hogy Krausz Tamás és levéltáros, történész barátai a források válogatása, 
jegyzetelése során ne lettek volna tisztában azzal, hogy a II. világháború az elsQt lezáró Párizs 
környéki békék méhében fogant. Az is elképzelhetetlen, hogy a forráskritika szabályairól, a 
források hitelességének a szükséges ellenQrzésérQl egyikük sem hallott. A kihallgatások alkal-
mával elhangzó félmondatokat, a figyelmen kívül hagyott állításokat, az erQltetve ismételt, de 
többször visszautasított kérdéseket, a „vallatottak” tagadásait, a 16 óráig tartó faggatás és né-
hány soros feljegyzés között rejtezkedQ anomáliát, a védQtanúk meghallgatásának eltiltását, az 
e mögött rejlQ szándékosságot és valósághamisítást nem vette észre az ElQszó írója. Ezt ügyész 
sem teheti meg, de aki történészként cselekszi az ilyet, az kiírja magát Európából. Nem feltét-
lenül hihetQ ugyanis, hogy az ellenséget gy_lölQ, megsemmisítésére törekvQ párttitkár, parti-
zánvezér, károsult igazabbat állít, mint a zaklatott lelkiismeret_ vádlott vagy b_nelkövetQ. A 
történész kötelessége nem a vádaskodás, nem az ítélkezés és nem az ideológiai vagy politikai 
deklaráció mögül kikandikáló hatalomvágy szolgálata. A valós történelmi tényt, cselekvést, 
annak indítékait és körülményeit sokoldalú elemzéssel, a körülmények feltárásával kellene 
kihámoznia. Az igazságkeresés során magára valamit adó értelmiségi a politikai számításból 
manipulált vallomásokat a lelkesültség hevétQl és a gy_lölet tüzétQl egyformán megtisztítja.

A „népek között sem kulturális, sem erkölcsi tekintetben semmiféle hierarchiát nem állítha-
tunk fel” – hirdeti álságosan Krausz Tamás. A maga konstruálta erkölcsi dombocskáról azonban 
kedvenc politikusainak – a kommunisták felsQbbrend_ségét hirdetQ Sztálinnak és Molotovnak – 
a kijelentéseivel erQsíti és igazolja a magyarság kollektív b_nösségét. A Moszkváig eljutó néme-
tek visszaszorítása, az orosz fQváros védelme bizonyára több figyelmet és koncentrációt kívánt 
Sztálintól, semmint a jelentéktelen, rosszul felszerelt és alacsony szinten kiképzett magyar csapa-
tok hátországi tevékenysége. Antony Eden angol külügyminiszternek 1941 decemberében mégis 
elsírta a pártfQtitkár, hogy „a magyarok rosszabbak az SS-nél” is. Hozzátéve, hogy fontolgatja a 
román–magyar határ nyugatabbra tolását. Krausz minden kommentár nélkül felhasználta Sztálin 
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állítását annak bizonyítására, hogy a magyarok permanensen genocídiumot követtek el az ártat-
lan szovjet állampolgárok féktelen gyilkolásával, elevenen elégetésével. A forrásválogató stábjá-
nak tagjain kívül nincs történész, akinek a jelenet kapcsán eszébe ne jutna, hogy a Ribbentrop–
Molotov-paktumot követQen a németek nyugatról, az oroszok keletrQl fogták harapófogóba 
Lengyelországot. A Vörös Hadsereg túlereje elQl visszahúzódó, százezernél több lengyel me-
nekült – többségükben katonák és családtagjaik – Magyarországon keresztül jutott el az angol 
hadi táborokig. Ez a kicsi, semmi, koldus ország 1941-tQl az 1944-es német megszállásig tartotta 
fenn a kontinens egyetlen lengyel nyelv_ gimnáziumát. Kicsi gesztus volt ez. Olyan kicsi, mint 
a Trianonban körbeszabdalt Magyarország. De gesztus és szimbólum. Történelmi és erkölcsi 
válasz a KatyM környékén lengyel tartalékos tiszteket, civilben értelmiségieket, tarkón lövögetQ, 
ritkító szovjet bolsevikok és hQs komiszárok „kommunista humanizmusára”. Kifejezésre jutta-
tása annak, hogy a nemzetszocializmus és a kommunizmus Lengyelországot a térképrQl letörlQ 
gonoszsága ellen vétót emelnek a Krausz és társai által szívesen rugdosott magyarok.

Sztálin volt annyira rafinált, hogy tudta, az angol politikai elit méltányolta Magyarországnak 
a lengyelek iránt tanúsított gesztusát. Az Edennel történt véleménycsere idQpontjában a Marsall 
már azt is tudta, hogy Churchill a háború utáni béketárgyalások kerekasztalánál egy üres széket 
szánt Teleki Pál mártír miniszterelnök emlékének. Az angoloknak ezt a magyarok iránti rokon-
szenvét a bolsevikoknak valahogyan meg kellett törni. VélhetQen ezt a sztálini szándékot kívánta 
megerQsíteni késQbb Molotov a moszkvai angol nagykövethez, A. C. Kerrhez 1943. június 7-én 
címzett levelében, amit – minden kommentár nélkül – helyeslQen idéz Krausz Tamás: »A szovjet 
kormány úgy véli, hogy azért a fegyveres segítségért, amelyet Magyarország Németországnak 
nyújtott, valamint azokért a gyilkosságokért és erQszakos cselekményekért, fosztogatásokért, 
gyalázatosságokért, amelyeket a megszállt területeken követtek el, a felelQsséget nemcsak a 
magyar kormánynak kell viselnie, hanem nagyobb vagy kisebb mértékben a magyar népnek is.«

Egy lábjegyzetet 2013 tavaszán-nyarán talán már megérdemelt volna, hogy Molotov 
külügyminiszter a magyarok gyalázásakor feltehetQen Orsós Ferenc professzor katyMi áldo-
zatokkal kapcsolatos tudományos megnyilatkozásait kívánta semlegesíteni. Az NKVD által 
egyenként tarkón lövögetett 15-20 ezernyi lengyel és fehérorosz értelmiségi KatyM környéki 
sírgödre azonban hidegen hagyja az ElQszó íróját, ha egy jól megfontolt Molotov-idézettel Q 
is rúghat egyet a már visszaszólni nem tudó magyarokba.

Sztálin kijelentéseinek és Molotov levélrészletének idézésekor indokolt lett volna arra is 
figyelni, hogy miért az angol miniszterelnököt és a brit diplomáciai kar vezetQit gyQzködi a 
szovjet pártfQtitkár és külügyminiszter. Krausz Tamás és stábja elmulasztotta erre a kérésre 
is keresni a választ. Ugyanakkor a magyarok gyalázása, irtása céljából készült hadiplaká-
tokat, felhívásokat evangéliumi kinyilatkoztatásként kezelik a könyv összeállítói. A ma-
gyaroknak a – harcban álló felekre jellemzQ túlzásoktól nem mentes – felhívásait azonban 
„rasszista, nemzetiségeket egymás ellen uszító… szellemi kotyvaléknak” minQsítik.

Ennyi rosszakaratot, álszenteskedést tapasztalva nem lepQdhet meg senki a „BevezetQ” 
írójának a feledékenységén. Azon sem, hogy a memóriazavar megfertQzte munkatársait is. 
A fájdalmak lenyomatai, az objektiválódott gy_lölet megnyilvánulásai, a háborús karika-
túrák között válogatva, egy lábjegyzet erejéig sem jutott eszébe egyik russzicistának sem, 
hogy ezt az Qrületes zajt, embersírást, fájdalmas zokogást, ezt a gyilkos gerjedelmet, húsz-
milliónál több ember esztelen pusztulását a Molotov–Ribbentrop-paktum aláírását követQ, 
pezsgQvel telt kristálypoharak összekoccanó zenéje intonálta.

Hitler és Sztálin egymással osztozkodva, közösen törölték le Lengyelországot a térképrQl. 
A gyQzelmet is közös katonai parádéval ünnepelték Breszt-Litovszkban. Az annyit dicsQített 
bolsevik hatalom 1939 szeptemberében és októberében erQszakolta rá „segítségnyújtási szer-
zQdését” és hadseregét Észtországra, Lettországra és Litvániára. Mivel Finnország nem fogadta 
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el a katonai megszállással járó, területrabló „segítségnyújtást,” Sztálin – lemásolva Hitler 
Lengyelország elleni provokációját – Andrej Alekszandrovics Zsdanov párttitkárral orosz 
földrQl t_z alá vettette saját országát. Lövette a Szovjetunió területét 800 méterre a finn ha-
tártól. A „mainilai lövés” eldördültét követQen kiadta a jelszót: „Likvidálni az aljas bandát!” 
Ez a stílus és minQsítés kijárt mindenkinek, akit Sztálin nem szeretett. Eddig barátai sem, 
ellenségei sem találtak olyan embert, népet és nemzetet, akit igazán szeretett volna. A nyilvá-
nosságra került adatok szerint részérQl a felesége, gyermekei és a grúzok szerelme és szeretete 
is viszonzatlan maradt. Ezúttal sem Zsdanovot, nem a hazájukra ágyútüzet zúdító belügyi ala-
kulatokat, hanem – Krausz Tamás egyetértésével – a finn nemzetet titulálta „aljas bandának”. 
1939. november 30-án – miközben a Szovjetunióban élQ 20 éves Otto Ville Kuusinen finn 
kommunista megalakította Terijokban a Finn Népköztársaság Népi Kormányát – hadüzenet 
nélkül rákergetett egymilliónyi orosz katonát Finnországra.

A magyarokat elmarasztaló bolsevik nyilatkozatokhoz kronológiailag mindig társult egy, 
a történészek által többnyire figyelmen kívül hagyott, de Sztálint annál inkább bosszantó 
magyar lépés. Bizonyára felt_nt a pártfQtitkárnak és külügyminiszterének, hogy Finnország 
hadüzenet nélküli lerohanását követQen húszezer magyar fiatal jelentkezett önként az oroszok 
ellen a finnek oldalán harcolni. Horthy kormányzó ötezret ki is engedett. Krausz és társai fel-
tehetQen a „magyarok által elkövetett genocídium áldozatai közé” számolták azokat a szovjet 
katonákat is, akiket használhatatlan fegyverekkel és nyírfasuhángokkal a Vörös Hadsereg 
politikai tisztjei kibiztosított karabélyokkal és golyószórókkal a finn aknamezQkre zavartak. 
Bár az ötezer magyar önkéntest már nem vezényelték t_zharcba, de a finnek feltehetQen tájé-
koztatták Qket arról, hogy miért „titulálták Qket kollektíve aljas bandának”.

A szovjet genocídium áldozatait (1992-ben szerkesztett könyvében Krausz 6,4 milliót, most 
13,7 milliót mond) számolva, egyetlen szava sincs az ElQszó írójának és társainak arról, hogy mi 
történt azoknak a falvaknak a lakóival, akik rokonszenveztek Vlaszovval?! Azokkal, akik a fa-
lujukba érkezQ magyarok számát nem jelentették azonnal a partizánoknak!? Netán tejjel is meg-
kínálták Qket!? Azokkal a tatárokkal, lettekkel, észtekkel, ukránokkal, a szovjet birodalom több 
tucat nemzetiségével, számos vallás híveivel, kis létszámú etnikumaival, akiket Sztálin szeszélye 
folytán ide-oda telepítgettek?! Arról sem tesz említést a magyarokat Sztálinnal, Molotovval és a 
partizánokkal együtt gy_lölQ team, hogy az akkor élQ ukránok a sztálini kolhozosítás idején több 
millió éhhalállal pusztult családtagot, szülQt, gyermeket, rokont, hozzátartozót, barátot, falutársat 
temettek el a bolsevik pártvezér népirtó könyörtelensége miatt. A „Vezér” az akkori szigor ismét-
lését feltehetQen lelkére kötötte partizánjainak is a „felégetett föld_” ukrán falvak gyér lakossá-
gával szemben. Ismerve a ma már szóvá tehetQ bolsevik módszereket és következetességet, a 
„krumplisgödrökben, a pajtákban és lakóházakban meghúzódókra gyújthattak tüzet” a partizá-
nok is. Az Q cselekedetüket azonban nem firtatta az NKVD, inkább a magyarok számlájára írta. 
Mélyen hallgat róluk a forrásgy_jtemény elQszava is.

Nem az a baj, hogy Krausz Tamás és russzicista stábja felvetette ezt a tisztázatlan kérdést. A 
baj a szakszer_tlenség és a Sztálin elfogultságával harmonizáló magyargy_lölet. A tények va-
lós feltárásához, a magyarok, partizánok és reguláris alakulatokban harcoló szovjetek korabeli 
harctéri és hátországi történetének tisztázásához több kell Sztálinnak és Molotovnak néhány, a 
magyarok kollektív b_nösségét emlegetQ állításánál. ElsQ és legfontosabb tennivaló lenne min-
den korabeli – a magyar hadseregtQl zsákmányolt iratoknak is – dokumentum titkosságának a 
feloldása, kutathatóságának biztosítása. Talán akkor két, elfogulatlansággal nem vádolható, nem 
gyanúsítható nemzedék hely- és hadtörténészei fényt deríthetnének az igazságra.

A Krausz-összeállítás bevezetQ tanulmányának elnagyolt érvrendszerét, lépten-nyomon meg-
kérdQjelezhetQ bizonyítékait, tendenciózus politikai beállítottságát, ideológiai értékrendjét, erQ-
szakolt deklarációit olvasva, lépten-nyomon a forráselemzés kínos módszertani hiányosságai is 
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hiteltelenítik. A források hitelét erQsítQ, vagy az igazát megkérdQjelezQ jegyzetek elmaradása 
nyers, szovjet háborús propaganda képzetét vizionálja. Akaratlanul is azt sugallja, hogy a kiad-
vány nem a történések és háborús b_nök tisztázását, hanem a második világháború „hadüzenet 
nélküli” folytatását célozza. Kimondatlanul ugyan, de arra vállalkozik, hogy a térben és idQben 
Lenin által Moszkvából exportált, és a hazai Galilei Kör által importált radikális Kun Béla 
és az anarchista Szamuely Tibor páros, valamint a Sztálin által küldött Rákosi–GerQ–Farkas 
trojka történelmi ideje közé konszolidálónak választott Horthy kormányzót ráfogott gonosz-
ságokkal, nemtelen aljaságokkal a nemzet történelemébQl és a magyarok emlékezetébQl ki-
irtsa. A könyv „ElQszava” formális hadüzenet nélkül folytatja – immár a magyarok ellen – a 
második világháború „legembertelenebb, mert a látszattudomány köntösébe bújtatott véreng-
zéseit”. Undort, rettegést, félelmet, szégyenérzetet, iszonyodást akar kierQszakolni a második 
világháború lezárását követQen született második-harmadik generációban. Horthyt üldözve, 
elQkészíti a történelmi terepet a Kun Béla és Rákosi nevével jellemezhetQ bolsevik diktatúrák 
„visszacsempészéséhez”. A sztálini ideológia és politikai frazeológia módszereit felelevenítve, 
pszichikai hadjáratot folytat az éppen regnáló jobbközép kormány támogatói ellen.

A szakmaiság követelményeinek ez a nagyvonalú mellQzése, a védQtanúk erQszakos 
távoltartása, Sztálin, Molotov és a partizánok koncepciójának ráerQltetése a témára, azért 
több a b_nnél, mert nemcsak hátráltatja, ellenszenvessé is teszi, sQt, ellehetetleníti a szakmai 
és emberi követelményekre is figyelQ vizsgálódást. Néhány abszurditástól eltekintve – a 
megerQszakolt nQk rétekre cipelése, az ujjukról párosával lehúzott gyémántköves gy_r_k, 
a fQfoglalkozásként emlegetett „ikonozás”, a krumplisgödörben élve égetett ártatlanok stb. 
– ugyanis a gaztettek közül többet egyik-másik magyar katona, a hadsereg Qrsnyi, rajnyi 
csoportja is elkövethetett, elkövethettek. Nem „a magyarok, nem a hadsereg”, hanem a fel-
fegyverzett személyek, esetleg kisebb egységek. A háborúban az angyalok is eldurvulnak. 
Azt azonban a vádaskodóknak is illene tudni, hogy a besorozott parasztfiataloknak a zöme a 
keresztény civilizációban szocializálódott, és legkevésbé az alakulatok többségét kitevQ pa-
raszt legények és családos emberek szekularizálódtak. Többségük hitt a túlvilági ítéletben. 
Többségükben az igavonó állataikkal is szelíden bánó embereket a halál minden pillanatban 
rávetülQ árnyéka is visszatartotta a felebarátok gyilkolásában való tobzódástól. Lelkük is, 
következésképpen lelkiismeretük is – ilyen, olyan –, de volt. Kellett, hogy legyen.

Legtisztábban és legmélyebben átélve ezt a szorongást, az emberi lealjasodásnak ezt a há-
borús mértékét – ami körül most materialista ködlovagok járnak vitustáncot – magyar nyel-
ven Ady már az elsQ világháború borzalmainak lázában megírta. A háború embert züllesztQ, 
ártatlanokat is lealjasító kényszerérQl szóló sorai ebben a visszafordíthatatlan kegyetlenséget 
tárgyaló, ártatlanokat is vádoló, kollektív b_nösséget feszegetQ témában figyelmeztethette vol-
na a kötet munkatársait, hogyan kerülhették volna el a direkt politikai gQgöt, és a kívülállók 
felsQbbrend_ségi pózát, a mérlegeletlen és megfontolatlan bírói ítélkezés igényét: 

 Szegény emberek ölnek és csak ölnek // S láz-álmaikban boldogan bék_lnek. /
 S reggelre kelvén megint megdüh_lnek, // Kárhoznak, halnak, vadakká törp_lnek. 

 Halál-mezQkön bitófák ép_lnek, // Nagy tetejükre kövér varjak _lnek, /
 Unják a hullát, el s vissza-röp_lnek, // De az emberek meg nem csömör_lnek.

Miután az Ady Endre megkívánta alázat a forrást publikálókat, a fQszerkesztQ ElQszót írót 
nem érintette meg, deklaratív általánosításai, a kollektív b_nösség vádját súroló állításai gya-
nút ébresztenek: nem a források hátterében zajló valóság érdekelte Qt, sem a munkatársait. A 
tudományosság leplébe burkolva, politikai agitációra vállalkoztak. Közel egy évtizede hasonló 
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kísérletet egy szépíró is „elkövetett” már. Az akkor publikussá vált esszéregény „választott 
hQse” a gonosz Kádár volt, de a port az akkor regnáló miniszterelnökön verte el a stílusában 
is, fantáziájában is, sugalmazó képességében és hatást gerjesztQ eszköztár alkalmazásában 
is a mostani kísérletezQknél sokszorosan tehetségesebb szerzQ. Az a m_ is, ez is tendenció-
zus vádiratként született, politikai indítéktól vezérelt propaganda mindkettQnek a lényege. 
Manipulatív mélylélektani módszerekkel ingerlik az altudatot. Akkor a m_vészet, most a tu-
domány leplébe takart történelmi hamisságokat kínál kevésbé tájékozott emberek számára. 
A jobbközép politikai irányzat támogatóit akarja megalázni. A frissen múlt években egyre 
hangosodó, fasisztázó, nácizó, antiszemitázó baloldali és liberális politikai csoportosulások 
retorikáját kívánja bizonyítatlan hitel_, archivált munícióval támogatni. Olyan „mérgezett” 
forrásokkal, amiket az eleven emlékezQk életében még a sztálini történettudomány és levél-
tári szervezet is titkolt. Talán azért, mert napfényre kerülésük esetén az ellenérdekelt felek 
is „kidobolták” volna a döbbenetes igazságokat: amik közül KatyMt – a legborzalmasabbat 
– már az orosz politikai elit és a történettudományuk sem tagadhatja.

Az anarchisták és bolsevizmussal rokonszenvezQ balliberális erQszaktevQk érvrendszere, logi-
kája, retorikai építkezése, fogalomtára, frazeológiája és politizáló módszere ez. Nem új, és nem 
is ismeretlen Magyarországon. A dualizmus utolsó évtizedeiben szervezQdött Galilei Kör hono-
sította meg. Mint szenvedélyes vadászok az aranyérmes trófeával ékes vadra, úgy vágyakoz-
tak tehetséges jobboldali politikusok likvidálására. Hamis állításaikkal addig mocsarasították 
befolyásolható emberek idegrendszerét, amíg akadt közöttük egy mértéket vesztett „szenve-
délyes forradalmár”, akinek a kezében elsült a pisztoly. A magyarság múltját megszenvedQ, 
elfogadó, b_neiért emberi mértékkel majdnem elviselhetetlen módon vezeklQ, de a jövQjét 
nemzeti keretek között egyengetQ személyek és ígéretes civil kezdeményezések lejáratására, 
ellehetetlenítésére ma sem drága a szó, a megalázó szándék. A politizálásnak és a történelem-
hamisításnak ezt a módszerét fejlesztették vitát kizáró, ellentmondást nem t_rQ zsarnoksággá, 
a célba vett jelenséget, személyt vagy csoportosulást könyörtelenül likvidáló módszerré az 
oroszországi bolsevikok. Ennek az elfogult, soha nem mérlegelQ, radikális könyörtelenségnek 
évszázadosnál ósdibb kövülete az a tudományos álca, amivel most – Sztálintól, Molotovtól a 
szovjet partizánoktól támogatva – Krausz Tamás a magyarokat kirugdosta az európai civilizá-
cióból. Valahogy így: „ma már meggyQzQdéssel állapíthatjuk meg, hogy a horthysta magyar 
állam, illetve hadseregei az elfoglalt szovjet területeken 1941 és 1944 között népirtást követtek 
el. E kötet lapjain a dokumentumok tükrében a náci népirtás »magyar fejezete« tárul fel. Mivel 
ezek a b_ncselekmények az emberiesség elleni b_ncselekmények kategóriájába tartoznak, 
sohasem évülnek el.” (38. o. A deklarációt az ElQszó szerzQje kurziválta.) Hogy a „kollektív 
b_nösség” vádját enyhítve súlyosbítsa, két bekezdéssel késQbb hozzáteszi: „szembe kell tehát 
néznünk a Horthy-rendszer kettQs népirtásának (a holokauszt és a Szovjetunió népeivel szem-
beni népirtás) tényével. Ha a kettQs népirtás egymással összefüggQ történetét végre feldol-
gozzuk, egyúttal lelkileg is felszabadítjuk mindazokat, akik nem hazudnak, nem hamisítanak, 
csupán valamely okból a történelem »megszépítésébe« menekülnek a történelmi valóság és a 
jelen megismerése elQl.” (39. o. Kiemelés a könyv ismertetQjétQl!)

A recenzens szomorúan kérdezi: akkor mit is tesz most tendenciózus forrásválogatá-
sával, és nagy ív_ – Sztálin, Molotov és a szovjet partizánok véleményét visszamondó – 
ElQszavával Krausz Tamás!?

(A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban. Levéltári dokumentumok 1941–1947. 
FQszerkesztQ: Krausz Tamás; SzerkesztQbizottság: Sipos Péter, Varga Éva Mária, Andrej Ny. 
Artyizov, Vaszilij Sz. Hrisztoforov, Szergej I. Filonyenko; A kötetet összeállította és szerkesztette 
Krausz Tamás és Varga Éva Mária; A térképeket készítette Nagy Béla. L’Harmattan, 2013, 629 p.)


