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Dupka György

Zsidótlanítási akciók 
Kárpátalján*

I. A zsidó népirtás els� története

(1938 októbere – 1947)

A magyar–szovjet határon 1938–1941-ben átszökött zsidók a GULAG-tá-

borokban. A  kárpátaljai zsidókról írt szakirodalom máig hiányzó láncszeme 

a magyar–szovjet határon 1938–1941-ben átszökött és a GULAG-táborokba 

zárt zsidó menekültek szenvedéstörténete, amely azt is bizonyítja, hogy a náci 

diktatúrához hasonlóan, a kommunista hatalom is bekapcsolódott a zsidó nép-

irtásba. A szovjet területeken ezrek lettek a megtorlások áldozataivá, s err�l a 

témáról sokáig nem volt szabad írni.

Tanulmányom els�sorban ezekkel a „fehér foltokkal” foglalkozik. Az aláb-

biakban a Szovjetunióba menekült és koncepciós perekben elítélt zsidók 

sorsának bemutatására vállalkoztam, ami során a magyar történelemírásban 

javarészt ismeretlen orosz és ukrán dokumentumokat: NKVD-feljegyzéseket, 

jelentéseket, kihallgatási jegyz�könyveket, katonai bírósági határozatokat, le-

veleket és visszaemlékezéseket használtam fel.

A zsidó közösségek „megtörése”: menekülési lehet�ségek napnyu-

gat vagy napkelet felé. 1938. november 2-án, az ún. „els� bécsi döntés” 

következtében Kárpátalját gyakorlatilag kettéosztották. Podkarpatszka Rusz 

területéb�l 1523 négyzetkilométer Magyarországhoz került, ehhez a területsáv-

hoz 97 település tartozott, ahol a 173 233 lakosból nemzetiség szerint 25 427 

zsidó (15,47%) élt.

Az 1939 márciusában önmagát függetlenné kikiáltó Kárpát-Ukrajna területe 

ekkor 11 094 nézetkilométert tett ki, a 390 településen 552 124 f� élt, ebb�l 

nemzetiség szerint 65 828 zsidó (12,08%) volt.

Eleinte „a kárpátaljai zsidóság a terület Magyarországhoz történ� vissza-

csatolását bizakodással fogadta… Ugyanakkor rossz el�jel volt, hogy a ma-

gyar hader� formális bevonulása el�tt a térségben tevékenyked� »rongyos 

gárda« tagjai több településen betörték a zsidó boltok ablakait és számos 

zsidót megvertek. Zsidók, különösen a vallásosak bántalmazása kés�bb is na-

* A szerz� adta cím, alcím, pontosítás: A kárpátaljai zsidó lakosság kiirtásának vázlatos törté-

nelme (A magyar, német, szovjet-orosz és ukrán hatósági intézkedések alapján 1938–1991 

között) (Részletek egy nagyobb tanulmányból). A teljes tanulmány – a jegyzetekkel egyútt! – 

olvasható a naputonline.hu-n.
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pirenden volt. A magyarországi zsidótörvények bevezetése minden kárpátal-

jait érintett.” A területen „megkezd�dtek a szigorú zsidóellenes intézkedések.”

A hamarosan megvalósított intézkedések azon magyar ajkú zsidók lelke-

sedését is elapasztották, akik közül sokan „felszabadítóként” fogadták a bevo-

nuló magyar hadsereget és a hivatalnokok százait. A zsidók körében érezhet� 

pánikot, s�t halálfélelmet váltott ki a „katonai kisegít� munkaszolgálat kötele-

zettségének” bevezetése is. Ezzel Kárpátalján is fokozatosan kivonták a mun-

kaszolgálatra kényszerített zsidókat a társadalom normális életéb�l.

A  vagyonukat, életüket félt� zsidó családok csoportos menekülését egy 

újabb politikai fordulat – a Cseh-Szlovák Köztársaság megsz�nése – is el�idéz-

te. A budapesti politikusok meggy�z�dése szerint ezzel a korábbi bécsi döntés 

is érvényét vesztette, s többek között a magyar vezetés jogot nyert Kárpátalja 

egész területének megszerzésére, Volosin Avgusztin miniszterelnök (majd 

elnök) és kormányának el�zésére, illetve Kárpát-Ukrajna felszámolására. Egy 

pár napos hadm�velet keretében 1939. március 19-én „Kárpátalja területének 

katonai megszállása befejezést nyert.”

Ezekben a napokban a román határ�rök, f�leg Máramarossziget térségé-

ben, nem tudták megállítani és visszafordítani a határ menti román területekre 

beözönl� ukrán szicsgárdisták és a zsidók menekültáradatát. A magyar csapa-

tok bevonulása után itt is azonnal hatályba lépett a magyarországi els� zsidó-

törvény. Kárpátalja további sorsa is érdekesen alakult: Kárpátaljai Kormányzói 

Biztosság néven közvetlen belügyminisztériumi irányítás alá került, majd a 

néhány hónapig tartó katonai közigazgatást polgári irányítás váltotta fel. A Kár-

pátaljai Kormányzói Biztosság élére az ugocsai történelmi f�nemesi családból 

származó báró Perényi Zsigmondot nevezték ki.

A következ� menekülthullám el�id�z�je a második világháborút kirobbantó 

ún. Molotov–Ribbentrop-paktum volt, amelyben többek között a szovjet–német 

„barátsági és határegyezmény” keretében döntés született Lengyelország fel-

osztásáról és bekebelezésér�l.

A  lengyelországi háborús események és a szovjet hader� területfoglalása 

következtében, a  magyar kormány hozzájárulásával, a  Kárpátokon át vezet� 

vasútvonalakon (Uzsok–Ungvár, Lemberg–Lavocsnoje–Munkács, K�rösmez�–

Máramarossziget) és egyéb határátkel�kön (Uzsoki-, Vereckei-, Tatár-hágó 

stb.) megkezd�dött a lengyel lakosság Magyarországra való menekülése, ahol 

a hivatalos szervek hozzáláttak a menekültek befogadásához, ellátásához, illet-

ve megszervezték továbbszállításukat. Közben az MTI jelentése szerint a szovjet 

csapatok a Kárpátokban elérték a magyar határt, és felvették a kapcsolatot a 

magyar határ�rséggel „a határvonalak pontos megállapítása céljából”. A szov-

jetek által uralt zónában a fogságba esett lengyel tiszteket, a letartóztatott len-

gyel értelmiség kiválóságait, az ellenálló hazafi akat 1940 folyamán a szovjetek 

kivégezték, százezreket szovjet koncentrációs táborokba hurcolták. A megszállt 

Nyugat-Ukrajnában tömegesen likvidálták az ukrán patriótákat is.

A Kárpátaljára menekült és ezáltal magyar fennhatóság alá kerül� lengyel-

országi származású zsidók sorsa igen élénken foglalkoztatta a magyar hatósá-

gokat. A Magyarországra menekült többezres lengyelség közel egytizede lehetett 

zsidó származású. A  rendezetlen kérdés megoldásába bekapcsolódtak a na-

gyobb városok, így az ungvári zsidó hitközség elnöke is, aki személyesen is sokat 
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kilincselt a letelepedést kér� zsidó családok ügyében, mert a hivatalos és durva 

kiutasítás helyett a kivándoroltatásuknak a békés úton való lebonyolításában volt 

érdekelt. A problémával a vidék mérvadó lapja, a Kárpáti Magyar Hírlap is részle-

tesen foglalkozott egyik szerkeszt�ségi cikkében: „A napokban az ungvári zsidó 

hitközség elnöke a rend�rkapitányság kiküldöttjével kiszállt a szovjet határra, 

hogy közvetlen tárgyalásokat folytasson a szovjet kirendeltség vezet�jével a 

galíciai származású zsidók befogadása érdekében. A szovjetorosz határ�rtiszt 

azonban hallani sem akart az egyoldalú »csere« akcióról. Most diplomáciai úton 

folynak tovább a tárgyalások.” Ugyanebben a lapban egy másik tudósításból 

megtudjuk, hogy a „szovjet határ�rség szigorú utasítást kapott, hogy az illegális 

határátlép�kkel szemben a legszigorúbban járjanak el. Értesülésünk szerint a 

szovjet határ�rség több szökevénnyel szemben fegyverzetét is használta, aki-

ket pedig elfognak, átadják a magyar hatóságoknak.”

A lengyelországi származású zsidók, akik a náci megtorlás el�l menekültek 

Kárpátaljára, hamarosan a saját b�rükön tapasztalták meg, hogy itt is „nemkí-

vánatos vendégek”. Ugyanakkor maguk a kárpátaljai származású zsidók hely-

zete is egyre tarthatatlanabbá vált. A pesszimistábbak egyesével, családostul, 

majd csoportosan kényszerültek menekülésre, f�leg azok, akik egyre er�seb-

ben kételkedtek, és nem hittek Magyarországban mint biztonságos élettérben. 

Ezt a gondolatot er�sítette az a tény is, hogy kormányrendelet tiltotta a vissza-

csatolt területek zsidóságának beszivárgását a székesf�városba.

Csak kevesen tudtak biztonságos menhelyet találni, illetve megbízható 

támogatót szerezni a palesztinai kivándorláshoz. A „nemkívánatos bevándor-

lóknak min�sített” közép-kelet-európai népek, illetve a továbbvándorlók el�tt 

Amerika és Nyugat-Európa is csaknem teljesen bezárta kapuit: a sz�kös éves 

kvótakeret miatt csupán néhány ezren kaphattak beutazási vízumot. De szigorí-

tották a bevándorlást korlátozó törvényeket Angliában, Svájcban és más nyuga-

ti országban is. Ezek az országok a nácik által beindított halálgyárak nagyüzemi 

m�ködése alatt sem könnyítették meg a politikai menekültek bevándorlását. 

Puskás Julianna az USA bevándorlási politikáját elemezve többek között meg-

állapítja, hogy „lakosságának számához arányítva a fasiszták által üldözöttek 

számára az Egyesült Államok sokkal kevesebb menedékhelyet nyújtott, mint 

Nagy-Britannia, Franciaország vagy Hollandia”.

A Nyugatra történ� kivándorlás lehet�ségeinek besz�külése folytán sokan 

a Szovjetunió felé fordultak, azonban ide csak a Komintern által leigazolt kom-

munisták és családtagjaik kértek és kaptak bebocsátást. Bevándorlási célváros-

ként különböz� településeket, köztük a távol-keleti Birobidzsant jelölték meg. 

Ekkor már nyugatra is eljutott a hír, hogy a szovjet kormány 1928-ban zsidó 

nemzetiségi körzetet hozott létre, 1934-ben a hozzátartozó terület pedig for-

mális autonómiát kapott. Azonban Sztálin kategorikusan megtiltja a nácizmus 

el�l menekül� európai zsidók letelepedését Birobidzsan körzetében. A terjesz-

ked� nácizmus hírére a harmincas években a zsidók tömegesen hagyták el a 

Szovjetunióhoz tartozó nyugati országrészeket is. Az évtized végére a zsidóság 

40%-a a Szovjetunió hat legnagyobb városában élt.

A beutazási vízumkorlátozásokat a kárpátaljai zsidók is riadtan vették tu-

domásul, ugyanakkor naivan azt gondolták, hogy egy esetleges határátlépést 

követ�en mégis tárt karokkal fogadják �ket.
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Magyar hatósági intézkedések a szökések megfékezésére. A  ma-

gyar kémelhárítás, a  rend�ri és csend�ri szervek és más hatósági testületek 

1939	–	1941. június 22. között az átszivárgókról, illetve a Szovjetunió terüle-

tére átszök� ruszin, ukrán és a zsidóságoz tartozó személyekr�l, csoportokról 

a budapesti vezetésnek számos jelentést küldött, ezeknek tucatnyi másolata a 

Kárpátaljai Állami Levéltárban is tanulmányozható.

A magyar Miniszterelnöki Hivatal már 1939. október 25-én a sajtóban köz-

zétette, hogy a kommunista beállítottságú ruszinok/ukránok és más nemzetisé-

gek képvisel�i többnyire 10–14-es csoportokban naponta szöknek a falvakból, 

de még Munkácsról, Ungvárról is.

Az els� tömeges határátlépésre a magyar hatóságok is felfi gyeltek: „1939. 

november 23.�–�november 28. között a m. kir. rend�rség ungvári határvidé-

ki kapitányságának jelentése szerint Kárpátaljáról 457 személy szökött át 

a Szovjetunióba.” A határátlép�k nemzetiségi megoszlása eléggé változatos: 

a  romániai, lengyelországi, magyarországi származású zsidókon kívül a jobb 

élet reményében baloldali felfogású és párton kívüli ruszin, ukrán, szlovák, 

cseh és magyar férfi ak, n�k lépték át a magyar–szovjet határt.

A  magyar hatóság hírszerz�i arról is pontos információval rendelkeztek, 

hogy a szovjet határ�rök az elfogott szökevényeket a „szovjet gy�jt�- és át-

sz�r� táborokba” hurcolják, elítélik. Marina Gyula görög katolikus teológus 

tanár, a  kárpátaljai kormányzóság oktatási ügyekért felel�s kormánybiztosa 

err�l emlékiratában így ír: „Egészen pontos adatszer� kimutatásaim is voltak, 

s�t néhány fényképünk is volt arról, hogy például a sambori gy�jt�táborban 

a Kárpátaljáról kiszökött fi úk és leányok százával éltek egyazon táborban 

szögesdrót kerítések mögött, a legprimitívebb életviszonyok között. […] A mi 

biztonsági szerveink elég nagyszámú »visszaszivárgót« fogtak el és azokról 

fényképfelvételeket vettek. Ezeken a képeken tisztán látszott, hogy minden 

visszatér� rühesen és nagyon leromlott testi állapotban került vissza. Az ilyen 

visszaszivárgók szívesen vették, ha felkértük �ket, hogy 1-1 határ menti kö-

zépiskolánkban elmondhassák életük részleteit a szovjet táborokban és meg-

mutathassák testükön annak nyomait.”

Az ungvári Fenczik István parlamenti képvisel� Teleki Pál miniszterelnök-

höz 1939 júliusában írt levelében többek között felhívja a fi gyelmet arra, hogy 

a magyar csend�rök durva és személyiségsért� viselkedése miatt eddig több 

mint 2000 kárpátaljai fi atal lépte át a szovjet–magyar határt.

A  jelenség megfékezése végett budapesti irányítással Ilosván, Técs�n, 

Beregszentmiklóson nyomozócsoportokat alakítottak az elfogott szökevények 

ügyének kivizsgálására. A  nyomozás a huszti, ungvári, munkácsi és a kas-

sai ügyészség ellen�rz� közrem�ködésével folyt. Emellett Budapestr�l és az 

ungvári Határvidéki Rend�rkapitányságról irányított határszéli rend�r-kiren-

deltségek jöttek létre Aknaszlatinán, Fenyvesvölgyön, Huszton, K�rösmez�n, 

Ökörmez�n, Szolyván, Volócon.

Az adminisztratív intézkedések ellenére, az illegális határátlépések 1941. 

június 27-ig, a háborúba történ� belépésig folytatódtak. A  legtöbben ember-

csempészek segítségével az Ung, a Latorca, a Rika, a Tarac, a Tereblya, a Fe-

kete- és Fehér-Tisza völgyében, az itteni ruszin települések érintésével szelték 

át a titkos ösvényeken a határ menti „zöld folyosót”.
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1939. október 17-én Meskó Arisztid, az ungvári rend�rkapitányság tanácsosa 

a Budapesti Országos Rend�rkapitányságnak küldött táviratában többek között 

megjegyzi, hogy az illegális határátlép�k száma Oroszország felé egyre növek-

szik. Az ungvári kémelhárítás nyomozóosztályának október 25-i feljegyzésében 

arra utal, hogy f�leg a baloldali gondolkodásúak köréb�l verbuválódnak azok 

a 10–40 f�s csoportok, amelyek az éjszaka folyamán akadálytalanul átlépik a 

magyar–szovjet határt. A Szuromi Demeter, Bec László jár�röz�k által november 

2-án felvett jegyz�könyv szerint a volóci csend�r�rsön néhány olyan férfi t (Kahan 

Ferencet, Kahan Jánost) tartóztattak le, akik a kommunista propaganda hatására 

a Szovjetunióba szándékoztak átszökni. November 9-én Rideg csend�r alezre-

des, a magyar csend�rség nyomozóosztályának parancsnoka a belügyminiszter-

nek küldött közleményében meger�sítette, hogy a csend�rök az orosz területr�l 

visszatért 55 f�t határsért�ként fogták el. A  további nyomozásról kés�bb tesz 

jelentést. A november 24-i – a belügyminisztériumnak továbbított – részletesebb 

jelentés szerint 516 f� távozott illegálisan a Szovjetunióba, ezek még nem tértek 

vissza, közülük 312 f�nek az adatait a rend�rségi közleményben (Nyomozati 

Közlönyben) is leközölték. A Podkarpatszkij Visznik 1941. évi októberi és decem-

beri száma közölte azon szökevények listáját, akiket megfosztottak magyar ál-

lampolgárságuktól. A hatóság jelen rendelkezése többek között a Szovjetunióba 

átszököttek feleségére és kiskorú gyermekeire is kiterjedt.

Ez a rend�rségi jelentés többek között megnevezte a kárpátaljai és a buda-

pesti kommunista és pártonkívüli szervez�ket, köztük a huszti, zsidó nemzeti-

ség� Rappaport József (Huszt, 1914) volt egyetemistát, Klein Jen� (Budapest), 

a budapesti Mautner b�rgyár munkását is, az ismeretlen személyek kilétének 

azonosításával foglalkoznak.

A katonai adminisztráció a határon átszivárgók visszaszorítása érdekében 

a határ menti településeken szigorú kijárási tilalmat és rezsimet vezetett be. 

Például a határvadászok azt a parancsot kapták Budapestr�l, hogy az els� el-

hangzó fi gyelmeztetést követ�en nyissanak tüzet a határsért�kre.

A magyar–szovjet határ illegális átlépésének forgatókönyve szinte egyforma 

volt: az embercsempészek vezetésével, illetve a helyi lakosok útbaigazításával 

egyesével, kettesével, olykor hármasával, s�t 10–15 f�s csoportokban vágtak 

neki a határnak. 1940-ben több mint 4 ezren lépték át a határt.

A magyar határ�rök éberségét kijátszó, legbátrabb és legismertebb ember-

csempész Gnatkovics nev� volt, akinek fejenként 5–20 peng�t fi zettek.

A megvizsgált dokumentumok szerint voltak olyan személyek, akik két ál-

lamhatáron is átszöktek, azaz Magyarországról a németek által megszállt Len-

gyelországba, onnan pedig a Szovjetunióba, vagy pedig Románián keresztül 

érték el a Szovjetuniót.

1939–1943 között a magyar belügyminisztérium és a területileg illetékes szol-

gabírók körrendeleteket adtak ki, amelyek a helyhatósági szervekt�l megkövetelték 

az „orosz, lengyel és szlovák zsidók” nyilvántartásba vételét, kezdeményezték „eset-

leges kiutasításukat” a járásokból, visszatérésükr�l, a „zsidók kereskedelmi jogai-

nak” rendezésér�l, a „zsidó katonaszökevények körözésér�l és katonaszolgálatuk 

ellen�rzésér�l”, valamint az „orosz-ukrán partizánok felbukkanásáról Kárpátalján”.

A  kárpátaljai zsidókérdés „megoldásában” els�sorban Kozma Miklós kor-

mányzói biztos serénykedett. „Zsidókérdés Kárpátalján is van!”– jelentette ki 
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Ungváron a hivatali beiktatásán elhangzott beszédében. Majd így folytatta: „S�t 

a zsidóság számarányánál fogva még fokozottabb mértékben van, mint az 

ország többi részében. A zsidókérdésben hozott törvényeket és rendeleteket, 

valamint a kormány politikáját teljes mértékben érvényesíteni fogom, de nem 

t�rnék el esetleges egyéni akciókat…”

Ugyanakkor teljes kudarccal végz�dött az 1940. október 7-én kezdemé-

nyezett, hontalan zsidók kitelepítésével kapcsolatos akciója: az uzsoki határ-

átkel�nél a szovjet határ�rség megtagadta azoknak a zsidó családoknak az 

átvételét, akiket még „a  cseh megszállás alatt” tiltottak ki Ungvárról galíciai 

illet�ségük miatt. Kozma hivatala a továbbiakban már nem kísérletezett a több 

ezer ún. hontalan, azaz nem magyar állampolgárságú, hosszabb-rövidebb ide-

je külföldr�l Kárpátaljára érkezett lengyel, orosz, szlovák stb. zsidó, úgymond 

„galíciai, bevándorolt idegen” családok szovjetunióbeli befogadása ügyében, 

mivel Németország 1941. június 22-én hadba lépett a Szovjetunió ellen. Pár 

nap elteltével Magyarország is megszakította a bolsevik állammal a diplomáciai 

kapcsolatokat, és a németek oldalán hadba szállt. Június 27-én a honvédség 

csapatai átlépték a szovjet határt, és hamarosan elfoglalták Galíciát is. […]

Perszonális zsidósorsok az NKVD vallatási jegyz�könyveiben és a vád-

iratokban. A továbbiakban a kutatást el�segít� ukrán, orosz nyelv� dokumen-

tumgy�jtemények alapján a meghurcolt zsidókra vonatkozó, NKVD Különleges 

Tanács elé került vallatási jegyz�könyveket és ítéleteket vizsgáltam meg. Ezekb�l 

egyöntet�en kiderül, az elítélt személyek a hatósági üldöztetések el�l hogyan 

és miért menekültek a Szovjetunióba. Például nem akartak szolgálni a levente- 

szervezetben és „muszosként” a magyar hadseregben. Sokan tanulmányaikat 

akarták folytatni, megfelel� munkát kerestek, a jobb élet után vágyódtak, „tiszta 

szívvel, becsületes és nemes szándékkal” mentek a Szovjetunióba. Álmukban 

sem gondolták, hogy javító-nevel� munkatáborokba kerülnek. Sokan el�vigyá-

zatosságból a szükséges személyi okmányok nélkül lépték át a határt, céljukat 

viszont �szintén bevallották. Csaknem mindegyik sorsa tragikusan folytatódott.

Társai sorsában osztozott Katz Áron, apja Samuel (Nagybereznai j., Csorna-

holova, 1917) asztalos, akinek a kihallgatási Jegyz�könyvét 1939 novemberé-

ben egy bizonyos Truber állambiztonsági szakaszvezet� rögzítette. Az ügyiratot 

a folyamat bemutatásának szándékával saját fordításomban teljes terjedelem-

ben közreadom.

A kihallgatás alatt négy feltett kérdésre négy válasz hangzott el:

„Kérdés: – Fejtse ki részletesen pártbeli nézeteit.

Válasz: – Hosszú éveken keresztül t�rtem a nemzeti elnyomást, mint min-

den zsidó fi ú, én is arról álmodoztam, hogy kijutok Palesztinába, hogy kive-

gyem részem az önálló állam megteremtéséb�l, és ezáltal a nemzeti független-

ségünket meg tudjuk �rizni. Ez az alapprogramja a cionista szervezetünknek.

Kérdés: – Miért változtatta meg most kifejtett nézeteit, és jött át Magyar-

országról a Szovjetunióba?

Válasz: – El�ször is, nem tudtam kijutni Palesztinába, mert a magyar kor-

mányhatóság nem engedett ki az országból, másodszor, megtudtam, hogy 

a Szovjetunióban jól élnek a munkások, én is munkás vagyok, itteni létezé-

semhez megvannak az életfeltételek, harmadszor, meggy�z�dtem a cionista 



MUSTRA

6464

szervezet látszattevékenységér�l, ezért úgy döntöttem, hogy megszakítom 

vele a kapcsolatomat.

Kérdés: – Miben látja ön a cionista szervezet látszattevékenységét?

Válasz: – Abban látom, hogy nem cselekszik határozottan, f�leg naciona-

lista propagandával foglalkozik.

Kérdés: – Milyen célokat t�zött maga elé, miel�tt Magyarország határát 

átlépve a Szovjetunióba került?

Válasz: – Lényegében 1939. november 4-e el�tt döntöttem arról, hogy 

átszököm a Szovjetunióba. Az els� határátlépési kísérletem szerencsétlenül 

végz�dött, a  velem tartó négy sorstársamat a magyar policájok elfogták. 

Én megúsztam, mert abban az id�pontban csornaholovai otthonomtól távol 

voltam, a közeli Dubrinics községben dolgoztam. Itt kaptam értesítést, hogy 

keres a rend�rség. Innét Volsinki településre menekültem, ahol volt szeren-

csém megismerkedni Raut Jákob zsidó fi úval, akivel nekivágtunk a magyar–

szovjet határnak. Ez 1939. november 2-án történt, átvágtunk a s�r� erd�n, és 

a Szovjetunióba kerültünk. Azért is léptem át a határt, mert tisztában voltam 

azzal, ha visszatérek, börtönbe zárnak. Azért is, mert nem akartam a magyart 

hadseregbe bevonulni, 1940-ben került volna erre sor.

Aláírás: Csenyigov, az UNKVD PO parancsnoka

Truber állambiztonsági szakaszvezet�.”

Nemcsak egyes személyek, hanem családok, fi atal házaspárok is döntöt-

tek úgy, hogy a kilátástalan helyzet miatt hazát, illetve lakhelyet cserélnek. Az 

NKVD-iratok között található a Herskovics házaspár ügye, akik 1940. január 

23-án lépték át a határt, aztán a szovjet határ�rök fogták el �ket. Az 1940. 

május 11-i Kihallgatási jegyz�könyv Herskovics Matild, apja Martin (Munkácsi 

körzet, Bukovinka, 1910), volt csinagyijevói lakossal, egykori magyar állampol-

gárral készült. Foglalkozása: tanító. Férje: Herskovics Arnold, apja Izsák (Csina-

gyijevo/Beregszentmiklós, 1913). Foglalkozása: tanító.

Kadaner L. I., az NKVD harkovi egységének nyomozója el�tt Herskovics Ma-

tild beismer� vallomást tett, hogy férjével együtt el�re megfontolt szándékkal 

lépték át a magyar–szovjet határt. A nyomozó által feltett tíz kérdésre egyenként 

válaszolva elmondta, hogy Csinagyijevón élt, 7 éven keresztül, 1939. április 

30-ig a helyi elemi iskolában tanított. A magyar hatóság, mint zsidónak, neki 

is megszüntette munkaviszonyát. A  felmondás után v�legényéhez, Herskovics 

Arnoldhoz költözött, aki Brusztura falu népiskolájában tanított, majd tanítói 

állásából �t is felmentették. 1939. június 1-jén Uszty-Csornára költöztek, ahol 

összeházasodtak, majd visszatértek Csinagyijevóra, férje családjánál laktak a 

bekövetkezett határátkelésig, amelyet Csinagyijevo–Volovec–Pilipec–Nyizsnye 

Sztudenoje vonalon közelítettek meg. Ebben a faluban férje közeli ismer�sénél, 

a helyi Friedman családnál vendégeskedtek, idejövetelük céljaként azt mondták 

a kíváncsiskodóknak, hogy a helyi zsidó iskola beindításán kívánnak fáradozni. 

Vernyij Sztudenojében sikerült alkut kötni egy itteni embercsempésszel, aki 30 

peng�ért január 23-án az éjszakai órákban sikeresen átkísérte �ket a határon, és 

a legközelebbi településen egy gazdánál találtak menedéket. A kiérkez� szovjet 

határ�röknek elmondták, azért lépték át a határt, hogy ebben az országban mint 

tanítók megélhetést biztosító álláshoz jussanak, tudomásuk szerint a Szovjet-
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unióban nincs munkanélküliség, mindenki megtalálja számítását, és hogy Ma-

gyarországhoz viszonyítva ebben az országban nem üldözik a zsidókat.

Végezetül Herskovics Matild arra is választ adott, hogy a magyar rend�rök-

kel és csend�rökkel semmilyen kapcsolatban nem állt.

1940. június 7-i dátummal látták el Bergida Jankel, apja Bernát (Nagybe-

reznai járás, Ljuta, 1914) hentes Kihallgatási jegyz�könyvét, amely szerint 

egy bizonyos Golub részlegparacsnok volt a kihallgató tisztje, aki 12 kérdést 

tett fel, és kapott rá konkrét válaszokat. Ezekb�l megtudjuk, hogy a 26 éves 

Bergida Jankel a határsértés el�tt a nagybereznai járási Ljután lakott, és itt 

gazdálkodott 54 éves apjával, Bergida Bernáttal, két fi útestvérével (Mór, Manas) 

és 3 n�vérével (Jelena, Dóra, Malka). A hozzátartozók tudtak arról, hogy szökni 

akar a Szovjetunióba, amire három falubeli szomszédja – Perebzják Petr, Pe-

rebzjak Jurko és Gricák Jurko – beszélte rá. Semmilyen pártnak nem volt tagja, 

a magyar rend�ri, csend�ri szervekkel nem állt kapcsolatban, semmilyen meg-

bízatást senkit�l nem kapott. Idejövetelének célja, hogy munkát keressen és 

kapjon. Egyedül, kísér� nélkül a 19. sz. kilométerk�nél 1940. június 5-én lépte 

át a magyar–szovjet határt. Elismerte b�nösségét az illegális határsértésben, az 

általa elmondottakat és leírtakat kézjegyével látta el.

El�került a Bergida Jankel magyar állampolgár, zsidó nemzetiség� vádlott 

nyomozati ügyével kapcsolatos, 1940. augusztus 14-én megfogalmazott Vádirat 

is, amelyet az NKVD Különleges Tanácskozó Bizottságának ítélethozatalra a nyo-

mozati üggyel foglakozó helyettes ügyész terjesztette fel (aláírása olvashatatlan). 

Jóváhagyta: Petrov állambiztonsági f�hadnagy, az UNKVD DO parancsnokhelyet-

tese. A vádirat megfogalmazója: Koszenko nyomozó. Ellenjegyezte: Pavlucsenko 

állambiztonsági hadnagy, az UNKVD DO nyomozati hadtest parancsnokhelyettese.

Bergida Jankelt azzal vádolták, hogy az USZSZK Büntet� Törvénykönyvének 

80. cikkelye szerint illegálisan átlépte a határt. Az USZSZK UPK 204. sz. parag-

rafusa értelmében Bergida Jankel N-35959 sz. nyomozati anyagát a Drohobicsi 

területi UNKVD 1. sz. Specrészlegén keresztül az SZSZKSZ NKVD Különleges 

Tanácsának ítélethozatalra megküldte. Igazolás: Bergida J. B. vádlottat Sztrij 

város börtönében �rzés alatt tartják. Ett�l a naptól számítva az SZSZKSZ NKVD 

Különleges Tanácsának hatáskörébe tartozik. Személyi irattal nem rendelke-

zik. A vádirat lapszélén a következ� kézzel írt bejegyzés olvasható: – 5 év ITL 

(olvashatatlan aláírás) 40. 9. 27. – 5 év ITL (olvashatatlan aláírás) 40. IX. 23.

A következ� elítélt ugyan ukrán, de peranyagában egy zsidó fi ú is szerepel. 

A  Petáh Ilona, apja László (Munkácsi járás, Medvegyivci, 1921), háztartásbeli 

vádlottal készített Kihallgatási jegyz�könyv (a  dokumentum két részb�l áll, 

a másik egy pótlólagos kihallgatási jegyz�köny) 1940. szeptember 13-i dátu-

mot viseli, melynek összeállítója: Kurocapov, a  szkolei határ�rség nyomozó 

munkatársa. Az els� kihallgatáskor feltett 7 kérdésre Petáh a következ�ket 

válaszolta: saját elhatározásából döntött úgy, hogy 1940. augusztus 27-én Sze-

rednye–Munkács–Poljana–Guta útvonalon Huszne Vizsna határfalu térségében 

a kora hajnali órákban átszökik társaival a Szovjetunióba a jobb élet és jól fi zet� 

munka reményében. Vele tartott két volt munkatársa: az ukránnak beírt Csáti 

László, apja Sándor (Szerednye, 1921) és a zsidó Fried Emánuel, apja Bernát 

(Szerednye, 1922) szerednyei lakosok, akik gépkocsivezet�-tanoncok voltak a 

szerednyei Guberlinat-kórházban, �k a magyar hadseregbe nem akartak be-
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vonulni. Hármójukat a határon a Guta faluba való embercsempész, Gnatkovics 

Iván segítette át 30 peng�ért, ezenkívül kapott egy karórát és egy pár cip�t. 

Csend�rökkel, rend�rökkel nem találkoztak, velük nem álltak kapcsolatban. 

Beismerték, hogy határsértést követtek el.

1940. szeptember 23-i keltezés� az a Pótlólagos kihallgatási jegyz�könyv, 

amelyet Kuracapov, a szkolei határ�rség munkatársa Grossman András, apja 

Dezs� (Nagyberezna, 1912) zsidó egyetemista vádlottal készített. Ebb�l köz-

lünk részleteket:

„Kérdés: – Mi vezette Önt arra, hogy illegálisan Magyarország fel�l átlépje 

az SZSZKSZ államhatárát?

Válasz: – Azzal a céllal léptem át a határt, hogy elkerüljem a behívást a 

munkatáborba, ahová jelenleg az 1900–1917. évjáratú zsidókat mozgósít-

ják. Ezenkívül, tudomásom szerint a magyar hadseregbe korábban bevonult 

zsidókat átirányítják a munkatáborokba, ahol a munkakörülmények elvisel-

hetetlenek, az étkezés rossz, minden apró kihágásért szigorú büntetés jár. 

A  zsidók körében az a hír is elterjedt, hogy a munkaszolgálatos zsidókat 

Németországba, ottani munkavégzésre viszik. Ezenkívül a kommunista moz-

galomban való részvételem miatt a csend�rség megfi gyelés alatt tartott, 1940 

májusában letartóztatott, 6 napra lecsukott.

Kérdés: – Milyen úton és módon beszélte meg a határátlépést azokkal, 

akikkel erre szövetkezett?”

Grossman válaszában elmondta, hogy Ungvárról jövet, szeptember 1-jén 

Nagybereznát felkereste, hogy a csoportos határátkelésr�l megbeszélést tartson 

az ottani elvtársakkal, akiket gyerekkorától jól ismert, mivel születését�l kezdve 

1935-ig családjával itt élt. El�ször Malmos Miklóssal és Munk Teodorral lépett 

kapcsolatba, ám átszökési javaslatát nem fogadták el, kés�bb �ket elvitték a 

munkatáborba. Majd szeptember 8-án találkozott Abramovics Mihály, apja Adolf 

(Nagyberezna, 1906) szabó, Davidovics Szemen, apja Jenaszov (Nagyberezna, 

1914) elárusító és egy Guzner nev� zsidó fi úval, akik társultak hozzá, másokat 

is igyekeztek megszólítani. Guzner kerékpárral jutott el Bukivca faluba, itt adtak 

egymásnak találkozót. Csatlakozott hozzájuk még Waldman Jen�, apja Sámuel 

(Nagybereznai járás, Zabrigy, 1913) munkás (CSKP-tag 1932–1935-ben), Weiss 

Gábor, apja Ábrahám (Uzsok, 1919) hírlapterjeszt�. Abramovics egy csornoho-

lovai ismer�sét kérte meg, hogy útvezet�t biztosítson. Találtak is ilyen vállalko-

zót, aki �ket elvezette a határ közeli Ljutára, ahol Markovics Mihály, apja György 

(Nagybereznai j., Ljuta, 1909), pék személyében már másik vezet�t kaptak. Az 

� kalauzolásával szeptember 8-án éjjel lépték át a határt.

Kuracapov kihallgató tiszt Grossmantól azt is megkérdezte, hogy a csoport-

jából vagy családjából állt-e valaki a csend�rökkel kapcsolatban. A többiekkel 

kapcsolatban erre a kérdésre nem tudott válaszolni, viszont beismerte, hogy 

édesapja mint ügyvéd munkája kapcsán érintkezett a nagybereznai csend-

�rökkel és rend�rökkel. Grossman azt is kijelentette, hogy 1938-ban jogász-

diplomát szerzett, de a magyarok bejövetelét�l számítva munkanélküli, és a 

csend�rökkel nem állt kapcsolatban, apja tartotta el.

Az idézett jegyz�követ Grossman András és Kurocapov nyomozó írta alá.

Értékes információkat tudunk meg Friedman Sámuel, apja Jakab (Ungvár, 

1913), K�rösmez�n letelepedett szabó Kihallgatási jegyz�könyvéb�l is. 1940. 
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október 28-án Grossman Zsigmond, apja Martovics szabó (Jaszinya/K�rösmez�, 

1912), mint tolmács közrem�ködésével Zsadan nyomozó hallgatta ki. A 15 fel-

tett kérdésre a következ�ket válaszolta: Átszökése el�tt Ignác Ern� k�rösmezei 

szabómester m�helyében dolgozott. Ötvenkilenc éves apja Friedman Jakab az 

Ungvár közeli Radváncon él, jelenleg munkanélküli, korábban az ungvári kórház 

ápolója volt. 47 éves anyja, Fajerman Lejni háztartásbeli. 25 éves fi útestvére, 

Ármin a magyar hadsereg közkatonája, a  határ�rségnél teljesít szolgálatot. 

Pártonkívüli. Indoklása szerint az emberségesebb élet reményében szökött át a 

határon, nem akart a magyar hadseregben szolgálni, tudomása van arról, hogy 

a zsidókat koncentrációs táborba zárják. Egy k�rösmezei embercsempésznek, 

Kapraljuk Vaszilijnak 10 peng�t fi zetett, hogy 1940. szeptember 20-án átsegítse 

a határon, akit az el�tte átlép� Grossman Endre jól ismert, majd egy fi atal lány 

elkísérte �t a szovjet határ�r-parancsnokságra. Kitudódott, hogy egy n�vére Ko-

lomija városban él, korábban levelezési kapcsolatban állt vele, 1937-ben legális 

úton személyesen is meglátogatta, 15 napot töltött a vendégségben. Amikor a 

Vörös Hadsereg Nyugat-Ukrajnát elfoglalta, azóta a n�vérét�l postán keresztül 

két levelet kapott, amelyben a közérzetér�l és a jó életr�l számolt be. Ezekre a le-

velekre � is válaszolt, a rend�rség emiatt nem zaklatta. A nyomozó utolsó kérdé-

sére azt válaszolta, hogy az illegális határátkelés miatt b�nösnek érzi magát. […]

A haláltáborokból szabadult zsidók az 1. Csehszlovák Hadtestben. 

Az 1. Csehszlovák Hadtest els� szerelvénye 1943. szeptember 30-án indult 

Novohoperszk városból a frontra. A  Csernyihiv területi Jahnyivk állomáson a 

18605. sz. szerelvényt ellenséges bombatámadás érte. Ennek következtében 

57 katona, köztük 42 kárpátaljai életét vesztette. Az elesetteket a Nyizsnyinszki 

járási Szvitanok nagyközségben temették közös sírba.

A dandár 1943. október 17-ét követ�en az I. Ukrán Front 38. sz. hadseregé-

nek kötelékébe került. Már novemberben részt vett a Kijevért vívott harcokban, 

amelyben a kárpátaljaiak közül 34-en estek el.

Majd a Kijev térségében – Vaszilkovóban, Csernyahivkában, Kodakiban  – 

végrehajtott támadó és védelmi hadm�veletben 29 kárpátaljai vesztette életét.

Az 1943 januárjában folytatott hadm�veletekben a Bila Cerkva környékén 

133, cserkaszi és vinnyicai területen 62 kárpátaljai esett el.

A 4. Ukrán Front el�renyomulásához hozzájárult az 1. Csehszlovák Hadtest 

is, amikor a Duklai-hágó környéki hadm�veletben vett részt, a harcba induló 

17  000 f�b�l 7200 f� kárpátaljai volt, közülük az 1944. szeptember 9-ét�l 

október 28-áig tartó hegyvidéki hadm�veletben 800 f� esett el. A Duklai-hágó 

elfoglalásáért folyó harcban a történészek szerint még drágább árat fi zettek, 

hiszen a kiképzetlen, hegyvidéki harcra alkalmatlan kárpátaljaiak ezrével es-

tek el itt is. Nem harcászati-szakmai elvek, hanem hibás ideológiai-politikai 

megfontolások alapján áldoztak fel ágyútölteléknek sok száz embert. Drága 

árat fi zettek Liptovsky Mikulas (Liptószentmiklós) város bevételéért, itt 1346 

harcos vesztette életét. Az 1. Csehszlovák Hadtest harci útja Morvaföldön ért 

végett. A  több mint 7000 kárpátaljai katona abban a reményben kockáztatta 

életét a csehszlovák harctéren, hogy Kárpátalja a felszabadított Csehszlovákia 

kötelékében marad. Tévedtek. Érdekes NKVD-jelentés került el� a Kárpátaljára 

szabadságra hazatért els� hírviv�kr�l, akik a csehszlovák hadsereg önkéntesei 
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voltak, elmondták (Kvásziban Kvasznyuk alhadnagy, Rahón Jurcsuk Vaszil) 

hozzátartozóiknak, hogy a Kárpátaljáról a Szovjetunióba menekülteket, köztük 

a kommunistákat is lágerekbe zárták, közülük sokan meghaltak. Boszij alezre-

des, a 4. Ukrán Front hátországának ellen�rzésével megbízott NKVD-osztagok 

törzsparancsnoka, és Levitin alezredes törzsparacsnok-helyettes jelentését 

azzal zárja, hogy az ilyen álhíreket terjeszt�ket megfi gyelés alá kell venni, és a 

hadsereg soraiból is ki kell sz�rni.

A Vörös Hadsereg kötelékében, illetve a Szovjetunióban alakult I. Csehszlo-

vák Hadtestben harcoló 204 zsidó önkéntesb�l a különböz� területeken folyó 

védelmi és támadó hadm�veletekben 110-en elestek, nyomtalanul elt�ntek.

A szolgálatra alkalmatlanok sorsa. A fentebb ismertetett kutatások ada-

tai szerint a Szovjetunióban mintegy 8 ezer elítélt kárpátaljai menekült volt. 

Ám az újabb feltárások a GULAG-tábor kárpátaljai lakóit 10–12 ezerre becsülik. 

Ebb�l 7200 f�t az Orenburgi területi Buzulukban, a Tulai területi Jefremovban, 

a  Voronyezsi területi Novohoperszkben, a  Hmelnyicki területi Kamjanec Po-

gyilszkban, Sztanyiszlavban/Ivano-Frankivszkban és Csernyivciben a Csehszlo-

vák Hadtestbe besoroztak.

A  Buzulukban, Jefremovban és Novohoperszkben felállított fogadó- és 

toborzóbizottságok a katonai szolgálatra alkalmatlan több száz személyt, f�-

leg lányokat és asszonyokat Kazahsztánba irányították, munkára. Számukra 

a Dzsambuli Állami Répatermel� Gazdaságot jelölték ki. 1943 májusában az 

itt dolgozó, a  katonai szolgálatra felkészül� 27 volt magyar és csehszlovák 

állampolgárságú, különböz� nemzetiség� kárpátaljai n� (Magyar A. I., Mlavec 

M. Hmily Anna, Lucsin G., Krivánics Mária, Magyar Anna, Káli Mária, Rákóci 

Zsófi a, Forzan Mária, Tarpai Márta, Gusevszka Mária, Molnyinec Éva, Placsinda 

P., Magyar Agafi ja, Ternavcsuk Mária, Varga Agafi ja, Ruscsák I., Rusznák Mária, 

Rákóci Kalina, Scsur Anna, Babicsin Jusztina, Markovics Éva, Babicsin Mária, 

Gáll Anna, Krizina Gafa, Tyuh Anna, Ljavinec Anna) – a csehszlovák követség 

közrem�ködésével – közös levélben üdvözölte az amnesztiával szabadult kár-

pátaljai harcosokat, akik a csehszlovák hadtest soraiban kezdték el szolgála-

tukat, és ruhával, lábbelivel látták el földijeiket. Érdekes, hogy 99 aláírással a 

kárpátaljai származású csehszlovák hadsereg katonái a „viszontlátás reményé-

ben” válaszoltak a „Nase vijszko” (A mi hadseregünk) c tábori újságban is 1943 

júliusában leközölt levélre, fogadalmat tettek, hogy harcolnak Csehszlovákia 

felszabadításáért.

Az NKVD megfi gyelése alatt állók osztoztak a szám�zöttek sorsában, az itte-

ni kolhozokban iparvállalatoknál dolgoztak. Az úgynevezett „amnesztiásoknak” 

a munka- és a lakóterületet tilos volt elhagyni.

A megvizsgált kérvények tükrében elmondható, hogy a javító-nevel� kény-

szermunkatáborokból kiengedett „amnesztiások” túlélési szempontból jobb 

helyzetbe kerültek, mint a munkatáborokban fogva tartottak, akiknek sorait 

továbbra is ritkította a lágerhalál. Olyan tényekre is fény derült, hogy a kárpát-

aljaiak közül százakat nem engedtek el a táborból. Visszatartásukról a szovjet-

unióbeli csehszlovák katonai misszió 1942. május 8-i leveléb�l szerezhetünk 

tudomást, amelyet a moszkvai csehszlovák nagykövetségnek címzett. A  levél 

rámutat, hogy például az észak-dvinai javító munkatábor vezet�sége nem 
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engedte szabadon az amnesztiában részesített csehszlovák állampolgárokat, 

mert úgymond, a  táborban kevés a dolgozó. A  táborparancsnok elutasította 

a szabadon bocsátási kérelmeket, mert, amint magyarázta, ezek az emberek 

nem csehszlovák állampolgárok, amennyiben illegálisan lépték át a határt, és 

a szovjet törvények szerint állampolgárság nélküli személyeknek tekintend�k.

Tucatnyi levél tanúskodik a hasonló visszatartásokról, a táborparancsnokok 

többek között az észak-vasúti lágerb�l, Knyazs-Pogosztból 1943 januárjában az 

amnesztiára jogosult személyeket elindulásuk el�tt visszatartották, okmányaikat 

elvették. Csoportosan aláírt levélben kérik az illetékes hatóságokat, hogy eresz-

szék �ket szabadon, és küldjék a csehszlovák alakulathoz, amely 1943 márciu-

sában Ukrajna területén bekapcsolódott a frontharcba a náci megszállók ellen.

Hazatérés a szovjet fogságból. A kárpátaljai zsidók százai sem nyerhet-

tek felvételt a csehszlovák dandárba. Továbbra is fogva tartották �ket. A túlél�k 

hazatérését jóval a második világháború befejezése után, 1946–1947 között 

tették lehet�vé. Akire rábizonyították, hogy a munkatáborban szovjetellenes 

agitációt és propagandát fejtett ki, azokat 1949–1954 között engedték haza.

Többeket a három év letelte után is a táborban tartottak. A  határátlépés 

vádjával háromévi kényszermunkára ítélt Wieder Ern�/Cvi munkácsi, magyar 

anyanyelv� zsidó fi ú büntetését, annak letelte után, azzal az indokkal, hogy Ma-

gyarország és a Szovjetunió hadban áll egymással, bizonytalan id�re meghosz-

szabbították – végül 6 évet töltött lágerben. A kényszermunkatábor Vorkutához 

tartozott, közel volt az Északi-tengerhez. Vasutat építettek. „Amikor 1943-ban 

véget ért a három év, amire elítéltek, kihívattak, és azt mondták, hogy mivel 

Magyarország háborús viszonyban van a Szovjetunióval, nem engedünk ki. 

Bizonytalan id�re elhalasztjuk a szabadlábra helyezésedet. Valóban, három év 

helyett hatot voltam ott. Onnan levelezni nem lehetett. Teljes információzár-

lat volt, százszázalékos. Nem hallottunk a holokausztról, s�t, a  háborúról is 

nagyon keveset hallottunk. Egypár hír itt-ott kiszivárgott, de részleteket nem 

tudtunk semmit. Azt tudtuk, hogy háború van, azt nekünk is mondták azok a 

tisztek, akik ott voltak, hogy a német fasiszták megtámadtak. Ennyit tudtunk, 

de más semmit.”

Sem Wieder Ern�, sem Stern Zoltán, sem más zsidó sorstársa nem része-

sülhetett az 1942. november 19-én kihirdetett amnesztiában. A tábor vezet�i 

meggátolták jelentkezésüket a Szvoboda-féle hadseregbe. Az ítélet-végrehaj-

tók jogtalanul tartották �ket fogva és végeztettek velük rabszolgamunkát.

Wieder azon kevesek közzé tartozott, akiknek sikerült túlélniük Sztálin 

embertelen táborát is „Fiatal voltam, valahogy kibírtam, és hazajöttem. 1946 

decemberében jöttem haza Munkácsra. Amikor megérkeztem, nem tudtam 

senkir�l semmit. Munkácson nem láttam senki ismer�st. Elmentem oda, ahol 

laktam, hátha valaki ki fog jönni: anyám, testvérem? Nem tudtam semmit. 

Állok vagy másfél órát, nem jön ki senki! Egyszer látom, a szomszéd házból 

jön ki egy ember, nagyon hasonlít Káhán Janira, édesanyám unokaöccsére. 

De nem mertem megszólítani. Megyek utána. � ment be a városba, a központ 

felé. Én meg utána, utána. Mikor a színházhoz értünk, hátulról kiabálok: Jani! 

Hátranézett. Megismert. Én is �t. Bizonyos id�re befogadott, nála laktam hó-

napokig. A mi régi házunkat a szovjetek elfoglalták, más lakott benne.
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Aztán megtudtam, hogy anyu és apu elpusztult Auschwitzban. Mert elvit-

ték �ket, és nem jöttek vissza. Háború után visszajött egy Groll nevezet� em-

ber, � is apuval volt. Látta, mikor aput elvitték balra. Mert volt jobbra osztás, 

balra osztás [lásd: szelektálás]. Aput balra vitték, a  krematórium felé. Groll 

szemtanúja volt annak. Anyut nem látta, de anyu olyan korban volt, hogy az 

ilyen korúakat mind gázkamrába vitték.

A  testvéreim közül nem volt Munkácson senki, és nem is tudtam róluk 

semmit. […]”

Stern Zoltán három év helyett kemény 7 évet raboskodott. 1948-ban sza-

badult a GULAG-táborból, visszatért Ungvárra: „1947. január harmincadikán 

magához hívatott a lágerparancsnok. Zavart volt, és azt mondta, hogy kijutott 

neki már bel�lem, mert az ítélet szerint már lejárt az id�m, de még mindig a 

lágerben vagyok. Elküldtek a telepre, a bánya személyzeti osztályára a papí-

rokért. Az utat nem ismertem, csak körülbelül magyarázták el, hogy át kell 

kelnem egy hegyszoroson, befordulni néhányszor, és így jutok el a telepre. 

Leírhatatlan érzés volt – sok év után el�ször mentem egyedül, fegyveres kísé-

ret nélkül, szabadon!” […]

Epilógus a zsidók további szenvedéstörténetéhez. Miután a hitleri 

Németország hadüzenet nélküli háborút indított a Szovjetunió ellen, a nyugati 

térségben letelepedett zsidók esetében újabb fordulat következett be. A szov-

jet kormány döntésére a megszállás veszélyének kitett területekr�l 1,5 millió 

zsidót telepítettek át az ország belsejébe.

Nyugat-Ukrajna börtöneib�l a zsidó és más nemzetiség� foglyokat a Szov-

jetunió bels� területeire szállították, sok száz el nem ítélt rabot a sztanyiszlavi 

börtönb�l az Ivanovói terület Ivanovo és más települések börtön-táboraiba 

evakuáltak. Azonban a náci támadó seregek gyors el�renyomulása miatt az 

NKVD �rz�-véd� karhatalmi egységei a túlzsúfolt nyugat-ukrajnai börtönöket, 

fogolytáborokat teljesen nem tudták kiüríteni.

A  kémeket, terroristacsoportokat, szovjetellenes elemeket hajszoló NKVD 

rettegett elit egységeit Galícia térségében SS-sonderkommandók, Einsatzgrup-

pék, illetve bevetési csoportok váltották fel, akik folytatták a zsidóüldözést. Kü-

lön fejezet a zsidók történetében a német „különleges egységek” garázdálko-

dása, megtorlásai a nyugat-ukrajnai börtönökben és lágerekben a szovjet �rök 

által otthagyott, védtelen zsidókkal szemben, akikkel kegyetlenül leszámoltak. 

A túlél�k visszaemlékezése szerint például Sztanyiszlav központi börtönéb�l a 

kárpátaljai ruszin, ukrán foglyokat hazaengedték, akik közül többet a magyar 

csend�rség otthonukban letartóztatott (F. F. Migyanka, Migyanka V. F /Siraki 

Luh/, J. J. Hiszem, J. F. Jaszinko /Vonyigovo/, M. V. Larion /Csumalovo/, M. 

M. Major, P. M. Kövesligeti, V. I. Ilko /Dulovo/, V. M. Krailo, M. V. Gorkavcsuk /

Ruszka Mokra/, J. A. Braj /Dubova/, I. Sz Filip /Nankova/ és mások), és több évre 

elítélték �ket mint határsért�ket.

A munkára alkalmas zsidó foglyokkal kényszermunkát végeztettek. A foglyok 

�rzésébe a szovjetek fogságából kiszabadult és ukrán nacionalisták köréb�l 

verbuvált milícia bosszúálló tagjait is bevonták, akik kés�bb a dicstelen és szé-

gyenteljes kamenyec-podolszki zsidó-kivégzésekben, a nyugat-ukrajnai lengyel 

lakosság népirtásában is aktívan közrem�ködtek, de ez egy másik történet.
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II. A zsidó népirtás második története

(1941. június – 1944. augusztus 28.)

Adalékok a k�rösmezei zsidódeportáláshoz. A  második világégés után 

az orosz, ukrán történetírásban is sokáig elhallgatott „fehér foltnak” számított 

a Magyarországról Nyugat-Ukrajnába kitoloncolt hontalan zsidók története. 

A holokauszt történetével foglalkozók körében sem volt ez a szomorú törté-

net eléggé köztudott. A  rendszerváltás el�tt és után az 1941-es k�rösmezei 

deportálással, a zsidók likvidálásában részt vev� német különleges egységek-

kel, a közrem�köd� ukrán milícia szerepével és más kérdéskörökkel számos 

publikáció foglalkozott. Az alapmunkák közlésén kívül, 2011-ben Budapesten 

K�rösmez� 1941 nev� kutatócsoport is alakult, amely folytatja az adatgy�jtést, 

-elemzést. Az 1941-es deportáltakkal az eltelt két évtized alatt több kutató fog-

lalkozott, de átfogó monográfi a azóta sem született róluk.

Az eddigi feltárások szerint „el�holokausztként” ismertté vált, hogy a Ma-

gyarországról – alapos szervezéssel – kitoloncolt hontalan zsidók halálmenetét 

1941. augusztus 1-t�l K�rösmez�r�l indították el (a menetb�l sokan életüket 

mentve megszöktek, visszatértek), és 1941. augusztus 28-án Kamenyec-Po-

dolszkban tragikusan ért véget.

A  hontalan zsidók er�szakos kiutasításáról 1941. június végén a Külföl-

die ket Ellen�rz� Országos Központi Hatóság (KEOKH, vezet�je Pásztóy Ámon) 

javaslatára a minisztertanácsi ülésen el�ször született döntés: a  „nem honos 

vagy honosságuktól megfosztott zsidó állampolgárokat” Magyarország terü-

letér�l ki kell telepíteni, úgymond a rendezetlen állampolgárságú zsidóság 

„hatósági támogatással új életet kezd Galícia földjén”.

1941. július 8-ától a Kárpátok térségében a rendelet végrehajtásában aktív 

szerepet játszott a már említett Kozma Miklós kormányzó, a  lebonyolítás tech-

nikai részleteinek kidolgozásában Kricsfalussy-Hrabár Endre csend�r alezredes, 

országgy�lési képvisel�, Ághy Zoltán csend�r �rnagy, Meskó Arisztid, a kárpátaljai 

határrend�rség f�nöke. Ajtay Gábor, Máramaros vármegye alispánja is nyíltan be-

állt a hontalan zsidók deportálását helyesl�k kórusába, többek között err�l 1941. 

július 8-án így nyilatkozott a sajtóban közzétett felhívásában: „Máramaros várme-

gye területén […] több mint 45 000 zsidó él, akik, illet�leg el�deik Galíciából, 

Bukovinából és Lengyelországból szivárogtak a vármegye területére. Magában 

Máramarossziget megyei városban a zsidók száma meghaladja a tízezret. […] Át-

költözésüket [visszaköltöztetésüket] […] nagyban megkönnyíti az a körülmény, 

hogy a megszállt területekr�l a lakosság nagy részét az oroszok eltávolították.”

A  „rendezetlen állampolgárságú” (lengyelországi, szlovákiai, osztrák, galíciai 

menekültek) zsidókat (ismeretlen számban cigányokat is deportáltak) hatósági 

közrem�ködéssel el�ször Kárpátaljára (Munkácson, Ungváron, Técs�n felállított 

gy�jt�táborba), illetve marhavagonokban július 15.	–	augusztus 12. közt K�-

rösmez�re szállították, egy katonai vezetés alatt álló táborba, ahol embertelen 

körülményeket (gyakori volt az éhezés, nem volt egészségügyi ellátás stb.) éltek 

át. Az itt állomásozó honvédegységek bevonásával (Werth Henrik vezérkari f�nök 

irányításával), augusztus 1–22. között innen szervezték meg el�ször mintegy 18 

ezer ember (ebb�l 13 ezer kárpátaljai, 4 ezer az ország más területér�l volt ösz-
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szegy�jtve) több hullámban történ� áttelepítését Galíciába, illetve a K�rösmez�t�l 

kb. 100 km-re elterül� Kamenyec-Podolszk környékére szállították, amely már a 

német hader�vel együttm�köd� magyar hadsereg m�veleti területéhez tartozott.

A  titokban tartott, embertelen akcióról a felel�sen gondolkodó magyar 

állampolgárok csoportjai is tudomást szereztek. Elítélte ezt több zsidószer-

vezet, és több neves közéleti személyiség és politikus is. Az elhurcolt szemé-

lyek hozzátartozóinak nagyszámú panaszai hatására közülük többen (Rassay 

Károly, Slachta Margit, gróf Apponyi György országgy�lési képvisel�, gróf 

Szapáry Erzsébet, dr. Szabó Imre pápai kamarás és mások) – az országgy�lés 

vizsgálati bizottságot alkotva – K�rösmez�t is felkeresték. A szemle után élénk 

tiltakozásba kezdtek a belügyminiszternél is, sajnos eredménytelenül. 1941. 

augusztus 9-én Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter táviratban utasította 

Kozma Miklós kárpátaljai kormányzói biztost az áttelepítési akció leállítására. 

Az egyértelm� utasítás ellenére a K�rösmez�n összegy�jtött „külhonos”, illetve 

„hontalan” zsidókat a magyar honvédség áttette a határon. A helyi magyar sajtó 

is tudatta a lakossággal: „A belügyminisztérium értesítette az illetékes kárpát-

aljai hatóságokat, hogy a kiutasítások felfüggesztend�k és a Galíciába irá-

nyított transzport hazaengedhet�. – Ügyüket a helyi közigazgatási hatóságok 

felülvizsgálják […]. Azokat a kárpátaljai zsidókat, akik a volt Galícia területén 

már elhelyezést találtak, az új rendelkezés nem érinti.”

A kitoloncolt zsidók bed�ltek a magyar hatóság megtéveszt� taktikájának, 

azzal hitegették �ket, hogy Galíciában az oroszok által kiürített, jól berende-

zett lakásokban fognak élni, és biztos munkalehet�ség várja �ket, földet kap-

nak, amelyen gazdálkodhatnak. Azonban nem így történt. Az ukrán lakosság 

barátságtalanul fogadta �ket, hevesen tiltakoztak a különböz� településekre 

ideszállított zsidók helyben maradása ellen, helyenként véres pogromokra, 

öldöklésekre került sor, és az ukrán antiszemiták vérengzésének, kínzásainak 

voltak kitéve. A mintegy 18 ezer deportált közül legfeljebb 2–3 ezer embernek 

sikerült visszaverg�dnie Magyarországra. A túlél�k írásos történeteib�l tudjuk, 

hogy sok zsidó gyalogosan, lengyel, ukrán, ruszin és magyar gazdák közrem�-

ködésével szekereken, illetve magyar katonai járm�veken szökött haza. Egye-

seket pénzért, másokat sajnálatból rejtettek el a teherautók platóján vagy a 

személyautók csomagtartójában. Azonban voltak olyan önzetlen magyar tisztek 

és katonák is, akik segítettek visszacsempészni Magyarországra a kitoloncol-

takat, noha ezzel nem keveset kockáztattak. Gellért Ádám nemzetközi jogász 

kutatása szerint, akadt köztük, akinek bíróság el�tt kellett felelnie ezért.

A  területet megszálló 18-as német hadsereg vezet�sége a magyarországi 

zsidók deportálásának leállítását, illetve a korábban ideszállított zsidók vissza-

szállítását követelte, de a magyar hatóság kérésüket nem teljesítette. Végezetül 

a helyi német hadvezetés a zsidóság kiirtása mellett döntött. A galíciai Horoden-

ka, Sotrumenc, Usecsko, Gaisin, Sztanyiszlav/Ivano-Frankovszkban, Csortkov, 

Nadvorna, Kolomeja és más települések közelében az áldozatokkal megásatott 

sírgödrökbe, bombatölcsérekbe l�tték – Friedrich Jeckeln SS-Obergruppenfüh-

rer alakulatai – a meztelenre vetk�ztetett deportáltakat. A legnagyobb vérfürd�t 

a Dnyeszter menti Kamenyec-Podolszk közelében rendezték meg, ahol a helyi 

zsidó lakossággal együtt 1941. augusztus 27–28-án tömeges kivégzésekben 

mintegy 23 600 f�t legéppuskáztak. A többiek a belzeci haláltábor gázkamráiba 
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kerültek. Összességében az 1941-es, csak Magyarországról történt deportálás 

halálos áldozatainak száma maximum 15-16 ezer f� lehetett.”

Budapesten a Wesley János Lelkészképz� F�iskola (WJLF), valamint a Soá 

és Kereszténység Kutatóintézete a Magyar Evangéliumi Testvérközösséggel 

közösen régóta szívügyének tartja az áldozatok emlékének ápolását. 2006 óta 

rendszeresen megemlékeznek a tragédiáról, s  2009-es zarándokútjuk során 

emléktáblával is megjelölték a k�rösmezei vasútállomás épületét, a deportál-

tak végállomását, a Mártírok Parkjában, Kamenyec-Podolszkban pedig emlék-

m�vet állítottak az áldozatoknak.

Kamenyec-Podolszk tragédiája az ukrajnai zsidó népirtás elindítója. 

Itt jegyezném meg, hogy a jelen tanulmányhoz szorosan nem tartozó, de külön 

monográfi ába kívánkozó téma az ukrajnai zsidóüldözés történetével kapcsola-

tos orosz, ukrán levéltári anyagok feldolgozása. Hiszen a kamenyec-podolszki 

tömeges kivégzésekkel kezdetét vette a német Barbarossa-hadm�velet for-

gatókönyvéhez csatolt, az ukrajnai zsidók megsemmisítésének akcióterve is 

(gyermeklányok meger�szakolása, zsidó családok kifosztása, értékeik elrab-

lása, helyben történ� likvidálása). A  „alacsonyabb rend� népek” leigázása és 

a meghódított térség legnagyobb méret� mészárlása az ukrán f�város Podoli 

körzetéhez tartozó Babij Jar-i 400 m hosszú, 40–80 m mély bemélyedés� szur-

dokhoz köt�dik. 1941. szeptember 28–29-én (a zsidó újév kezdetén) a német 

hadvezetés halálbüntetéssel fenyeget� és kötelez� felhívására (a  kitelepítés 

ígéretével t�rbe csalták a családokat) a város széli temet�nél begy�jtött kijevi 

zsidókat (korra és nemre való tekintet nélkül) a német tábori rend�rség egyen-

ruháját visel� hóhérok gyalogmenetben ideterelték. A meztelenre vetk�ztetett 

és ezres csoportokban a veszt�helyre kísért foglyokat a Paul Blobel SS-Standar-

tenführer által parancsnokolt Einsatzgruppe C 4a jelzés�, 150 f�s halálbrigádja 

MG-34-es nehéz és MG-42-es villámgéppuskákkal másfél napon át (óránként 

kb. 1000 f�t) lemészárolta. A kijevi zsidóság totális kiirtását elrendel� SS-ak-

ciónak ezekben a napokban 33 771 polgári személy esett áldozatul. A gödrök 

fölé hányt föld véres volt még évekkel kés�bb is.

A Babij Jar-kutatók jóval többre teszik a szeptember 29–30. közti áldozatok 

számát, amely számításaik szerint meghaladja a román csapatok odesszai vé-

rengzését, ahol 1941 októberében a pogromnak több mint ötvenezer áldozata 

lett. Babij Jarban 1942 folyamán is szisztematikusan folytatták a tömeggyilkos-

ságokat, az ellenállásban részt vev� kommunisták, ukrán hazafi ak, s�t cigány 

áldozatok összlétszáma meghaladja a 100 000-et, más számítások szerint a 

150 000-et, de emlegetnek 200 000-et is. Pontosan nem tudni, a kutatások 

tovább folynak. Az adatok szerint a németek alapos tisztogatást hajtottak végre, 

a német katonai adminisztráció korabeli jelentése szerint Ukrajna legnagyobb 

városát, Kijevet az els�k között zsidótlanították. Az 1942. április 1-én végrehaj-

tott népszámlálási adatok szerint a 352 139 lakosból 281 611 ukrán, 50 263 

orosz, 7874 lengyel, 40 cigány, 20 zsidó.

1943 nyarán a németek mindent elkövettek, hogy az égbekiáltó b�ntett 

nyomait eltüntessék, azonban Babij Jar tragédiájának híre már a háború idején 

bejárta a világot, az itt lezajlott mészárlást csodával határosan néhányan túlél-

ték, és a nácik gaztettér�l beszámoltak.



MUSTRA

7474

A Kijev környéki tömegsírokon kívül, más megyei és járási központ környé-

kén feltárt tömegsírokban ukrajnai zsidók százai nyugszanak. A  genocídium 

hatásos megvalósításában az SS-kivégz�osztagok Ukrajnában el�ször bevetet-

ték az elgázosító, „lélekfojtó” „halál-teherautókat”, amelyeknek a lezárt plató-

ján megmérgezték az útközben, egy-egy razzia folytán begy�jtött zsidókat, így 

fegyverhasználat nélkül százakat öltek meg szénmonoxid-gázzal, akiket egy-egy 

település határában el is földeltek. A halálosztagoknak Ukrajnában helyi antisze-

miták és kollaboránsok is segítettek a gyilkolásban. A náci brutalitás számlájára 

írható, hogy az elfoglalt szovjet területeken (Ukrajna, Belorusszia, Baltikum, 

Oroszország stb.) három év alatt, 1944 végéig, más háborús áldozatok mellett 

(a történészek 27–30 millióra teszik az elesett szovjet állampolgárok számát, eb-

b�l 9 millió katona, a többi civil), mintegy kétmillió szovjet zsidó vesztette életét.

A Babij Jar-i mészárlás néven elhíresült tömegsírt a szovjet hatóság a háború 

után hírzár alá helyezte. A Kreml vezet�i a „nemzeti egység”, a „szovjet család” 

meg�rzése érdekében a holokauszt elhallgatásában voltak érdekeltek, megpró-

bálták teljesen kitörölni az emlékét. A hallgatás falát az orosz alkotóértelmiség 

kimagasló képvisel�je, Jevgenyij Jevtusenko költ� Babij Jar cím� 72 soros ver-

sével döntötte le, amely 1961-ben a Lityeraturnaja Gazeta egyik számában jelent 

meg. Els�ként követelte emlékm� állítását a Babij Jarban kivégzett zsidók emlé-

kére. A poémára alapozva, Dmitrij D. Sosztakovics megírta a szovjet antiszemi-

tizmust elítél� 13. szimfóniáját, amelyet 1962-ben, a bemutató után betiltottak. 

Megrázó sorok a versb�l: Babij Jarban emlékm� nincs sehol. / Mély szakadék –, 

akár egy sírgödör. / Félelmetes. […] / Kalaplevéve / megállok, s érzem, lassan 

�szülök. / Tömör s hangtalan / ordítás vagyok ma. / Az ideföldelt tízezrek felett. 

/ Minden agyonl�tt öreg / én vagyok ma. / Én vagyok minden / agyonl�tt / gye-

rek. / Felejtés, egy emlékemet se öld meg! / Zúgjon „Fel, fel, ti rabjai a földnek”, 

/ mikor fekete sírgödörbe zárják / a föld utolsó antiszemitáját. / Bennem zsidó 

vér csöpp sincs, de azért / engem is tajtékozva ostoroz/ az ádáz antiszemita. / 

S miért? / Mert orosz vagyok! Igazi orosz! (Ágai Ágnes fordítása)

III. A zsidó népirtás harmadik története

(1944. április 16. – 1944. június 7.)

Zsidótlanítási akció Kárpátalján. Amikor a náci népirtás vészkorszakában a 

német katonaság 1944. március 19-én ellenállás nélkül megszállta Magyarország 

területét is, „sorfordító történés volt”. Berlin er�teljes nyomására, a  karhatalmi 

er�k magyar németbarát vezet�inek közrem�ködésével, a csend�rség, a rend�r-

ség és a hivatalnoki kar bevonásával megszervezték Kárpátalja „zsidótlanítását” 

is. Gettósításuk 1944. április 16-án kezd�dött, majd deportálásuk június 7-én ért 

véget, ez 85–87 ezer zsidót érintett. A túlél�k számát 12–13 ezer f�ben határozták 

meg. A kárpátaljai zsidó népirtás harmadik történetének is jelent�s szakirodalma 

van, monografi kus feldolgozása még várat magára. A közösség sorstragédiájával 

kapcsolatban leírtakat csupán néhány ténnyel és adattal egészítem ki.

Kárpátalja négy történelmi megyéjében sikeres és sikertelen emberment� 

kísérletek történtek, amelyekr�l eddig keveset szóltak.
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1.) Az Ungi Közigazgatási Kirendeltség és Ung vármegyében – a Zsidó 

Tanácsok bevonásával – 1944. április 16-ától vidékr�l, április 20–27. közt Ung-

várról gettósították a zsidókat: 16 927 f�t. Az Ung-parti város Glück fatelepén 

2600-at, a Moskovits-téglagyárban 14 327 f�t zsúfoltak össze, ebb�l 5610 ung-

vári volt. A szórványos szökések megakadályozása céljából dr. Thurzó György 

rend�rkapitány és dr. Megay Kálmán polgármester nevében április 26-án 

kibocsátott hirdedmény „…a kitelepítés alól magukat kivont zsidókat haladék-

talanul jelentkezésre, a  város keresztény lakosságát pedig a megbújt zsidók 

bejelentésére szólítja fel”.

A  túlél�k és okmányok emberment� rend�rtisztvisel�k, megnyilatkozó 

ügyvédek neveit �rizte meg. A  feljegyzések szerint az ungvári gettók és a 

különböz� zsidó szervezetek között titkos futárszolgálat m�ködött. Az egyik 

futárt, dr. Ackermann ungvári ügyvédet azonban elfogták a német biztonsági 

szolgálat emberei. A nála lév� dokumentumokból kiderült például, hogy Ung-

vár aljegyz�je, dr. Szendr�dy (Szendr�i) – akinek a gettók élelmiszer-ellátása 

volt a feladata – emberséges a zsidókkal. Ugyancsak segít�kész volt dr. Török 

rend�rtanácsos is. Ezek a tisztvisel�k, életüket kockáztatva, emberek maradtak 

az embertelenségben. Pl. a prominens zsidóknak a gettóból a kijárást enge-

délyezték. Egyesek így „megszökhettek, mások utazási engedélyhez jutottak, 

amely segítségével rendszeres futárszolgálatot szerveztek Budapest és Ungvár 

között”. Akermann futárnak köszönhet�en jutott el a felel�s vezet�khöz (az 

ungvári túlél�k közlése szerint: Horthy Miklós kormányzó titkárságához is eljut-

hatott) a kárpátaljai zsidók nevében is megfogalmazott, életükért könyörg� zsi-

dók levele, amelynek „hivatalos másolata” a kárpátaljai levéltárból nemrég el�-

került, és a beregszászi 2014-es holokauszt-konferencián került bemutatásra.

„HIVATALOS MÁSOLAT!

a m. kir. rend�rség ungvári kapitányságának 169/9-1944 biz. sz. iktatmányára

Méltóságos

Nemes Vitéz Thurzó F�tanácsos Úrnak,

Ungvár.

Szívünk vérével írjuk ezt a levelet. Éjjel-nappal sírunk és könyörgünk, 

hogy a Mindenható adjon Urainknak hatalmat és akaratot, hogy mentsék 

meg életünket. Magyarország ezeréves állam és nem Mach Sanyo Szlovákiája. 

A magyar népnek van érzése, lovagias, a magyar nép velünk sír. A zsidó nép 

túlnyomó többsége halálos ellensége a bolsevizmusnak, amely eltiporta a 

vallást, ami nekünk nincs és nem is lehet élet. A zsidóság fegyelmezett, a Kor-

mány parancsait h�ségesen teljesíti. A megszállás alatt szüntelenül ezeréves 

hazánkra gondoltunk, magyarul beszéltünk és cselekedtünk. A megszabadu-

láskor örömünkben sírtunk és táncoltunk, h�séges katonái akartunk lenni édes 

hazánknak. A zsidóság túlnyomó része soha semmit nem vétett édes hazánk 

ellen. Vegyék el vagyonunkat, dolgoztassanak velünk, de hagyjanak minket 

lakásunkban és mentsék meg életünket. Bánjanak velünk legalább úgy, mint 

az állatokkal, adjanak enni, kíméljék életünket. A Teremt� és a Világ számon 

fogja kérni szenvedésünket és életünket. A  magyar nép Vezet�i, a  magyar 
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nép, a magyar szent föld felel�sek értünk. A magyarok és a zsidók a terem-

t�nek egyforma gyermekei. A magyar nép nem pogány. Méltóztassanak saját 

családjukra, drága szüleikre és édes gyermekeikre gondolni, méltóztassanak 

fáradságot venni és végignézni, hogyan szállítják be a falvakból öreg haldokló 

és apró síró csecsem�ket éhesen, rongyosan a szabad ég alá, a hideg éjsza-

kákban. Méltóztassék végignézni, hogyan törik a kezüket és az éghez könyö-

rögnek az összes �slakos keresztények, magyarok, rutének egyaránt, amikor 

az úttesten végig látják a legbarbárabb módon szállítani az ártatlan zsidókat, 

magyar állampolgárokat. Miért nem lövik mind saját otthonukban agyon, 

ami sokkal humánusabb lenne. Tudjuk, nehéz a helyzet, de a zsidók ennek 

nem okai. Államellenes dolgot nem követtek el, ha a múltban ilyen el�for-

dult, büntesse meg az állam annak elkövet�it, de ne irtsák ki az ártatlanokat. 

Méltóztassanak a Római Szent Atya, a Nuncius, a Hercegprímás és az egész 

f�papság intelmeire és imáira gondolni, akik szüntelenül értünk, zsidókért 

imádkoznak. Méltóztassanak az átkokra és áldásokra gondolni. Méltóztassa-

nak arra a rengeteg könnyre gondolni, ami minden pillanatban a Minaji utcai 

táborban kegyelemért és segítségért hullik. Méltóztassanak áldozatot hozni, 

Magyarország ezeréves voltára gondolni. Magyarország sohase vetemedett 

arra, hogy ilyen rettent� módon él�-holtakká nyomorítson minket. Keresz-

tény testvéreink saját szemeikkel látják, hogy szopós gyermekeket, öreg, 

beteg, mankón járó félholtakat, hogyan cipelnek be, és velünk sírnak. Telepít-

senek minket ki a háború után emberies módon, ha így kívánják el. Megyünk 

édes szeretett hazánkból, melyben mi is ezer éve élünk, de addig legyünk 

emberek, imádhassuk teremt�nket, édes magyar országunkat, melyért mi is 

sokat éheztünk. Könyörüljenek rajtunk, kegyelmezzenek meg nekünk, hogy 

rokonainkat, szüleinket, gyermekeinket, akiket a falvakból ideszállítottak és 

akiket a legborzasztóbb ragályos betegségek fenyegetnek, hogy magunkhoz 

vehessük és itt élhessünk. Könyörüljenek, kegyelmezzenek még ma, minden 

pillanat számít. Imádkozni fogunk Magyarországért, népéért, kormányzójáért, 

vezet�iért, boldogságukért, egészségükért, S.O.S., S.O.S., S.O.S.

1944. április 17-én.

Örökös h�séggel és legalázatosabb tisztelettel

Az ungvári és kárpátaljai zsidóság.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A másolat hiteléül:

Ungvár 1944. április hó 20-án.

Országos levelek, K. szekció”

Az emberséges tisztvisel�k ungvári tevékenységüket azonban nem sokáig 

folytathatták, a  helyszínre érkezett Ferenczy csend�r alezredes mindket-

t�jüket azonnal leváltotta és internálta. Ackermann elfogása után azonnal 

Ungvárra érkezett Ferenczy László csend�r alezredes, aki az emberséges 

tisztvisel�ket eltávolította, és a gettók élére új parancsnokot nevezett ki Pálfy 

Sándor alezredes személyében. Ekkor internálták családostul dr. Tóth Lajos 

ungvári ügyvédjelöltet. B�nét a zsidók kitelepítésével kapcsolatos megnyilat-
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kozásaiban, „nemzetgyalázásban” határozták meg. Megtorló eljárás indult dr. 

Nagy Endre csend�r százados ellen, aki zsidónak min�sül� jegyesét lakásán 

rejtegette, majd Budapesten egyházilag feleségül vette. Sokak nagy megelé-

gedésére, 34 napos szenvedés után, május 17–31. között öt transzportban 

deportálták Auschwitzba az Ung vármegyei zsidókat, akikb�l sokan a gettó-

ban haltak meg, a város lakosságának egy része fellélegzett, a másik meg-

könnyezte a zsidókat.

2.) A Beregi közigazgatási kirendeltség és Bereg vármegyében Munkácson 

és Beregszászban szerveztek több gettót. Munkácson szintén április 16-ától két 

gettóba irányították a zsidókat: a Sajovits-téglagyárban a beregvidéki falvakból 

14 ezer f�t helyeztek el. A másikban a Latorca-parti település zsidóit 10 utca 

által határolt városrészben (13 ezer f�) gy�jtötték össze. Összesen kb. 27 000 

f�t május 14–25. között 8-9 transzporttal szállítottak el. Munkácson is akadtak 

olyan bátor és emberszeret� hazafi ak, akik felemelték szavukat, tiltakoztak a 

durva csend�rségi „intézkedések” miatt. Az itteni zsidók összegy�jtését Fe-

renczy csend�r alezredes irányította, és hírhedt zsidótlanító különítményével 

sárba tiportatta a zsidók emberi méltóságát is. Feladatát olyan túlbuzgósággal 

végezte, hogy Álgya-Papp Zoltán tábornok feljelentést tett a csend�rség túlka-

pásai és a csend�rségi durva „intézkedések” miatt a VIII. Kassai Csend�rkerület 

parancsnokságán, amelyhez Kárpátalja tartozott. Ezzel azonban csak azt érte 

el, hogy „táviratilag leváltották”, illetve azonnali hatállyal felmentették tisztsége 

alól, és a magyar hadsereg Kárpátalján állomásozó egységeinek parancsnoká-

vá a frontról hazarendelt Fehér (Weisz) tábornokot nevezték ki.

A  korabeli krónikások a szöktetési, szökési, bújtatási kísérletekr�l is be-

számoltak. Még a munkácsi gettó lezárása el�tt, Strausz József és felesége a 

lakásukon elrejtették és megmentették a 11 éves Rubin Álmost. A fi ú a sors 

kegyeltje lett amiatt is, mert szülei túlélték a deportálást. Sikertelen szöktetés 

részese volt Kocsis József, a munkácsi rend�rkapitányság detektívgyakornoka. 

Ismeretlen körülmények közötti szökés után a szatmárnémeti katolikus gim-

náziumban lelt menedéket – reverendába öltözve – ifj. Wohl András egyetemi 

hallgató, további sorsa ismeretlen. A május 21-én kelt Ferenczy-összefoglaló 

szerint Nyíregyházán és Munkácson „szökés miatt egy-egy eredményes fegy-

verhasználat is volt”. Akadtak olyan magyarok is, akik bátran szót emeltek 

kiszolgáltatott embertársaik mellett. Pl. Munkácson félholtra, illetve agyon 

verték Bíró Géza dési lakost, amiért ilyen tartalmú beadvánnyal kereste meg 

a kormánybiztost, amely Ferenczyhez került. „A reménykedésnek, a csodában 

való hitnek iskolapéldáját mutatja be az a felfedezés, amit Munkácson tettek 

a múlt héten: egy pincéb�l, a gettóban, két zsidó családot húztak ki, akik a 

zsidók kivonulása után 11 személlyel ott laktak befalazva.” A német biztonsági 

szervek intézkedésére Auschwitz–Birkenauba szállították �ket.

Beregszászról és környékér�l április 16-án a 8–10 ezer f� zsidót a Vérke- 

parti város Kont-téglagyárában, illetve a Vály-téglagyárban és a településhez 

közeli Weiss-tanya gazdasági épületeiben gy�jtötték össze, deportálásukra 

4 transzporttal május 16–29-én került sor. Mártírhalált szenvedett hitéért Hirsch 

Salamon beregszászi f�rabbi is. Pásztor Ferenc beregszászi r. k. plébános, pá-

pai prelátus szerette volna megmenteni a koncentrációs táborba hurcolástól a 

f�rabbit, de az elhárította segítségét azzal, hogy osztozni kíván hívei sorsában.
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3.) Ugocsa vármegyében is április 16-án, Nagysz�l�sön indították el a 

gettósítást. A  zsinagóga környékén 5 utcában 12–14  000 f�t tartottak fog-

ságban, ebb�l 4700 nagysz�l�si lakos volt. Ismertté vált, hogy „Báró Perényi 

Zsigmond, Kárpátalja volt kormányzói biztosa, a magyar parlament fels�-

házának elnöke, valamint fi a, akinek Ugocsában voltak birtokai, segíteni 

próbáltak a gettókban él�kön, többek között élelmiszert küldtek”. Perényiek 

emberségességét Stark Tamás is meger�síti egyik tanulmányában. Úgy tud-

juk, két szekér lisztet juttatott el a nagysz�l�si gettóba. Hasonlóan csele-

kedett Bártfay Kálmán (1886–1961) nagysz�l�si plébános is, akit pár évvel 

kés�bb a szovjetek 25 évre ítéltek.

A  nagysz�l�si gettóból a helyi bátor emberment�k szöktetési kísérleteket 

szerveztek. Ezzel kapcsolatosan, két nagysz�l�si fi atal titkolt szerelmi viszonyá-

nak legendás története van. �k akkor szerettek egymásba, amikor az ilyen kap-

csolatokat a törvény „fajgyalázásnak” nevezte és üldözte. Papp M. Zsuzsa epikus 

dokumentumregényében a nagysz�l�si Aykler-Schröder és Weisz család törté-

netét dolgozta fel. Az egyik római katolikus, a másik zsidó, mindkett� ízig-vérig 

magyarnak tartja magát. A két család ismeri egymást, de kevesen gondolták vol-

na, hogy 1941-ben Schröder Tibor beleszeretett a csodaszép Weisz Hedybe, és 

az akkori magyarországi zsidótörvények ellenére, titokban eljegyezték egymást, 

megfogadva, hogy a háború végével meglesz az esküv�. Tibor egy részletes ter-

vet készített, amellyel a nagysz�l�si gettóból kimenekítette Hedyt, de a családja 

miatt, akik benn maradtak, Hedy egy kis id� után visszament testvéreihez. Tibor 

akciója h�stettnek számít: a keresztény családból származó Aykler (Schröder) 

Tibor kiszabadította a magyar zsidó családban nevelkedett menyasszonyát, 

Weisz Hedyt, aki a megpróbáltatásokat, a haláltábort túlélte. Kanadában telepe-

dett le, a háborús z�rzavar miatt nem lehettek egymáséi. A történetr�l 2011-ben 

dokumentumfi lm is készült, melynek bemutatójára Kárpátalján is sor került. 

A könyv és fi lm egyfajta tiszteletadás és emlék a holokausztot, hadifogolytábort, 

a családi otthon kényszer� elhagyását (is) megszenved�knek.

4.) A Máramarosi közigazgatási kirendeltség és Máramaros vármegyében 

volt a legtöbb gettó: Izán 5000 (ebb�l izai 400), Szeklence-Száldobos faluban 

700, Huszton 11 000 (ebb�l huszti 6000 f�), Técs�n 10 000 (ebb�l helyi 2500) 

zsidót tartottak fegyveres �rizetben.

Itt jegyezném meg, hogy máramarosi zsidókat hurcoltak el Mátészalkára is 

(a Szatmár megyei Csengeri, Fehérgyarmati, Métészalkai járásokból, a Mára-

marosi kirendeltséghez tartozó Rahói járásból, Máramarosi járásból): 16 000 

f�t, Aknaszlatináról: 5000 f�t. Mátészalkán a gettó a Szalkai-féle gyártelep és 

a Schreiber-féle fatelep mellett volt, melyekbe befutottak a vasúti sínek.

A  bátor kiállásról, a  gyengébbek védelmér�l szóló feljegyzések szerint a 

Huszt környéki Izán Sicherman Lajost, az Izai Zsidó Tanács tagját agyonl�t-

ték, amikor a gettóparancsnokságnál szót emelt a n�k állandó bántalmazása 

ellen. Huszton a motozásnál a Winkler nev� fakeresked�t lel�tték, mert dollárt 

találtak a cip�jébe rejtve, másokat is lel�ttek, akiknél eldugott értéktárgyakat 

találtak. Az itteni „gettóból többen megpróbáltak megszökni és a közeli er-

d�ben harcoló partizánokhoz csatlakozni. Többségüket még szökés közben 

elkapták a csend�rök, de akik eljutottak a partizánokhoz, sem voltak mindig 

szerencsésebbek. Volt, hogy azonnal lel�tték a hozzájuk menekül� zsidókat.” 
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Técs�n a f� nehézséget a helyi ruszin lakosság ellenségessége jelentette, akik 

felkutatták az erd�kben rejt�zköd�ket, s feladták �ket a csend�röknek.” Kepes 

Izsák (Técs�,1928. X. 28.) túlél� elbeszélése szerint Técs�n: „…Az emberek 

kint álltak az utcában. Örültek és tapsoltak. A római katolikus és református 

templomban szóltak a harangok. Úgy, mint ünnepkor. Az egyik tanítóm, ami-

kor elhaladtunk a háza el�tt, és kijött, és amikor megpillantott bennünket, 

elfutotta szemét a könny, és visszasietett a házba… � volt az egyetlen, aki így 

fejezte ki magát. A többiek örültek, hogy a zsidók elmentek.”

A második világháború után felháborító és elítélend� jelenségnek tartjuk, hogy 

a kárpátaljai nacionálkommunista vezet�k, a  túlbuzgó ukrán történészek által 

megfogalmazott dolgozataikban, elhangzott felszólalásaikban a „magyar fasiszták 

uralmának” zsidó áldozatait „ukrán áldozatként” tartották nyilván, ezzel szándé-

kosan elferdítették a tényeket, és ezzel a szláv lakosság körében gy�löletkelt� 

indulatokat, egészségtelen hangulatot gerjesztettek a kárpátaljai magyarsággal 

szemben. Példa erre az a beszámoló, amely a „Kárpátalja Szovjet-Ukrajnával való 

újraegyesülésének 45. évfordulója” alkalmából rendezett ünnepi gy�lésen hang-

zott el Ungváron. A többi között az ünnepi szónok megállapította: „Sötét korszak 

volt a vidék számára a magyar fasiszták hatéves uralma. Több mint 183 ezer em-

bert vetettek börtönökbe és koncentrációs táborokba, mintegy 115 ezer embert 

elpusztítottak…” A feltupírozottan idézett adattal kapcsolatosan egy szó sem utal 

arra, hogy az „elpusztítottak túlnyomó többsége zsidó volt”. A zsidó származású 

Lusztig Károly újságíró, holokauszt-túlél� egyik cikkében a rendszerváltás el�tt 

jogosan tette fel a kérdést, hogy ez a téma „még mindig tabunak számít?”.

A kárpátaljai zsidó etnikum reális veszteségét több mint 85 ezerre becsülik. 

A holokauszt el�tt az „izraelita hitet gyakorló zsidók” száma 101 851 (11,9%) f�t 

tett ki. Ennek a 80%-a magyar anyanyelv� volt. A náci népirtást mintegy 10 ez-

ren túlélték. (A Szovjetunióban kibontakozott er�teljes antiszemita politika miatt 

a zsidóság 80%-a a hetvenes, nyolcvanas években Kárpátaljáról kivándorolt, ha-

zát váltott.) A Cseh Tudományos Akadémia 1992–93-ban kiadott évkönyvében a 

kutatók 80-85 ezerre teszik a kárpátaljai zsidóság holokauszt-áldozatok számát. 

Az Ukrajna gyászkönyve cím� könyv Kárpátaljára vonatkozó 1–9 kötetének ne-

vesített veszteséglistája szerint a náci táborokban, gettókban 87 306 f�t (ebb�l 

mintegy 2 ezer f� ukrán, ruszin, magyar és más nemzetiség�) elpusztítottak. 

A vallási-nemzetiségi összetételek realitását fi gyelmen kívül hagyva, a  „Heszed 

Spira” Kárpátaljai Alapítvány által jegyzett ungvári ismertet�ben Szabina Viron a 

deportálás el�tti zsidók számát 140 000 (!) f�re teszi, ez minden fellelhet� sta-

tisztikai kimutatáshoz viszonyítva is 30 ezerrel több f�t jelent, amit túlzásnak is 

tekinthetünk. De a holokausztot túlél�k számát � is 7 ezer f�ben határozza meg.

IV. A zsidó népirtás negyedik története

(1944. november 13. – 1945. április 30.)

Antiszemita hisztéria a Szovjetunióban. Azt sem hallgathatjuk el, hogy a 

szovjet katonai hadvezet�ség, pontosabban a 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa 

1944-es magyar és német etnikai tisztogatást elrendel�, 0036. számú rende-
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lete értelmében, a magyarlakta településekr�l f�leg a frontról hazatér� mun-

kaszolgálatos magyar zsidókat, kés�bbiekben a német koncentrációs táborból 

kiszabadított túlél�ket is, kémgyanúsként begy�jtötték, és elhurcolták a szovjet 

munkatáborokba.

Az eddig feldolgozott dokumentumok szerint 1945 februárja elején a 

szolyvai és a szambori szovjet haláltáborból a 8564 civil internáltból hatósági 

engedéllyel 2448 magyar került haza, ugyanakkor az el�zetes NKVD-kimuta-

tásban szerepl� 140 zsidóból csak 21-et helyeztek szabadlábra, 119 zsidónak 

a további sorsa ismeretlen. A  túlél�kt�l tudjuk, hogy a náci haláltáborokból 

hazakerült magyar zsidókat és a magyar munkaszolgálatosokat is nagyfokú 

bizalmatlanság övezte, közülük sokan az internáltak listájára kerültek. A szovjet 

kémelhárítók besz�kült logikája szerint, a haláltáborokat csak azok élhették túl, 

akik a nácik szolgálatában ügynökök, besúgók voltak. Az NKVD-, az SZMERS-át-

sz�rések, bizottsági meghallgatások után a kommunista vagy a falusi, szegény 

zsidókat a szolyvai gy�jt�táborból részben hazaengedték, a  városiakat, akik 

vagyonosak voltak, jól berendezett családi kertes házzal rendelkeztek, azokat 

visszatartották. Az NKVD által kiszemelt egyes zsidó házakból a haláltáborból 

hazatért tulajdonosokat a lágerbe hurcolták. F�leg Ungváron, Munkácson, 

Beregszászban, Nagysz�l�sön, Huszton az üresen álló és az er�szakosan fel-

szabadított zsidó lakásokba, kertes házakba vezet� beosztású szovjet tiszte-

ket, pártfunkcionáriusokat, tisztvisel�ket és családjukat költöztették be, illetve 

azokban különböz� ügyviteli irodákat nyitottak; kultikus épületeiket, ingó és 

ingatlan vagyonukat államosították.

Az 1945–1989 között tartó zsidóüldözés külön téma-fejezet a Szovjetunió-

ban. Kárpátalján „a szovjetrendszer az egykor pezsg� zsidó kultúrának még 

a nyomát is igyekezett eltüntetni”. Néhány példa erre: a Beregszász központ-

jában álló nagyzsinagógát egy katonai alakulat kapta meg, és l�szert tartottak 

benne, most m�vel�dési ház. Ungváron a zsinagógát hangversenyteremnek 

rendezték be. Az 1960-as évek végén a munkácsi zsidó temet� területér�l el-

vitték a sírköveket, mert gyárat akartak építeni a telken. Ez ugyan nem valósult 

meg, de a temet� helyén sokáig csak üres telek volt. A helyi hitközség vissza-

kapta, emlékhellyé alakították át.

A koncentrációs táborokban életben maradottak közül alig 7 ezren tértek 

vissza szül�földjükre. Bár ismét külön nemzetiségként regisztrálták �ket, sokan 

a megtizedelt magyar értelmiség helyébe álltak: magyar nyelv� lapokat adtak 

ki, könyveket fordítottak magyarra, elindították a magyar nyelv� könyvkiadást, 

a kulturális életet stb., mindezt a kommunista ideológusok szigorúan ellen�r-

zött elvei alapján cselekedték. Aki hibázott, arra Sztálin börtöne várt.

Sándor László Három ország polgára voltam cím� visszaemlékezésének 

106. oldalán nyíltan leírja, hogy 1947-ben Ungváron miként „idézte be” �t 

Szotnyikov százados, az NKVD (Narodnij Komityet Vnutrennyih Gyel – a Belügyi 

Népbizottság) f�munkatársa, aki arra akarta rávenni, hogy nyújtson segítséget 

a Szovjetunió kárpátaljai ellenségeinek a leleplezésében, a környezetében lév� 

személyek, köztük Rotman Miklós, Olekszandr Ginyevszkij újságírók és mások 

megfi gyelésében. Mint írja: „Meg voltam döbbenve. Csupa olyan emberekr�l 

volt szó, akiknek megbízhatóságához nem fért kétség. Egyébként az általa 

felsorolt személyek kivétel nélkül zsidók voltak… Ezt nem vállaltam.”
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Az 1945–1953 közti id�szak a zsidóság esetében a sztálini antiszemitizmus 

jegyében zajlott le. A negyvenes évek elején a fasiszta holokauszt el�l nyugatra 

emigrált és a második világháború befejeztével Angliából és más országokból a 

Szovjetunióba, történetesen Kárpátaljára hazatér� zsidókat „általános idegen-

gy�lölet” övezte, „burzsoá ügynököknek” bélyegeztek �ket, közülük többeket 

„a  szovjetellenes agitációért és propagandáért” tartóztattak le és koncepciós 

perek folytán ítéltek el 10–20 évre. A beregszászi Mermelstein Ern�, apja Lajos 

(Gut, 1923) egy vicc elmesélése miatt 1950. augusztus 31-én a Kárpátaljai Me-

gyei Bíróság által meghozott ítélet szerint 10 évet kapott. A Jutkovics családdal 

szemben is „kollektív büntetést” alkalmaztak, amiért Kelet-Németországban 

tényleges katonai szolgálatot teljesít� fi uk megszökött. A  család sikeresen 

megmenekült a fasiszta haláltáboroktól, a  sztálinit már nem sikerült kikerül-

nie. Koncepciós per áldozta lett a sok száz letartóztatott kárpátaljai zsidó is, 

közülük az ungvári Bán Mihály, apja Móric (Szegvár, 1984), ungvári tisztvisel�t 

1948. június 17-én 10 évre, Weiss Jen�, apja Sándor (Zsdenyijevo, 1914), er-

dészeti tisztvisel�t 1949. május 20-án 10 évre, Bergida Ignác, apja Morovics 

(1899, Nagyberezna), ungvári tisztvisel�t 1952. december 22-én 25 évre, Weiss 

Bernát, apja Sámuel (Kalnik, 1927), sorkatonát 1951. január 31-én 25 évre el-

ítélték. Közöttük vannak olyanok, akiket egymás után kétszer is a GULAG-tábo-

rokban fogva tartottak. Élettörténetük feldolgozásával is többen foglalkoztak.

A Kreml vezet�i az ötvenes évekt�l kezdve antiszemita hisztériát gerjesz-

tettek a Szovjetunióban, aminek következtében több orvost tartóztattak le, 

hurcoltak meg. Fokozódott a kárpátaljai zsidó értelmiségiekkel szembeni bizal-

matlanság is. A szovjet titkosszolgálat több vádiratában az a kitétel szerepelt, 

hogy „szándékosan félrekezelték, ténylegesen meggyilkolták a szovjet állam 

több jeles vezet�jét, képvisel�jét… Ha Sztálin közben meg nem hal, a Gulag 

szigetcsoport rabjainak száma a szovjet zsidók révén legalább kétmillió f�vel 

gyarapodott volna.” Feltevésünket az ungvári Schwarz Miklós/Mojse, a  helyi 

zsidó közösség tagja is meger�sítette visszaemlékezésében: „Emlékszem az 

1953-as év március ötödikére, Sztálin halálának a napjára. Számomra nagy 

megkönnyebbülés volt. Egyik barátomtól már hallottam arról, hogy tervezik 

a zsidók kitelepítését a Kárpátaljáról Birobidzsánba, Szibériába. Megértettem, 

hogy csak Sztálin halála menthetett meg minket a ki�zetést�l.”

Schwarz Miklóst/Mojsét, aki 1943–1946 között egyszer már megjárta a 

szovjet hadifogoly-tábort, 1953-ban újra letartóztatták: „Én írtam alá a fu-

varleveleket, amikor a raktárból kiszállították a késztermékeket. A gyárban 

ellen�rzést tartott az OBHSZSZ. A  raktárban hiány volt a késztermékekb�l. 

Azután fölfedezték a fuvarleveleket, amelyeket én írtam alá. Ezek szerint a 

fuvarlevelek szerint az áru egyáltalán nem annak lett kiszállítva, akinek kel-

lett volna. Annak ellenére, hogy a fuvarleveleken lév� aláírás alig hasonlított 

az enyémre, és abban az id�pontban, amikor a fuvarleveleket kiállították, én 

éppen szolgálati úton voltam, letartóztattak. Vagy a nyomozó akarta minél 

el�bb lezárni az ügyet, vagy a valódi b�nösök kenték meg – nem tudom. Meg 

se hallgatták, amit a mentségemre elmondtam. Nem volt írásszakért�i vizs-

gálat, senki nem tör�dött vele, hogy a fuvarlevelek kiállításának napján én 

Ungvár határain kívül voltam, Harkovban [Kelet-Ukrajna, 1100 kilométernyire 

fekszik Ungvártól]. Az ügyet átadták a bíróságnak, és hét év javító-nevel� 
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munkára ítéltek. A Lvov megyei Drogobicsbe vittek, az ottani munkatáborba 

[120 kilométerre fekszik Ungvártól]. Kétségbe voltam esve, úgy t�nt, hogy 

vége az életemnek. A munkatáborból elkezdtem panaszleveleket írni a leg-

fels� bíróságnak, leírtam, hogyan folyt le a nyomozás. Egy évig nem kaptam 

választ. Azután fölkeresett egy ügyvéd a legfels� bíróságtól, és részletesen 

kikérdezett az üggyel kapcsolatban. Miután kihallgatott, azt mondta, köve-

telni fogja az ügy kivizsgálását. Mikor sor került a második kihallgatásomra, 

a bíró egy sor hibát és hamisítást fedezett föl a nyomozás menetében. El-

fogták a valódi b�nösöket, a f�pénztárost és a raktárost. 1955-ben b�ncse-

lekmény hiányában szabadon bocsátottak. Kés�bb megtudtam, hogy a nyo-

mozót, aki az ügyemet kivizsgálta, lefokozták. Engem visszavettek az el�z� 

munkahelyemre. De ez nem adhatta vissza azt a két évet, amit kitöröltek az 

életemb�l. Rettenetesen szerettem volna elhagyni a Szovjetuniót, de ez ak-

koriban lehetetlen volt.”

Az antiszemita propaganda, a kitelepítések felgyorsítása jellemz� a Hrus-

csov és Brezsnyev-korszakra is. Az ekkor napvilágot látott ideológiai-politikai 

sajtókiadványokban szintén kimutatható a hol nyílt, hol burkolt antiszemita 

propaganda, amely felgyorsította Kárpátalján is a „maradék” zsidók kitelepü-

lési szándékát. Kárpátaljáról 5920-an települtek Izraelbe. 1959-ben 12  169, 

1989-ben már csak 2600 zsidó élt Kárpátalján, az utóbbiak közül 298-an ma-

gyar anyanyelv�nek vallották magukat. Többszörös fogyatkozásuk oka els�sor-

ban az Izraelbe, kisebb mértékben Amerikába, a nyugat-európai országokba 

és Magyarországra történ� folyamatos kivándorlás, ami az ötvenes években 

kezd�dött meg repatriálással, családegyesítéssel.

A zsidó etnikum száma és aránya Kárpátalja közigazgatási egységeiben, 2001

Közigazgatási egység: Összlakosság: Zsidók száma: Százalékarány (%):

Kárpátalja 1 254 614 565 0,05

Ungvár 115 568 232 0,2

Munkács 81 637 157 0,2

A Szovjetunió összeomlása után megsz�nt a „hivatalos mezbe öltöztetett” 

antiszemita propaganda, a  zsidóság nemzetiségi és politikai elnyomása. Az 

utóbbi tizenkét év alatt számuk 61,1%-ra apadt. Jelenleg szétszórtan (meg-

újult vallási és civil közösségekben) élnek az egész területen, de a legtöbben 

Munkácson, Ungváron, Beregszászban, Nagysz�l�sön és Huszton. A zsidó civil 

szervezetek becsült adatai szerint, mintegy 3 ezer zsidó származású, de ukrán, 

illetve orosz és magyar nemzetiség� zsidót tartanak nyilván, akik részt vesznek 

közösségi rendezvényeiken, nyelvoktatást szerveznek a vasárnapi iskolák-

ban stb. Nagy többségük Bels�-Ukrajnából költözött ide, kett�s (orosz-zsidó, 

ukrán-zsidó, illetve hármas identitástudatúak (magyar-orosz-zsidó, magyar- 

ukrán-zsidó). Megnyugtató, hogy a zsidó temet�k, a  kulturális, kultikus épü-

letek felújításán kívül egyre gyarapodik a rendezett emlékhelyek, emlékjelek 

száma is, ami egy sokezres virágzó népközösség barbár kiirtására hívja fel az 

egymást követ� generációk fi gyelmét.



MUSTRA

8383

Doncsev Toso

Az egyedülálló 
bolgár magatartás*

Kísérlet a holokauszt idején tanúsított 

bolgár magatartás magyarázatára

Apám emlékének ajánlom, 

akit�l toleranciát tanultam

1.  Bulgáriában 1943. március 9-én a koncentrációs táborokba induló szerel-

vényeket leállították, így a közel 50 000 (47 250) bolgár zsidó megmenekült a 

biztos haláltól. Történelmi tény, hogy a bolgár emberek többsége a vészkor-

szak idején kiállt a zsidóság mellett, és ennek következtében egyetlen bolgár 

állampolgárságú zsidó sem pusztult el a náci megsemmisít� táborokban. 

Ebben az országos méret� szolidaritásban már 1940-t�l meghatározó sze-

repet játszott Sztefán szófi ai metropolitával az élen a Bolgár Ortodox Egyház 

egyöntet� és egyértelm� zsidókat véd� és ment� álláspontja, amely széles 

nyilvánosságot kapott. Az egyház egyetemleges elkötelezettségén túl, ugyanezt 

a tev�leges segítségnyújtást jelentette az ellenzéki honatyák bátor és követke-

zetes fellépése a zsidók jogait korlátozó Nemzetvédelmi törvénnyel szemben, 

majd kés�bb, 1943. március 8-án Dimitar Pesev parlamenti alelnök és 42 kor-

mánypárti képvisel�társa tiltakozó akciója a belügyminiszternél. Joanna cárné 

rokonszenv-nyilvánítása, írók, így Elin Pelin, a  bolgár próza él� klasszikusa, 

a cár bizalmasa, továbbá m�vészek, ügyvédek, ellenzéki politikusok és közéleti 

személyiségek, valamint egyszer� emberek kiállása a zsidók védelmében, és 

nem utolsósorban a zsidóságot övez� társadalmi rokonszenv, vagyis mind-

ezen társadalmi és lelkiismereti nyomást gyakorló tényez�k összhatásukban 

III. Borisz cárt végül kedvez� döntésre késztették: érvénytelenítette a bulgáriai 

deportálások titkos forgatókönyvét. Ennek ellenére, március 10-én reggel, 

Plovdivban, az ország második legnagyobb városában összeszedtek néhány 

száz zsidót, de Kiril plovdivi metropolita megakadályozta bevagonírozásukat. 

Tiltakoztak a pravoszláv egyház helyi vezet�i Szlivenben, Sumenben, Pazar-

dzsikban, Haszkovóban és Szamokovban is. Végül délig mindenhova eljutott a 

korábbi intézkedést hatálytalanító parancs.

A  bulgáriai zsidómentés eseményeir�l és szerepl�ir�l számos publikáció 

keletkezett, ugyanakkor kevés elemzés foglalkozik azzal, hogy a bolgár társa-

dalomban miért nem alakult ki az a hétköznapi antiszemitizmus, az a zsigeri 

* Szerkesztett, rövidített változata a szerz� kiadónknál megjelent A hétköznapi erényekr�l cím� 

magyar, bolgár és angol nyelv� esszétanulmányának (Napkút, 2016). A kutatási eredmé-

nyekhez tartozó b� jegyzetanyag és irodalom is e könyvben található meg.
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ellenszenv, amely virulensen létezett a többi balkáni országban, s�t néhány 

kivétellel egész Európában jelen volt, és amelynek léte meggátolta volna a 

zsidóment�k eredményes fellépését Bulgáriában is. Ami a bolgár történéseket 

különlegessé, európai vonatkozásban is egyedivé teszi, hogy szinte a bolgár 

társadalom egésze rokonszenvezett a zsidó honfi társakkal. Többek között erre 

a kérdésre is kereste, és nem találta a választ Hannah Arendt, a neves amerikai 

fi lozófus és holokauszt-kutató, aki az 1961-es Eichmann-perr�l cikksorozat-

ban tudósította a New Yorker olvasóit. Beszámolója, amely egyszerre hiteles 

és elemz� bírósági riport, történelmi leírás és mind a mai napig vitára sarkalló 

erkölcsfi lozófi ai esszé, 1963-ban önálló kötetben, Eichmann Jeruzsálemben. 

Tudósítás a gonosz banalitásáról címmel jelent meg. Arendt a vádlott portré-

jának megrajzolásával azt a provokatív tézisét támasztja alá, hogy a gonoszság 

nem egyfajta erkölcsi és pszichés állapot és megnyilvánulás, hanem az a leg-

hétköznapibb emberi magatartásban is testet ölthet, hiszen lényege, hogy az 

egyén nem különbözteti meg a jót a rossztól, s�t mi több, valami miatt elveszíti 

az erre való ítél�képességét is.

Arendt szerint Eichmann nem egy megátalkodott b�nöz� szörnyeteg, ha-

nem olyan személy, aki bármilyen hivatali parancsot gondolkodás nélkül végre-

hajt. Ebb�l ered Arendt tétele a gonosz banalitásáról, vagyis ez azon személyek 

cselekedeteinek összessége, akik lemondanak saját ítél�képességükr�l, és 

felel�sségvállalás nélküli fogaskerekei lesznek annak a totalitárius gépezetnek, 

amely általuk azt tesz másokkal, amit akar, így a mechanizmus részeiként ön-

maguk is a korlátlan hatalom áldozataivá válhatnak.

Az Eichmann-per ismertetése kapcsán Hannah Arendt bemutatta a ná-

cizmus m�ködési mechanizmusát, a  deportálások menetét a Német Biroda-

lomból, Nyugat-Európából, Közép-Európából és a Balkánról, és ezen belül 

részletesen ismertette ezek eseménytörténetét. A  deportálás, az újonnan az 

anyaországhoz csatolt területek kivételével, a  bolgár társadalom ellenállása 

miatt hiúsult meg. Arendt az események összefoglalását a következ� monda-

tokkal zárta: „A végeredmény az volt, hogy egyetlen zsidót sem deportáltak, egy 

sem halt meg természetellenes halállal 1944 augusztusáig, amikor is a Vörös 

Hadsereg közeledtével a zsidóellenes törvényeket visszavonták.

Nincs tudomásom arról, hogy történt-e kísérlet a bolgár nép magatar-

tásának megmagyarázására, amely a vegyes etnikumú övezetben teljesen 

egyedülálló volt” (Kiemelés t�lem – D. T.)

Ne felejtsük el, hogy mindeközben Horvátországból, Szerbiából, Görög-

országból és Romániából tíz- és százezrével hurcolták el és végezték ki a zsidó-

kat. Magyarországról is 1944. március 19. után, a német megszállást követ�en, 

néhány hónap alatt több százezer zsidót vagoníroztak be és szállítottak el a biz-

tos halálba. A német külügyminisztérium kreálta piciny államban, Szlovákiában 

is arányaiban hasonló volt a zsidóság kitelepítése és elpusztítása.

E  szörny� események és számadatok tükrében lehet-e a holokausztról a 

tacitusi „sine ira et studio” jelmondat jegyében pártatlanul, tárgyilagosan írni? 

Lehet-e harag és részrehajlás nélkül beszélni arról a korról, „mikor – Radnóti 

Miklós szavait idézve – az ember úgy elaljasult, hogy önként, kéjjel ölt, nem-

csak parancsra”. Van-e magyarázat a 20. század legnagyobb morális botrá-

nyára, ami miatt hív�k tömegei vesztették el Istenbe és az emberi jóságba 
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vetett hitüket? Mi az oka az emberi gonoszságnak, és mégis mib�l eredtek a 

jó cselekedetek, mivel magyarázható az, hogy a náci diktatúra ellenére ezrek 

és százezrek szegültek szembe az er�szakkal, az önkénnyel és a gy�lölettel, 

és nem kevés kockázatot vállalva, bátran kiálltak a megalázottak és a megnyo-

morítottak mellett. „A németek elenyész� számban tiltakoztak az ellen, amit a 

zsidókkal m�veltek, és a menekülésben sem segítették �ket. Kivételek azért 

akadtak. Berlinben, a hitleri birodalom szívében a város százhatvanezer zsidó 

lakosából néhány ezren úgy menekültek meg, hogy illegalitásba vonultak, vagy 

ahogy akkoriban mondták, ’tengeralattjárók’ lettek; ez pedig minden esetben 

nem-zsidó németek hallgatólagos támogatását, illetve tényleges segítségét 

feltételezte”.

Meggy�z�désem, hogy a holokausztról csak tabuk és misztifi káció nélkül, 

�szintén, egyúttal tárgyilagosan, a  társadalmi okokat és okozatokat keresve, 

feltárva és értelmezve lehet és kell beszélni, és úgy, ahogy Köves Slomó, az 

EMIH vezet� rabbija ajánlja vitaindító cikkében: „érdemesebb lenne a ’sokat 

magában foglaló kevés’ (talmudi kifejezés, Brésit rábá 5:7) irányában elmoz-

dulni, mint a kevés tartalmú sok felé”.

Ebben a tárgykörben számomra irányadó Bibó István nagy ív� tanulmánya: 

Zsidókérdés Magyarországon 1944 után és Kertész Imre írói és publicisztikai 

munkássága és naplófeljegyzései. Lehet, de szerfölött nehéz velük vitatkozni, 

nem annyira kikezdhetetlen erkölcsi tekintélyük miatt, hanem hitelességük 

okán. Amikor újabb szempontok szerint próbálom megmagyarázni a bolgár 

nép egyedülálló magatartását, akkor a két évezredes keresztény és európai ér-

tékrend védelmez�i cselekedeteire keresek kézzelfogható értelmezést és ma-

gyarázatot. Nem hiszem, hogy a negyvenes évek elején, különösen 1943-ban, 

Bulgáriában tíz- és tízezer Raoul Wallenberg élt és tevékenykedett volna. A bol-

gárok között is voltak antiszemiták, politikai haszonles�k, hiszen a hatalom va-

lódi urai terjesztették be és fogadtatták el a parlamentben azt a nemzetvédelmi 

törvényt, amely náci mintára kifejezetten a zsidók ellen irányult, voltak aljas 

gazemberek: gyilkos szadisták és hitvány tolvajok, szolgalelk� hivatalnokok, 

álságos h�sök, de a többség elutasította ezt az ideológiai mákonyt, az európai 

társadalmakat megfert�z� mételyt. Nem azt kutatom tehát, hogy hogyan és 

 miért következett be a holokauszt, erre sommás választ ad Kertész maga, ha-

nem azt, hogy egy kis nép a nagyhatalmi nyomás, a szövetségesi kötelezettsé-

gek és a b�nös ideológiai befolyás ellenére, miért és miként állt ki a humanitá-

rius eszmények mellett. E kivételes jelenség egyértelm� magyarázatát a háború 

után sem Hannah Arendt, sem mások nem találták. A Bolgár Kommunista Párt 

öntömjénez� dicshimnuszai és els� számú vezet�jének kés�bb kitalált, hamis 

és hazug szerepe nem válasz a hétköznapi antiszemitizmus hiányára, miként a 

bolgárok idegen etnikumok iránti általános toleranciája sem szolgál kielégít� 

magyarázatul. Tételem, pontosabban feltételezésem, amelyet bizonyítani sze-

retnék, így szól: Kertész kijelentését, „Magyarországon nem szeretik a zsidókat” 

átfogalmazva, illetve a jelzett történelmi id�szakra vonatkoztatva, azt állítom, 

hogy Bulgáriában 1943–44-ben kedvelték a zsidókat, vagy ha semleges szó-

használattal és teljes pontossággal kívánok fogalmazni, akkor azt vélelmezem, 

hogy akkoriban a bolgárok többsége cselekv� rokonszenvvel viseltetett a honi 

zsidóság irányában. Véleményem alátámasztására nem újabb levéltári adatokat 
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akarok felvonultatni, sem a még él� szemtanúk interjúit érvként felhasználni. 

Meggy�z�désem szerint Bibó István és Kertész Imre módszere: a  közismert 

tények, a  tapasztalat, az intuíció és a következetes gondolkodás együttese 

érvényes megállapításokat, válaszokat eredményezhet. Bulgária újabb és leg-

újabb kori történelmét új szempontok szerint világítom meg, ebbe illesztem a 

bulgáriai zsidóság történetét és társadalmi helyzetét, de a f� hangsúlyt a bolgár 

nép magatartására, karakterológiai jellemzésére helyezem, vagyis azt kutatom, 

hogy a bolgár lakosság milyen jellemvonásai magyarázzák a zsidók melletti 

tev�leges együttérzést, és a jobb érthet�ség kedvéért mindezt magyarországi 

párhuzamokkal és hivatkozásokkal is kiegészítem. Meggy�z�désem, hogy a 

bolgárok a holokauszt idején a keresztényi erényeket gyakorolták, amikor az 

erkölcsi jót valósították meg állhatatosan, még akkor is, amikor küls� és bels� 

akadályokat kellett legy�zniük. Egyúttal arra akarok utalni, miként Filip Dimit-

rov, bolgár miniszterelnök is állította, hogy a nevesített kiváló személyiségeken 

kívül az átlagbolgárok egyszer�en csak normálisan, természetesen viselkedtek, 

ahogy ilyen helyzetekben ép erkölcsi érzék�, ép elméj�, józanul gondolkodó, 

némi civil kurázsival rendelkez� emberekt�l ilyen magatartás joggal elvárható. 

Mindezeken túl, a sajátos bulgáriai történelmi-társadalmi fejl�dés során kiala-

kult tulajdonságaik révén, így az etnocentrikus beállítódás hiánya, a tekintély-

elv�ség nagymérv� elutasítása miatt, kevésbé voltak fogékonyak az antiszemi-

tizmusra, és a mindenkori hatalom iránti bizalmatlanságból, kritikus attit�db�l 

és gyakorlati szembenállásból eredeztethet�en, a  szabálykövet� viselkedés 

hiányzott bel�lük, így többségükben immunisnak bizonyultak az antiszemita 

állami propagandával és intézkedésekkel szemben is.

2. […] Ebben – a magyarhoz   hasonlítva – akár egalitáriusnak mondható 

társadalomban természetesen jelen voltak a vagyoni, képzettségbeli, szociá-

lis rétegz�dési különbségek, de messze nem olyan mértékben, mint Európa 

más országaiban. Nyilván ezzel is magyarázható, hogy bár tájegységek és 

társadalmi tagoltság által színezetten, de mégis beszélhetünk általában vett 

bolgár gondolkodásmódról és jellemvonásokról. Ez a viszonylagos homoge-

nitás a viharos társadalmi változások ellenére is meg�rz�dött, az osztályok és 

rétegek között kevésbé mélyültek el a különbségek, megmaradt a társadalmi 

együttérzés szövete, ami el�feltételét képezte a kés�bbi zsidóment� egyéni és 

csoportos akciók eredményességének, ahogy erre Bibó is rávilágított: „Ember-

séghez és bátorsághoz kellenek természetesen személyes vonások is, de ezek 

kibontakozásának a lehet�sége közösségi feltételeken múlik, azon, hogy annak 

a közösségnek a m�köd� tekintélyei a szétesés vagy a megzavarodás er�ivel 

szemben képesek-e a teljes érték� erkölcsi helytállás irányelveit kötelez�vé, 

iránymutatóvá tenni a közösség látható vagy láthatatlan szervezeteiben, képe-

sek-e a fi zikailag bátrak támadó kedvének az erkölcsi szenvedély lendületét, 

a  jó szándékú ingadozók és félénkek és kényelmesek számára pedig a kö-

zösség helyeslésének, támogatásának, szolidaritásának a hátvédjét megadni”. 

Az erkölcsi helytállás elveit, példáját mindenekel�tt a Bolgár Ortodox Egyház 

adta, mely a kormányzattal, s�t még az uralkodóval szemben is egyértelm�en, 

egységesen, egyetemlegesen és bátran kiállt a krisztusi szeretet parancsolata 

érvényesüléséért. Ezzel is magyarázható az a jelenség, hogy a bolgár zsidó-
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ment�knek, ellenzéki és kormánypárti parlamenti képvisel�knek és más köz-

életi szerepl�knek a háború idején nem illegalitásban, nem titokban kellett cse-

lekedniük, hanem elszántan és nyíltan szállhattak síkra védenceik mellett, mert 

tudatában voltak annak, hogy élvezik a többségi társadalom rokonszenvét és 

tényleges támogatását. Az államhatalom kényszerült titokban szervezkedni és 

cselekedni, és amikor kiderült az elleplezett szándék, a társadalmi nyomásnak 

engedve visszakoznia kellett. Bulgária sajátos történelmi helyzetéb�l ered�en, 

a honi zsidóság, az 1940–44-es éveket leszámítva, nem volt refl ektorfényben. 

A bulgáriai zsidók sem a politikai, sem a gazdasági és kulturális szférában nem 

foglaltak el országos vezet�i posztokat, és számarányukat kirívóan meghala-

dóan nem voltak jelen a különböz� foglalkozási ágakban, s�t a jelzett id�szak-

ban (1878–1944), és azt követ�en jobbára marginális szerepet töltöttek be a 

bolgár társadalom politikai és szellemi életében.

A  bulgáriai zsidók megmentése az európai holokauszt-tragédián belül 

különleges, kivételes királydrámaként is felfogható és értelmezhet�, mert szá-

mos közéleti szerepl�n és a tömegeken kívül a történetnek van vitathatatlan, 

személy szerinti f�szerepl�je is, aki nem más, mint III. Borisz bolgár cár, egy 

magányos, tragikus h�s, gyakran tétovázó, de felel�sségtudattal rendelkez� 

uralkodó, országa és népe javát akaró, és ezért életét is feláldozni kész állam-

férfi , aki ugyanakkor ügyes, józan, megfontolt, óvatos, körültekint�, fi gyelmes, 

következésképp kiemelked� képességekkel rendelkez� sikeres diplomata volt, 

mert egy eleve vesztes helyzetb�l a lehet� legkisebb áldozattal a lehet� legtöb-

bet hozta ki. Világossá vált el�tte a sorsszer� feladat, amelyet el�djei: Batten-

berg Sándor fejedelem és atyja, I. Ferdinánd cár kívánt elérni, vagyis koronája 

alatt újból egyesíteni a bolgárok lakta területeket. Battenberg Sándor példája 

arra intette, hogy ez a törekvés bármilyen nemes, megalapozott és eredményes 

legyen is, a nagyhatalmak egyetértése nélkül a trónjába kerülhet, atyja, közvet-

len el�dje kudarca, kényszer� lemondása pedig óvta attól, hogy szomszédjaival 

fegyveres konfl iktusba keveredjen, velük er�vel szálljon szembe, mert tudta, 

hogy nem diadalmaskodhat, kiváltképp akkor, mid�n a hazai baloldal nemhogy 

nem támogatta, s�t mi több, megbuktatására készült. A  kommunista Szov-

jetunió �szinte támogatására sem számíthatott, ezzel cárként a Romanovok 

sorsából okulva tisztában volt, de hazája történelmét és a nemzet érzületét is 

ismerve, rájöhetett arra, hogy nem viselhet hadat az ország felszabadítójának 

örökösével szemben, így nemcsak nem küldött még jelképes egységeket sem 

a keleti frontra, de még hadat sem üzent Sztálinnak, noha a tengelyhatalmak 

szövetségeseként kötelezte el országát. Borisz cár üzletet kötött Hitlerrel, 

mert egyedül az utóbbi garantálta az elveszett országrészek visszacsatolását, 

és ennek fejében a bulgáriai zsidók életét akarta. Ezzel vette kezdetét a cár 

halálos kötéltánca. A  németbarát kormány, a  miniszterelnök, Bogdan Filov, 

a  belügyminiszter és a zsidóügyi kormánybiztosság vezet�je és hivatalnokai 

jogszabályokkal és az állami intézkedés egyéb eszközeivel igyekeztek teljesíte-

ni a nácik óhaját, a másik oldalon a Bolgár Ortodox Egyház, kormánypárti és 

ellenzéki országgy�lési képvisel�k, alkotó értelmiségiek, a polgárság színe-ja-

va, a  kommunista párt és az egyszer� emberek tömegei álltak, ezek között 

egyensúlyozott a cár. Egyetértett kormánya politikájával, de a társadalmi el-

lenállást megtapasztalva, a színfalak mögött megakadályozta annak tényleges 
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végrehajtását. A bulgáriai zsidók mindegyike megmenekült, de a visszacsatolt 

területeken él� zsidók áldozatul estek e kett�s játéknak, ahogy kés�bb – vélhe-

t�leg emiatt, nem bírván elviselni a rá nehezed� nyomást – maga az uralkodó 

is életével fi zetett.

Visszatérve témánk alapvet� kérdésére, a  bolgár nép egyedülálló maga-

tartásának magyarázatára, Bibó István nagy ív� tanulmányának – Zsidókérdés 

Magyarországon 1944 után – f� téziseit vettem alapul a bulgáriai antisze-

mitizmus, pontosabban annak hiánya vizsgálatakor. Bibó szerint a modern 

antiszemitizmus három elemb�l tev�dött össze: els�dlegesen a középkori 

zsidóellenes el�ítéletb�l táplálkozott, amely vallási képzetek alapján megbé-

lyegzettséget, erkölcsi kisebbrend�séget kapcsolt a zsidókhoz. Ez nyújtotta a 

modern antiszemitizmus számára a kész kereteket, a zsidókkal szembeni el-

zárkózás, bizalmatlanság és az erkölcsi leértékelés beidegz�déseit és formáit. 

Az antiszemitizmus második összetev�je – miként Bibó állítja – a zsidóság és 

a környezet egymásról szerzett tapasztalatainak a tömege, ami a vallási alapú 

zsidóellenesség hitelvesztése után is folytatódik, s  a középkori zsidóellenes 

el�ítélet kiüresed�, elszáradó kereteit új meg új tartalmakkal tölti ki; ez adja 

úgyszólván az antiszemitizmus húsát és vérét. Az antiszemitizmus harmadik 

összetev�jét a modern társadalomfejl�dés zavarai adják, ezek során olyan tár-

sadalmi folyamatok, mozgalmak és válságok, melyek a maguk egyenes útján 

lezajlani nem tudnak, zsidóellenes mozgalmak irányába fordulnak és fordíttat-

nak el; ezek okozzák, hogy egyes országokban a zsidókkal kapcsolatos szok-

ványos általánosítások valósággal rémképekké válnak, és a zsidókérdés és az 

antiszemitizmus központi társadalmi és politikai problémává válik.

3. Az antiszemitizmus els�, azaz vallási összetev�jét vizsgálva, feltétlenül 

szükséges röviden és lényegre tör�en áttekintenünk a bolgár egyház történelmi 

múltját.

A Bolgár Ortodox Egyház története a 9. századig nyúlik vissza, amikor is, 

864-ben, I. Borisz uralkodása alatt, a  bolgár nép felveszi a kereszténységet. 

A bolgár egyház 1018-ig autokefálként, azaz saját egyházf� vezetésével, önálló 

nemzeti egyházként m�ködött, de miután az ország bizánci politikai fennható-

ság alá került, egyháza is elvesztette önállóságát. A 12. század végén Bulgária 

visszaszerezte függetlenségét, az új állam f�városa Tirnovo lett, itt jött létre a 

bolgár egyházf� székhelye is, aki a pátriárka címet viselt. 1396 után öt évszá-

zadon át, a  török hódoltság alatt a Tirnovói Patriarchátus megsz�nt létezni, 

beolvadt a Konstantinápolyi Patriarchátusba. 1870-ben a bolgár ortodoxok-

nak sikerült a szultántól egyházi autonómiát kiharcolniuk, és emiatt szakadás 

keletkezett köztük és a Konstantinápolyi Patriarchátus között. Ez a szakadás 

Bulgária török alóli felszabadulása után is, egészen 1945-ig fennállt. A  bol-

gár egyházf� csak 1953-ban vette fel újra a pátriárka címet, amelyet az egész 

Egyetemes Ortodox Egyház elismert. A bolgár egyház történetének tömör és 

vázlatos ismertetéséb�l is egyértelm�en kiviláglik, hogy mivel több mint öt 

évszázadon át nem rendelkezett önállósággal, így középkori zsidóellenes meg-

nyilvánulásairól eleve nem beszélhetünk. Az új történeti korszak hajnalán, a 18. 

század végét�l kezdve, a  bolgár származású püspökök, papok, szerzetesek 

és a bolgár hív�k f� törekvése arra irányult, hogy visszaszerezzék az egyház 
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elveszett önállóságát. Vallási küzdelem képében jelentkezett a nemzeti nyelv 

és kultúra meg�rzésének igénye, és a politikai függetlenség kivívása is rész-

ben felekezeti köntöst öltött. A bolgár nemzeti újjászületési mozgalom is egy 

bolgár szerzetes tevékenységéhez köthet�. Paiszij atya, az Athosz hegységben 

lév� hilendari monostor szerzetese 1762-ben a zográfi  kolostorban fejezte be 

Szláv-bolgár történelem c. krónikáját, amelynek megírásával és terjesztése ré-

vén a bolgár nemzeti szellem alapjait teremtette meg és alakította társadalom-

formáló er�vé. Paiszij atya bolgár öntudatot nevel� és növel� történelemkönyve 

funkcióját tekintve nemzeti bibliának nevezhet�, mondhatni, hogy évtizedek 

alatt a bolgárok ó- és újszövetségi szentírásává vált, melyben a szerz� Noé 

fi ától, Jafett�l eredezteti a bolgár nemzetet, elregéli dics� uralkodói tetteit, és 

a nagyszer� múlt alapján nemzeti önérzetre, büszkeségre nevel. Szt. Cirill és 

Szt. Metód, a szláv írásbeliség megalkotói és a bolgár kultúra apostolai, és más 

bolgár szentek ezt követ�en kialakuló össznépi kultusza formálta az önálló bol-

gár nemzeti egyház szellemiségét és intézményrendszerét. A  lassan létrejöv� 

önálló Bolgár Ortodox Egyház nemzetiségi vonatkozásban a török kormány-

zattal, a Konstantinápolyi Patriarchátussal és a görög papsággal állt szemben, 

közte és a zsidó közösség, az izraelita felekezet között nem volt konfl iktus és 

érdekellentét. 1878 után, az önálló bolgár államiság létrejöttével, az izraelita 

felekezet is törvény el�tti egyenjogúságot élvezett, a  szófi ai f�rabbi egyenl� 

jogosítványokkal vett részt az alkotmányozó nemzetgy�lés munkájában, így 

nem volt szükség hosszan tartó emancipációs folyamatra ennek eléréséhez. 

A kés�bbiekben érdekellentét csak a bolgár kormányzat és az ortodox egyházi 

vezetés között húzódott, az egyház anyagi függetlensége kérdésében, a  hit-

oktatás vonatkozásában, illetve a valláserkölcs és egyes kulturális termékek 

megítélése tekintetében. A  bolgár papság és a hívek évszázados közelsége, 

közössége, szellemi és érzelmi egymásrautaltsága, az idegen világi (török) és 

egyházi (görög) hatalommal való együttes szembenállása, természetes ellen-

zékisége erkölcsi tekintélyt adott a kés�bbiekben is a bolgár egyháznak, amely 

így a szentírás érdemi, elvi alapjára helyezkedve, els�sorban Sztefán szófi ai és 

Kiril plovdivi metropolita példaadó, merész viselkedésével, egységesen helyez-

kedett szembe a kormánnyal és az uralkodóval a zsidó honfi társak védelme 

érdekében. A  bolgár egyház a mindenkori hatalom ellenében, a  keresztény 

hit védelmében, félelem nélkül állt ki az igazságért. Az egyházat képvisel� és 

megjelenít� testület, a Szent Szinódus megfellebbezhetetlen erkölcsi tekintélye 

védelmet és támogatást nyújtott a zsidóment� politikusok, közéleti személyi-

ségek és az egyszer� emberek számára, útmutatás volt a papságnak, a  ke-

resztény civil szervezetekbe tömörült több tízezres tagságnak és minden hív� 

ortodoxnak. Évezredes múltja ellenére, az egyház mint intézmény újjáalakult 

szervezetként nem a hierarchiát preferáló, feudális-arisztokratikus, életidegen 

testületként létezett és m�ködött, tevékenységét nem kötötték gúzsba, nem 

gátolták elavult el�jogok, hamis lojalitásérzést�l vezettetve, nem vállalt cin-

kosságot a kormánnyal (a bolgár országgy�lés egykamarás volt, az egyházak 

vezet�i nem voltak f�rendiházi tagok), sem közösséget a cárral, s�t mi több, 

Sztefán metropolita merész hangú táviratban fi gyelmeztette az uralkodót: 

„Tudd, Borisz, hogy tetteid fi gyeli az Úr az égben!” Az egyház nem távolodott 

el a krisztusi tanítás lényegét�l, érezte, tudta, hogy nem a politikusokat kell 
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kiszolgálnia. Meggy�z�déssel vallotta Jézus szavait, és a gyakorlatba ültette át 

a felebaráti szeretetet. A Bolgár Ortodox Egyház a történelem próbatételén de-

rekasan helytállt, mert a világi hatalommal szemben magára vállalta a morális 

fék és ellensúly kockázatoktól sem mentes társadalmi szerepét.

4. Ha mérleget készítünk Magyarország és Bulgária háborús veszteségeir�l, 

akkor a záróegyenleg kedvez�bb a bolgárok számára: emberéletben kevesebb 

veszteség érte, mert nem szállta meg a náci Németország, és a Szovjetunióval 

sem háborúzott, s�t a III. Ukrán Front keretében az újjászervezett bolgár had-

sereg részt vett a Wehrmacht elleni balkáni, magyarországi és ausztriai har-

cokban, ahol 38 000 h�si halottat vesztett. 2000 f� halt meg a szövetségesek 

bombázása következtében, de egyetlen zsidót sem hurcoltak el a német halál-

táborokba Bulgária háború el�tti határai közül, és százezrek sem senyvedtek 

szovjet fogolytáborokban, ahogy ez a magyarokkal történt. A rendszerváltozást 

követ�en, a bolgár társadalomban ellentmondásos történelmi szerepe ellenére 

jobbára pozitív kép alakult ki III. Borisz cárról, nem véletlenül viseli a f�város-

ban, Szófi ában sugárút a néhai uralkodó és hitvese nevét. A küls� szemlél� a 

világháború alatt csak életszínvonal-beli, civilizációs különbségeket fedezhetett 

fel a két hasonló terület�, népesség�, azonos államformájú, egyazon szövet-

ségi rendszerhez tartozó állam között, pedig múltjából ered�en gyökeresen 

eltért a két ország társadalmi szerkezete, értékrendje, életeszménye. Miként 

már a korábbiakban utaltunk rá, Bulgária csak 1878-ban szabadult fel a török 

iga alól, más szavakkal, a cári orosz fegyvereknek köszönhet�en valósult meg 

a polgári átalakulás, és feudális zárványok nélküli, ún. amerikai utas, tiszta 

t�kés fejl�dés vette kezdetét, míg Magyarországon teljesen csak 1945-tel szá-

molódtak fel a feudális viszonyok. Bulgáriában már 1878-tól ismeretlen volt 

a feudális hierarchia, az idegen uralom megsz�ntével, saját arisztokrácia és 

nemesség híján – az uralkodó és családja volt az egyetlen kékvér� az ország-

ban –, senkinek sem volt származásából fakadóan el�joga. Ebb�l eredt és ered 

egyrészt a bolgárok demokratikus beállítódása, az emberek közötti egyenl�ség 

iránti er�teljes érzülete, mindenfajta rangsor elutasítása, másrészt csak a pénzt 

és a tényleges politikai hatalmat, azt is csak annak meglétéig respektálták. 

Az öt évszázados idegen elnyomás, a  saját nemesség teljes kiirtása, illetve 

beolvasztása, valamint a szultáni hatalom és az államigazgatás személyhez 

kötött jellege, az uralkodótól független jogintézmények hiánya az évszázadok 

folyamán a bolgároknál olyan sajátos túlélési, konfl iktuskezelési és érdekérvé-

nyesítési magatartás-kultúrát alakított ki, amely a szabadság eljövetele után is 

bizonyos módosulásokkal átörökl�dött. A kíméletlen és gyakran kiszámíthatat-

lan adóbehajtó állami er�szakszervezettel való frontális szembeszegülés soha 

nem vezetett eredményre, a t�rhetetlen terhek miatt kirobbant szórványos pa-

rasztfelkeléseket fegyveres erejénél fogva a helyi vagy a központi kormányzat 

mindig elfojtotta és megtorolta, így három megoldás maradt a ráják, vagyis a 

nem muszlim lakosság számára: próbálták elviselni az elviselhetetlent, a  lá-

zadók pedig kivonultak a társadalomból, szegénylegényeknek, betyároknak, 

azaz hajdutoknak csaptak fel. Életük kockáztatásával álltak bosszút az idegen 

elnyomókon, így tartották a hitet a rabságban sínyl�d� népben, a lázadó értel-

miségiek pedig idegen földre menekültek, hogy tollal és karddal, id�nként a 
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betyárokkal összefogva, szövetkezve szervezzék a hazai ellenállást, és közben 

külföldön is keressenek nagyhatalmi patrónusokat és szövetségeseket. A val-

lás üdvözít� voltában bízók papnak, szerzetesnek szeg�dtek, és a mindenható 

Isten és a hit erejében reménykedve óvták a nyájat és a nyelvet, a  kultúrát. 

A  szokásokat, a  hagyományokat és a vallást megtartva várták a szabadság 

eljövetelét. Az otthon maradottak számára nem a konfrontatív, hanem a meg-

alkuvó, az opportunista magatartás bizonyult üdvözít�nek és célravezet�nek, 

mármint évszázados tapasztalat alapján ez bizonyult a túlélés zálogának. 

A tárgyalás, a meggy�zés és a megvesztegetés (rusvet) eszközével próbáltak a 

terheiken könnyíteni, és megkísérelték az idegen urakkal szemben érdekeiket 

érvényesíteni. A rabság évszázadaiban a katona és a keresked� logikája feszült 

egymásnak. A bolgárok túlnyomó többsége is a török birodalomban él� zsidó-

ság tárgyalásos taktikáját igyekezett alkalmazni az uralmon lév�k katonai ész-

járásával szemben. A keresztény Európától eltér�en, nemcsak a zsidók voltak 

kirekesztve a társadalomból, hanem az oszmán-török uralom szempontjából a 

keresztények is azonos megítélés alá estek, nem muszlim vallásuk miatt ki vol-

tak zárva a hatalmi struktúrákból. Következésképp, a csoportlélektan törvényei 

szerint, a mi-�k ellentétpár nem a zsidók és a keresztények között húzódott, 

hanem a muszlimok és a nem-muszlimok között. Az el�ítéletek alapját képez� 

etnocentrikus látásmód sem volt jellemz� a bolgárságra, sokan az azonos hi-

tet, az ortodoxiát valló görögökhöz hasonultak, ezért is – miként már utaltam 

rá – ostorozta népét Paiszij atya, hogy ébredjen nemzeti öntudatra. 1878 után a 

fi atal bolgár kormányzat sem folytatott asszimilációs intézkedéseket a kisebb-

ségek körében, csupán az I. balkáni háború idején merült fel egyesekben a 

pomákok (er�szakkal muszlim hitre térített bolgár anyanyelv� rodopei lakosok) 

bolgár nemzeti tudatra ébresztése, amit fél évszázad múltán csak a kommunis-

ta pártállam vitt végbe. Az okos, élelmes parasztok közül emelkedtek ki azok 

a tekintélyes gazdálkodók, módosabb falusi elöljárók (csorbadzsik), akik köz-

vetít� gazdasági szerepet vállalva, adóbérl�kként, uzsorásokként befolyásra és 

pénzt�kére tettek szert az oszmán birodalom alkonyán. Bel�lük lettek azok a 

nagygazdák, keresked�k, kezdetben f�leg állatkeresked�k, majd pénzemberek 

(uzsorások, bankárok), manufaktúratulajdonosok, gyárosok, akik a létrejöv� 

új, t�kés társadalom gazdasági alapját kialakították és annak vezet� osztályát 

alkották.

5. Magyarországtól és más kelet-európai országoktól eltér�en, Bulgáriában 

a burzsoázia és a kispolgárság etnikai összetételét tekintve zömében bolgár 

volt. A  bolgár történeti fejl�dés sajátosságával, az idegen uralom és a rendi 

társadalom teljes, azonnali és végleges megsz�nésével és a t�kés fejl�dés 

korábban már meglév� latens csíráival magyarázható, hogy a patriarchális 

viszonyokból jelent�s tömegek léptek át a kapitalista létbe, ahol a gazdasági 

lehet�ségek józan, észszer� kezelését már korábban elsajátították az említett, 

f�leg városias csoportok, így a szokások és a hagyományok béklyóját viszony-

lag könnyebben vetették le magukról, mint a csak földm�veléssel foglalkozó 

falusi rétegek. Hasonló vagy ugyanolyan folyamat játszódott le a bolgároknál, 

mint amilyen a zsidók esetében történt Európa más országaiban, Bibó István 

leírása alapján: „Ebben a helyzetben a kapitalizmusnak az a vonása, hogy a 
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gazdasági lehet�ségek racionális kezelését veszi ’természetesnek’, az el�z�, 

feudális rendhez képest el�nyösebb helyzetet jelentett a zsidók számára, akik-

nek a kapitalizmustól függetlenül is voltak ilyen társadalmi beidegz�déseik. 

Ez magyarázza meg mind Nyugat-, mind Kelet-Európában azt a felt�n� tényt, 

hogy a közel-keleties zsidó rítusközösség teljes zártságából, mondhatnánk, 

a középkor kell�s közepéb�l kilép� emberek olyan páratlan gyorsasággal fel 

tudták fogni és magukévá tenni a boldogulás modern, kapitalisztikus módsze-

reit, ugyanakkor, amikor az az európai társadalom, melyb�l ez a kapitalizmus 

kin�tt, nem kis részében, sok helyütt többségében a kapitalizmus alapelveivel 

szemben továbbra is idegen maradt”.

Ezt a robbanásszer�en lezajló társadalmi átalakulást, ezt a mégiscsak meg-

késett és felemás: némileg, szemléletmódban bizánci és oszmán-török öröksé-

get is hordozó polgárosodási folyamatot ragadta meg és ábrázolta az 1890-es 

évek elején a szatíra eszközeivel a kritikai realizmus bolgár mestere, Aleko 

Konsztantinov, Baj Ganyo. Hihetetlen történetek egy mai bolgárról c. tárca-

füzérében. A m� megszületése után az egyik legismertebb, leggyakrabban hi-

vatkozott irodalmi alkotássá vált. Irodalomtörténészek, fi lozófusok, szociológu-

sok, pszichológusok, politikusok példálóznak azóta is vele. Ganyo urambátyám 

viselt dolgai nemcsak a bolgár történelem egy konkrét korszakát, a 19. század 

végét, az eredeti t�kefelhalmozás kíméletlen évtizedeit idézik fel, nemcsak az 

európai peremvidéken harácsoló parlagias, svihák parvenü polgár jellegzetes 

alakját jelenítik meg; nemcsak Molié re vagy Balzac újgazdag h�seinek kései 

balkáni megfelel�jét látjuk magunk el�tt, hanem � Shakespeare velencei kal-

márjának bulgáriai modifi kációja is, azzal a különbséggel, hogy ez a bulgáriai 

Shylock nem zsidó, hanem ízig-vérig bolgár kufár. Nyilván meglep� ez a ha-

sonlat, és még inkább hihetetlennek t�nhet az az állításom, hogy a holokauszt 

idején tanúsított egyedülálló bolgár magatartás egyik kulcsa Baj Ganyo fi gurá-

jában, ebben a szociológiailag is leírható hús-vér alakban rejtezik, és így talán 

belátható e feltételezés igazságtartalma is. Gondoljunk csak bele: a társadalom 

széles, szegény sorsú köreiben, és kiváltképp a fennkölt eszmék, az igazság 

és a szabadság, az egyenl�ség és a testvériesség diadaláért küzd� idealisták, 

a szellem emberei között milyen ellenszenvet válthatott ki, amikor a kezdetben 

kedélyes, de rámen�s, m�veletlen, de magabiztos, külföldön is megfordult ró-

zsaolaj-keresked� hazatérve vad, gátlástalan, korrupt és korrumpáló hatalom-

machinátor politikussá alakult a szabadság égisze alatt. Ez az ellenérzés, vagyis 

a gúny és a megvetés a mindent és mindenkit legázoló újgazdagok ellen irá-

nyult. A bocskorból lakkcip�be bújt, a parasztgúnyát, a törökös buggyos gatyát 

frakkra cserél� új uralkodó osztály tagjai nemzetiségüket tekintve bolgárok vol-

tak, s nem törökök, görögök, örmények avagy zsidók. Ezért az osztályellentét, 

a gy�lölet és a harag nem öltött etnikai színezetet, mint másutt Nyugat- vagy 

Kelet-Európában, hiszen az új uralkodó osztály szinte kizárólagosan bolgá-

rokból verbuválódott. Másrészt éppen nemzeti jellege miatt, Baj Ganyo alakja 

jóval több jelentést hordozott, mint amit egy átlag balkáni-bolgár kapitalistának 

tulajdoníthatnánk. Baj Ganyo és a bajganyoizmus nemcsak a polgári átalaku-

lást, a t�kés rendet élte túl, hanem sajátos metamorfózis révén tipikussá vált 

a szocializmusban, s�t még a rendszerváltás után napjaink bolgár társadalmá-

ban is eleven, mert azt az embertípust testesíti meg, aki a bonyolult emberi 
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viszonylatokat, a rokoni, baráti, kollegiális és az általában vett szociális kapcso-

lati rendszert egy dimenzióra egyszer�síti, mezteleníti le – a haszonelv�ségre. 

Aleko Konsztantinov, a jogvégzett író méltán tartotta tökéletesnek az 1879-ben 

elfogadott tirnovói alkotmányt – hisz korának egyik legdemokratikusabb alap-

törvénye volt –, és váltig reménykedett a jog jövend� uralmában, azonban már 

Amerikában tett utazása idején, ahogy err�l útirajzában beszámol (Chicagóig 

és vissza, 1894), megbizonyosodhatott arról, hogy a m�szaki fejlettség, a vi-

szonylagos jólét és a látszólagos társadalmi egyenl�ség ellenére, az USA-ban 

sem a jog, hanem a pénz uralkodik. Aleko Konsztantinov teremtménye az írói 

szándék és vágyálom – miszerint a társadalom erkölcsi jobbítása és javulása a 

gányók elt�nését eredményezi majd – ellenére túlélte megalkotóját, s�t önálló 

életre kelt. A harmincas években a Filoszofszki pregled, a szellemi élet vezet� 

bölcseleti orgánuma hasábjain, és kés�bb még több ízben és sok helyütt vita 

folyt arról, hogy Baj Ganyo mennyiben nemzeti típus, és mennyiben csak a 

feltörekv� bolgár burzsoázia tipikus alakja. Egyértelm�vé vált, hogy Konsztan-

tinov f�h�se nem általános nemzeti típus, hanem a városi bolgár nagypolgár 

többnyire negatív jellemvonásai s�r�södnek benne, de a történelmi múlt örök-

ségét refl exeiben hordozva, általános nemzeti jegyek lelhet�k fel alakjában. 

A  hétköznapi polgárok az erkölcsi magasságokban trónoló ítészt�l eltér�en, 

a  rögvalóságban tisztán, a  saját b�rükön érzékelték és mindmáig érzékelik, 

hogy mindnyájuknak kénytelen-kelletlen némileg gányókká kell válniuk, nem 

azért, hogy gátlástalanul érvényesüljenek, hanem sokszor pusztán csak azért, 

hogy élhet� körülményeket teremtsenek maguknak, mert a korrupció ken�-

olajával m�köd� rendszerben formális szabálykövetéssel, a  nyugat-európai 

minták maradéktalan betartásával éhkoppon, vagy legalábbis hoppon marad a 

becsületes állampolgár. Aleko Konsztantinov és tollforgató örökösei hivatásuk 

szabályai szerint karikírozták, tollhegyre t�zték a társadalmi visszásságokat, de 

a társadalom egésze nemcsak kényszerb�l, hanem a történelmi tapasztalatból 

adódóan, az üzleti szellemet, a mérsékelt, mindennapi merkantilizmust meg a 

rámen�sséget és a rang nélküli társadalomban a pénz egyetemes értékmér� 

szerepét egyre inkább elfogadta. […]

Már a régi rómaiak által felfedezett lélektani törvényszer�ség, a  „similis 

simili gaudet” elv (a hasonló a hasonlónak örül – tkp. az egymáshoz hasonlók 

kedvelik egymást) magyarázza szerintem a zsidók iránt megnyilvánuló tényle-

ges bolgár rokonszenvet. Erre a közel félezredes történelmi együttlét, egymás 

mellett élés során kialakult szimpátiára érzett rá ösztönösen a szófi ai német 

nagykövet, Adolf Beckerle, amikor a német külügyminisztériumnak 1943 júniu-

sában küldött tudósításában azt jelentette, hogy: „a bolgárok képtelenek felfog-

ni a zsidókérdést, tekintve hogy túl sok ideig éltek együtt olyan népekkel, mint 

az örmények, görögök és cigányok”. Valóban, a bolgárok a közös történelmi 

múlt és sorsközösség miatt nem érezték úgy, hogy a zsidók csupán különböz� 

vallásuk és nyelvük okán másmilyen emberek lennének, hiszen hasonló volt az 

életvitelük és a mentalitásuk.

A bolgár néplélek kutatóinak álláspontja egyöntet� abban, hogy a bolgárok 

ama kevés európai nemzet közé tartoznak, akik nem tisztelik a hierarchiát, 

nem tekintélyelv�ek. A bolgárok eme tulajdonsága részben az önálló államiság 

fél évezredes hiányából és az oszmán-török uralom jellegéb�l fakad. Pontosan 



MUSTRA

9494

és vel�sen fogalmazza meg ezt a beállítódást Anton Sztrasimirov író, a bolgár 

néplélek kiváló ismer�je Diktátor c. m�vében: „Nincs nagy és kis bolgár ember. 

A törökök számára egyformák vagyunk – ráják… A túlélés parancsa a bolgárok 

túlnyomó többségében a hatalommal való kényszer� és küls� megalkuvást 

ösztönzi, a tömegek számára ez a valóban választható eredményes magatartás, 

és nem a társadalomból való kivonulás avagy a harcos szembeszegülés. A meg-

alkuvás azonban soha nem jelentett azonosulást a hatalommal, hanem annak 

bels� visszautasítását, s�t gy�löletét, kijátszását. A török iga alóli felszabadulást 

követ�en az állam a nép, a nagy többség számára idegen, elnyomó, sanyar-

gató szervezet maradt továbbra is, csak kevesek élhettek az új nemzetállam 

adta anyagi és hatalmi lehet�ségekkel, amelyeket magánhasznukra fordítottak. 

Tehát az ellenséges attit�d továbbra is fennállt, nem alakult ki a törvényekkel, 

a szabályokkal való azonosulás attit�dje. Az állam mint er�szakszervezet lépett 

fel az adófi zet�kkel szemben, a haza, az anyaföld és a bolgár államiság nem 

alkotott érzelmi, azonosulási egységet. A bolgárok a kor talán legliberálisabb 

alkotmányából sarjadzó jogrendet nem érezték sajátjukénak, bizalmatlanság-

gal, kétkedéssel fogadták az állam rendelkezéseit. Általában véve, a tekintélyek 

hiánya és a tekintély elismerésének hiánya a kormányzatot különleges politikai 

forgószínpaddá alakította, akárkib�l lehetett miniszter vagy kormányf�, és az 

ilyen vezet�k intézkedéseit sokan és könnyen megkérd�jelezték. A hadseregen 

és a rend�rségen, azaz az állami er�szakszervezeteken kívül, a  civil életben 

nem alakult ki a szabálykövet� magatartás, ha nem is látványosan, de a hallga-

tag ellenzékiség elevenen élt a bolgár társadalomban. A bolgárok alapvet�en 

individualisták, mindent megkérd�jeleznek, és nem fogadják el kritikátlanul a 

felettük állók véleményét. Képtelenség idegen elképzeléseket rájuk er�szakolni, 

nem fanatizálhatók, lelkesedésre is nehezen vehet�k rá.

6. A bulgáriai zsidó közösség az oszmán-török birodalmon belül évszáza-

dokon át külön vallási szigeteket alkotva tagolódott be a Balkán-félszigeten 

honos bolgár nyelv� népességbe.

Zsidók már a bolgár állam megalakulása (681) el�tt is éltek a mai Bulgária 

területén, mivel a bizánci birodalomban való üldöztetés el�l ide menekültek. Ké-

s�bb a bolgár cárságban is megtelepültek. Ismeretes, hogy Ivan Alekszandar cár 

1335-ben zsidó n�t vett el feleségül, aki a keresztségben a Teodóra nevet kap-

ta. A 14. században Magyarországról vándoroltak be zsidók, akik f�leg a Duna 

menti Vidinben és Nikápolyban telepedtek le. A bulgáriai zsidók túlnyomó több-

sége azoknak a zsidóknak a leszármazottai voltak, akik az 1492-es és 1497-es 

kegyetlen üldöztetések el�l az Ibér-félszigetr�l, Spanyolországból és Portugá liá-

ból Dél-Európába, valamint keletre, els�sorban az oszmán-török fennhatóság 

alatt álló területekre, így bolgárok lakta vidékekre menekültek. �k maguk „spa-

nioli”-nak nevezik magukat, és évszázadokon át meg�rzött nyelvüket ladinónak 

hívják. „Szefárdok”-nak is nevezik �ket az Ibér-félsziget héber nevér�l (Szfárád). 

Ezek az újabb betelepül�k f�ként Nikápolyban, Szófi ában, Plovdivban és Pazar-

dzsikban leltek otthonra. 1878 után Németországból érkeztek kisebb létszám-

ban askenázi zsidók, és részt vettek az ország gazdasági, ipari és kereskedelmi 

élete fellendítésében. A bolgárok és a zsidók több évszázados konfl iktusmentes 

együttélése alapozta meg a bolgár nép kés�bbiekben megnyilvánuló egyedülál-
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ló szolidaritását a holokauszt idején. Bulgária török rabság alóli felszabadulását 

követ�en, zsidók az ország majdnem minden városában találhatók. 1880-ban 

a Bolgár Fejedelemségben és Kelet-Ruméliában együttesen 20 503 zsidó élt, 

Szófi a, az új f�város 11 395 lakosából 5926 volt bolgár nemzetiség�, 4146 

pedig zsidó. Összlétszámuk az országban 1900-ra 70%-kal n�tt, és elérte a 

33 307 f�t, tíz év múlva már összlétszámuk 40 133 f�t tett ki, vagyis a lakosság 

0,92%-át, ebb�l 38 546-an laktak városokban, és csak jelentéktelen hányaduk: 

1567 f� falvakban. A  zsidóság továbbra is viszonylag kis létszámú kisebbség 

maradt, s�t az összlakossághoz mért arányuk a betelepül� bolgár menekültek 

miatt még csökkent is (1920 – 43 209, 0,89%; 1926 – 46 558, 0,85%, 1934 – 

48 398, 0,80%), a zsidók több mint a fele Szófi ában élt, a nagyobb városokban 

létszámuk 1000 és 7000 f� között mozgott. Foglalkozás szerinti megoszlásban, 

viszonylag kevés volt közülük bankár és nagyt�kés, 40 000 f�t tett ki a fi zikai 

munkások, kisiparosok, kiskeresked�k létszáma. A harmincas években a mint-

egy 80 000 bulgáriai keresked� közül csak 1999 volt zsidó származású, az 

1926-ban végzett felmérés szerint az országban m�köd� 2794 orvos közül 145 

volt zsidó, a 3600 ügyvéd közül pedig csak 77, miközben a zsidóság képzettségi 

aránya országosan is magas volt. A bulgáriai zsidóság részt vállalt a bolgár nem-

zet nagy hazafi as vállalkozásaiban is. A balkáni és az els� világháború idején az 

akkor 40 700 f�t kitev� zsidóságból 952 f� halt h�si halált a harctereken. A zsi-

dóság fejlett vallási, oktatási, kulturális és szociális önszervez�dése, nagyszámú 

intézményei el�segítették a bolgár társadalmon belüli identitás�rzést és önfej-

l�dést, és egyúttal a bolgár társadalomba való harmonikus integrálódást, de 

többségük szerény anyagi helyzete miatt a cio nizmus eszméivel rokonszenve-

zett, ezért az �si-új hazában, Palesztinában való kedvez�bb boldogulás reménye 

széles körökben nagy népszer�ségnek örvendett. Ezzel is magyarázható, hogy 

bár a bulgáriai zsidóság közül senki sem vált a fasizmus áldozatává, mégis, 

a túlnyomó többség a kivándorlást választotta.

A bolgár nemzet történelme a többi kelet-európai nép történelméhez ha-

sonlóan számos tragédiával, katasztrófával, zsákutcával terhes. Az öt évszá-

zados török rabságot követ� évtizedek sem teljesítették be a szabad, boldog, 

békés élet ígéretét.

A  már többször idézett tirnovói alkotmány, amelynek alapjául a belga 

alkotmány szolgált, a  Bolgár Fejedelemség minden állampolgára számára 

biztosította a polgári szabadságjogokat, így kiváló kiindulási pont és jogi fun-

damentum volt a demokratikus fejl�dés számára. De hamar bebizonyosodott, 

hogy a jogállam m�ködéséhez a törvényeken kívül demokratikus intézmények 

és demokratikus értékeket valló, demokratikusan gondolkodó és demokrati-

kusan viselked� polgárok is szükségeltetnek. Ez a haladó szellem�, liberális 

alaptörvény sem volt képes megakadályozni a törvénytelenségeket a napi gya-

korlatban, a  korrupciót, az önkényeskedéseket, s�t a politikai merényleteket 

és a gyilkosságokat sem. Minden visszásság ellenére, Bulgária I. Ferdinánd 

uralkodásának els� negyed százada alatt bámulatos gazdasági, társadalmi, 

kulturális fejl�dést ért el. A bulgáriai zsidók helyzete is kifejezetten kedvez�nek 

volt mondható, ahogy err�l Elias Canetti is beszámolt: „A spanyol zsidók több-

sége még török állampolgár volt. A törökök alatt jól ment a soruk, jobban, mint 

a balkáni keresztény szlávoknak. De mert a spanyol zsidók között sok volt a 
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jómódú keresked�ember, az új bolgár kormányzat is igyekezett jó viszonyt te-

remteni velük, és a hosszú ideig uralkodó Ferdinánd király a zsidók barátjának 

számított”. Ferdinánd, a  Szász–Coburg–Gotha uralkodó hercegi család sarja, 

a Bourbonok kiemelked� tehetség�, nagy reményekre jogosító ivadéka vezet� 

szerepet töltött be Bulgária felvirágoztatásában. Ez a ténylegesen hét nyelvet 

beszél�, valódi européer arisztokrata, saját céljainak megfelel�en, ügyesen 

manipulálta a kormányzati hatalmat gyakorló politikusait. Nagyra tör� álmai 

megvalósítása érdekében tragikus háborús kalandokba (a balkáni háborúkba 

és az els� világháborúba) kergette jobb sorsra érdemes országát, ami egyben 

saját végzetes bukásához is vezetett. E nemzeti katasztrófák miatt Ferdinánd 

cár korábbi történelmi szerepére is árny vetül. Az egyszer� emberekhez ha-

sonlóan, a  bolgár politikai elit is kegyetlenül következetesen, józan realitás-

sal és durva gyakorlatiassággal ítélte meg az országos ügyeket. Lemondásra 

kényszerítették a cárt, és trónra emelték a még ifjú és tapasztalatlan örököst, 

Boriszt. A  kett�s nemzeti katasztrófa után sem a vezet� politikusok, sem a 

tömegek nem kerestek ártatlan b�nbakokat, hanem megnevezték és megta-

lálták a b�nösséggel avagy b�nös mulasztással ténylegesen vádolható valódi 

felel�söket. A kudarcokért más országoktól, így Magyarországtól eltér�en, nem 

hibáztatták a nemzeti katasztrófákban vétlen hazai zsidóságot. Az els� világhá-

ború után törvényes választások útján kormányra kerül� parasztpárti politiku-

sok, a Bolgár Földm�ves Népi Szövetség vezet�i a háborús kabinet tagjait az 

alkotmányos el�írásokat megkerülve állítottak bíróság elé és zárták börtönbe. 

A kisgazdákat katonai puccsal eltávolító jobboldal sem a zsidókra hárította a fe-

lel�sséget, hanem 1923 júliusában a korábbi kormányf�t, Alekszandar Sztam-

bolijszkit ölette meg. 1935-ig, a cári egyeduralkodói rezsim bevezetéséig dúlt 

a kommunista merényletekkel és titkosrend�ri akciókkal tarkított küzdelem a 

bal- és jobboldal között, de ebb�l a kegyetlen, véres harcból, szerencsére, val-

lási-etnikai csoportként kimaradtak a zsidók. 1935-t�l, két katonai puccs után, 

a lojális tisztikarra támaszkodva III. Borisz cár már nemcsak uralkodott, hanem 

a pártok nélküli parlament díszlete el�tt kézi vezérléssel irányította országát, 

váltogatott kormányf�i révén gyakorolta a végrehajtó hatalmat. A szocializmus 

idején ezt az id�szakot monarchofasizmusnak bélyegeztek. A  legújabb, elfo-

gulatlan kutatások és a tudományos megítélés fényében csak tekintélyuralmi 

rendszerr�l beszélhetünk, mert az alkotmányt nem törölték el, csak de facto 

felfüggesztették, az a bal- és jobboldali ellenzék számára egyaránt hivatkozási 

alap maradt. Nem jött létre náci jelleg� pártállami rendszer, az uralkodóból 

sem vált legf�bb pártvezér, képtelen is lett volna erre a szerepre egy tétova, de 

demokratikus érzelm�, vallásos uralkodó, egy csontja velejéig pacifi sta arisz-

tokrata. Végs� soron, 1943. március 9-én az � szava, tiltó parancsa hiúsította 

meg a bulgáriai zsidók deportálását, miként az � hallgatólagos belegyezése, 

Hitlerrel kötött embertelen alkuja és a macedóniai helyi lakosság ez irányú 

passzivitása, valamint az anyaországi bolgárok tájékozatlansága, tanácstalan-

sága, a több mint hat évtizedes anyaországtól való elszakítottság, és talán az 

általában vett macedónkérdés ellentmondásos társadalmi megítélése nyomán 

kialakult óhazai közhangulat miatt válhatott közel 12 000 (11 384) macedóniai, 

állampolgárság nélküli zsidó áldozati báránnyá, az ideiglenesen visszakapott 

területek emberi ellenértékévé.
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7. A  bolgár nép nemes, önzetlen tette fölött érzett jogos öröm sem fe-

ledteti az ártatlan áldozatok iránti mély gyászt és a soha nem múló bánatot. 

Kutatói elkötelezettségem arra késztetett, hogy megkíséreljem feltárni a tör-

ténelmi és társadalmi körülmények ható tényez�it és az emberi magatartás 

mozgatórugóit. Egyetértek Hannah Arendttel abban, hogy Adolf Eichmann és 

tömeggyilkos társai túlnyomó többségükben nem voltak pszichopata b�nöz�k 

avagy erkölcstelen gonosztev�k, hanem lelkes és lelkiismeretes hivatalnokok, 

akik vakon engedelmeskedtek a fels�bbségnek, mérlegelés nélkül követték a 

hatalom által meghozott rendeleteket. Kiderült, hogy a totalitárius államban, 

ahol az olajozott m�ködés elve a szigorú alá- és fölérendeltség, a vasfegyelem, 

az önálló gondolkodás felszámolásával felszámolódik a szuverén, erkölcsi ér-

tékekkel bíró személyiség, mert mindent a pártállam által megszabott legf�bb 

célnak rendelnek alá. A fasizmus és a kommunizmus létével és gyakorlatával 

bebizonyította, hogy az elembertelenedésnek nagyon is banális, prózai mód-

szerei vannak, de a társadalmi erények érvényre jutásához is néhány átlagos, 

szokványos dolog szükségeltetik, kell� számú teljesen hétköznapi ember, akik 

normálisan viselkednek, azaz természetesen gondolkodnak és éreznek, nem 

a beléjük sulykolt szabványok szerint, hanem józanul, saját fejük és szívük 

szerint. A  társadalom egészséges m�ködéséhez civil kurázsira van szükség, 

de a totalitárius állam épp ezt nem hagyja kibontakozni, ezt fojtja el legel�bb. 

A  civil kurázsi m�ködési feltételeir�l és eredményességér�l igen tanulságos 

Schmidt Mária gondolatmenete, amely részben kulcsot ad a bulgáriai és a 

magyarországi zsidómentés eltér� voltához: „…az, hogy egy társadalomban 

milyen mértékben és milyen módon nyilvánul meg az üldözöttekkel szembeni 

együttérz� támogatás és segít�készség, mindenekel�tt az adott társadalmi be-

rendezkedés függvénye. Vagyis minél demokratikusabb egy társadalom, annál 

több lehet�ség van a hatalom szándékaival való szembehelyezkedésre, illetve 

annál kisebb veszéllyel jár az üldözöttek mellett kinyilvánított szolidaritás. To-

tális diktatúrákban ugyanakkor a hatalommal való legkisebb ellenszegülésnek 

is a legsúlyosabb következményei lehetnek. Ezért tehát az üldöztetésekkel 

szembeni fellépés, illetve az üldözöttekkel való szolidaritás vállalásának szem-

pontjából nem az a dönt�, hogy a társadalom mely csoportjai iránt kellett a 

támogató, illetve segít� szándéknak megnyilvánulnia, sokkal inkább az ilyen és 

ehhez hasonló cselekedetekért kiszabható büntetés mértéke. Ezért az alapvet� 

cezúrát a magyar társadalom magatartásában az üldözöttekkel szemben 1944. 

március 19-e, az ország függetlenségének elvesztése, demokratikus intézmé-

nyeinek felszámolása jelentette.

III. Borisz cár lavírozásának, diplomáciai tehetségének köszönhet�en, Bul-

gária a háború végéig meg�rizte szuverenitását, Magyarországtól eltér�en nem 

szállták meg a náci csapatok. Dimitar Pesev zsidóment� akciójának, vagyis 

annak, hogy 42 képvisel�társával szembehelyezkedett a kormány, a hatalom 

szándékaival, csak annyi következménye lett, hogy a kormányf� elmozdíttatta 

parlamenti alelnöki posztjáról, a többiekkel szemben még ehhez hasonló retor-

ziókat sem foganatosított a hatalom, ám mindez szemernyit sem von le bátor, 

kockázatokat vállaló, nemes tettük értékéb�l. Másrészt ez is ékes bizonyítéka 

annak, hogy Bulgáriában nem volt fasiszta rendszer, sem totalitárius állam-

berendezkedés. Dimitar Pesevet, példaadó magatartása ellenére, a  kés�b-
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biekben, 1944 szeptembere után, a kommunista hatalom hurcolta meg. Dimi-

tar Pesev (és a többi zsidóment� kiváló személyiség) nem volt magányos grál-

lovag, hanem konkrét társadalmi közegben él� és tevékenyked�, nevezetesen 

a kjusztendili választókerület polgárait képvisel� honatya, ahol azok a bolgár 

és zsidó barátai és ismer�sei éltek, akik felkérték ügyük felkarolására, támoga-

tására. A kjusztendiliek és a bolgárok szerte Bulgáriában az elmúlt évszázadok 

alatt megtapasztalták a zsidókkal való együttélés gyakorlatát, a  török uralom 

alatti sorsközösség az együttérzés, az együttm�ködés és a kölcsönös segítség-

nyújtás szellemét mélyítette el bennük. Az új, jogegyenl�ségben fejl�d� bolgár 

államban az eredeti t�kefelhalmozás idején keletkezett ellentétek f�ként bol-

gárok és bolgárok között feszültek, s nem a bolgárok és más nemzetiség�ek 

között. A bolgár emberek és a bolgár állam az örmény genocídium idején a 

Törökországból menekül�k ezreit, összesen 20 ezer keresztény üldözöttet fo-

gadott be, ahogy a bolsevik forradalom és polgárháború el�l menekül� 50 ezer 

oroszt. A szolidaritás e korábbi, a vészkorszakot megel�z� példái is segítettek 

a zsidó polgártársak melletti kiállásban.

8. Milyen üzenetet hordoz végül is a holokauszt idején tanúsított egyedül-

álló bolgár magatartás, és milyen tanulságokkal szolgál ma nekünk, magya-

roknak, bolgároknak, európai honpolgároknak? Talán feltételezésem, gondo-

latkísérletem eléggé meggy�z� érvekkel szolgál arra az állításra vonatkozóan, 

hogy csak az a társadalom lehet immunis a rossz szándékú, fondorlatosan 

aljas nemzetközi avagy nemzetállami és pártpropagandával, és egyéb intézke-

désekkel, médiamanipulációval szemben, amelyben léteznek köztiszteletnek, 

közmegbecsülésnek örvend� országos intézmények okos, bátor, igazságos 

és mértéktartó vezet�kkel – mint annak idején Bulgáriában a Bolgár Ortodox 

Egyház és a többtucatnyi kormánypárti és ellenzéki képvisel� volt. De az ellen-

állás igazi alapja és támasza az, ha az adott országban kell� számban vannak 

normális emberek, vagyis kritikusan és higgadtan, azaz „józan paraszti ésszel” 

gondolkodó, a központi hatalomtól független, önálló egzisztenciával rendelke-

z�, szilárd, ép, konzervatív erkölcsi alapokon álló személyek, valódi hazafi ak, 

tehát nem fanatizálható alattvalók, hanem olyan öntudatos és bátor állampol-

gárok, akik az állam jogszabályait nem szentírásként kezelik, és el�írásait nem 

követik vakon, hanem azokat a mindennapi tapasztalatok és az egyetemes 

értékek próbájának vetik alá, kiváltképp akkor, ha azok ellentmondanak a ter-

mészetes erkölcsi érzéknek és a józan észnek.
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Anton Baláž

Transzportok Szlovákiából
Anton Baláž A  feledés földje cím� regényének új magyar kiadását dokumentáris 

függelékkel gazdagította. (Napkút, 2016)

A  szerz� Reménytranszportok cím� ismeretközl� könyvéb�l merít, melynek 

középpontjában az Izrael állam megalapítását követ� kitelepítési akció áll. Az Ál-

lambiztonsági Szervek és D. Okáli, az akkori belügyminisztérium titkos megbízottja 

archívumainak titkosság alól történt feloldása után az író történelmileg h�en és új 

tények egész sorának felkutatásával felfedez� módon rekonstruálja a magyarországi 

zsidók Szlovákiába menekülését s Izraelbe távozásuk drámai körülményeit. Szer-

kesztett részleteket adunk közre e válogatásunkban.

A  magyar briha,1 1949–1950. Regényem h�sei és csaknem 4000 szlovák 

zsidó számára a „Feledés földjévé” 1948 után Izrael állam vált, melybe legálisan 

kitelepülhettek. Ennek a kivándorlási akciónak a folyamatát Reménytranszpor-

tok cím� könyvemben dokumentáris formában is feldolgoztam. Megírására 

többek között leginkább talán az a magyarországi zsidó menekültekr�l szóló 

dokumentum késztetett, melyet a nyitranováki2 kényszermunkatábor archívu-

mának adatbázisában fedeztem fel, amelyet az 1948 februárjában végbement 

kommunista puccs után hozott létre az új, megtorló rendszer „osztályellensé-

gei” számára.

E dokumentum Okruhlica f�törzs�rmester 1950. január 11-én kelt jelen-

tése volt. A Belügyminisztérium Meghatalmazott Hivatalának parancsa szerint, 

mely a nyitranováki tábort irányította, dr. Jakab, a tábor orvosa kivizsgálta az 

idegen állampolgárságú személyeket, és „hogy bizonyíthassa az izraelita hitval-

láshoz való tartozásukat” – azaz, zsidók-e –, a jelen lev� férfi akat testi vizsgá-

latnak vetette alá. A kapcsolt megítélésben megállapította, hogy „Szuly János 

péniszér�l nincs eltávolítva a praeputium, mivel csak azután keresztelkedett át 

izraelita hitvallásra, miután házasságot kötött az izraelita Špaloňová Edmával. 

Nagy Jen� péniszér�l el lett távolítva a praeputium, és az anyja azt állítja, hogy 

erre mindjárt a születése után került sor.”

Meglepetéssel és szégyenérzettel olvastam tovább a f�törzs�rmester je-

lentését az internált magyar zsidók faji kivizsgálásáról – mivel budapesti zsi-

dók egy csoportjáról, férfi akról, n�kr�l, gyerekekr�l volt szó. A n�knek zsidó 

származásuk bizonyítására valamely zsidó ünnepet kellett megnevezniük, 

a gyerekeknek pedig el kellett mondaniuk a Manistane cím� imát. Meglepett, 

hogy erre a faji kivizsgálásra Szlovákiában 1950-ben került sor, öt évvel a 

második világháború befejez�dése után, a  háborús szlovák állam összes 

faji törvényének s a velük kapcsolatos megalázó eljárásoknak a megszün-

1 Briha (bricha) – az illegális palesztinai kivándorlást ún. briha(menekülés)-irodák bonyolították le.
2 Nováky
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tetése után. Mindez ráadásul ugyanabban a nyitranováki táborban történt, 

melyb�l 1942 tavaszától �szig a szlovákiai zsidókat Auschwitzba és a többi 

náci haláltáborba szállították. 1942. szeptember 22-én, a  legnagyobb zsidó 

ünnep, Jóm Kippur napján, épp Nyitranovákról ment el az utolsó transzport. 

Marhavagonokban, embertelen higiéniai feltételek mellett további ezer férfi t 

szállítottak a haláltáborokba.

Amikor a Belügyminisztérium Meghatalmazott Hivatala archívumában 

nyomozni kezdtem a parancs értelmét illet�en, melynek alapján Okruhlica 

f�törzs�rmester a tábori orvos részvételével ellen�rizte az internáltak zsidó 

származását, megállapítottam, hogy a magyar zsidók számos csoportjának 

egyikér�l volt szó. Azok a budapesti kormány 1948 decemberében elfogadott 

döntése alapján, mely szerint leállítják az Izraelbe való kivándorlást, illegálisan 

érkeztek Szlovákiába. A Palesztin Hivatal segítségével, mely a szlovákiai zsidók 

kivándorlását szervezte, a  Pozsonyból Izraelbe tartó transzportok valamelyi-

kébe lettek besorolva. Azokat a magyar zsidókat, akiket a határ illegális átlé-

pésekor elkaptak, elítélték, és a nyitranováki táborba küldték. 1948 februárja 

után az a „politikai és gazdasági felforgatók” s a rendszer más ellenségei ezrei 

számára munka- és nevel�táborrá vált. S a zsidó, Orwell nyelvén szólva, izrae-

lita eredetük megállapítására szolgáló megalázó eljárás volt a feltétele annak, 

hogy engedélyt kaphassanak a kivándorlótranszportok egyikébe való beiktatás-

ra. Ezt a feltételt az Államvédelmi Osztály3 szabta meg. A Belügyminisztérium 

Meghatalmazott Hivatala csak annak a beleegyezésével szüntethette meg a 

tábori büntetést és adhatott engedélyt a legközelebbi kivándorlótranszportba 

való besoroláshoz.

Elkezdtem érdekl�dni ezek iránt a transzportok iránt, melyek Pozsonyból 

már nem sokkal a második világháború befejez�dése után indultak, s melyek-

kel Palesztinába több mint hatvanezer zsidó menekült a szomszédos országok-

ból, f�leg Lengyelországból.

Az Államvédelmi Osztály Pozsonyi Kerületi Parancsnokságának hivatalos, 

1949. március 24-i jelentése szerint, melyet az SZLKP4 f�titkárához, Štefan 

Bašťovanskýhoz intéztek, Pozsonyon 1945-t�l 1949 februárjáig „több mint 

150 000 ilyen zsidó menekült ment át, méghozzá mindannyian a dévényújfalu-

si5 határátkel�hely útlevélvizsgálatával”. A transzportok Szlovákiából a Belügy-

minisztérium határozata (č. Z/s-3.559-18/IV-46) s a Belügyminisztérium Meg-

hatalmazott Hivatala 1948. február 11-én felújított rendelete (4820-VII/7-48) 

alapján távoztak, s  a pozsonyi Szociális Gondozás Meghatalmazott Hivatala 

szállíttatta el �ket, konkrétan annak repatriációs részlege. Az eredetileg a Szlo-

vákiába Romániából, Magyarországról és részben Kárpát-Ukrajnából érkez�, 

szlovák nemzetiség� áttelepültek fogadására létesült.

„Kezdetben az összes zsidó menekültet Lengyel-, Magyarországból, Romá-

niából stb. – áll a Bašťovanskýhoz intézett jelentésben – a dévényújfalusi me-

nekülttáborban helyezték el, kés�bb a pozsonyi Central Szállodában, legvégül 

a pozsonyi Zsidó Hitközség étkezdéjében. A pozsonyi Szociális Gondozás Meg-

3 ÁVO – szlovákul ŠtB
4 Szlovákia Kommunista Pártja
5 Devínska Nová Ves
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hatalmazott Hivatalának kötelessége volt e személyeket a hivatalnokai (E. Sa-

mek, a repatriációs részleg elöljárója és Ľ. Kalina hivatalnok) által igazoltatni. 

Az igazoltatás után repatriációs iratokat adtak ki nekik, a Szociális Gondozás 

Meghatalmazott Hivatala repatriációs részlegének pecsétjével. Az említett Kali-

na hivatalnok ilyen repatriációs iratokat állított ki, úgy, hogy összeírta a mene-

kültek nevét, bevallásuk alapján, jegyzéket készített róluk, majd azt a nevezett 

pecséttel s a saját aláírásával látta el. Alaposabb átigazolásokat nem végzett. Az 

így összeállított transzportot átadta Šalamun Friedmann-nak, a Zsidó Hitközség 

alkalmazottjának, aki a transzportot a dévényújfalusi vám�rség útlevélvizsgála-

tához kísérte, majd onnan az ausztriai Marchegg állomásra. Ott a transzportot a 

Zsidó Hitközség és a bécsi Palesztin 

Hivatal már ott várakozó tagjainak 

adta át, akik azt átvették. A jelentés 

szerint a menekülteket utána transz-

portokban Palesztinába szállították.”

Az az adat is érdekes, hogy mi-

lyen útvonalakon érkeztek e mene-

kültek Szlovákiába: Lengyelország-

ból Sobiboron és a Magas-Tátrán, 

Oroszországból Sanokon, Romá-

niából Oroszváron, Magyarország-

ról Sátoraljaújhelyen, Királyhelme-

cen, Szepsin, Ipolyságon, Füleken, 

Somorján és Komáromon keresztül. 

A  határon többnyire csempészek 

segítségével keltek át, akiknek az 

államvédelem megállapításai sze-

rint „személyenként 3000 forintot” 

fi zettek. A Belügyminisztérium Meg-

hatalmazott Hivatala 1948 februárja 

után a menekülteket a határon túlra 

szállítani csak az állambiztonsági 

szervek felügyelete alatt engedé-

lyezte, melyek el�bb minden me-

nekültet „lusztráltak”, azaz állambiz-

tonsági szempontból átigazoltak.

A menekültek transzportjai 1949-ig Pozsonyon minden nagyobb probléma 

nélkül jutottak át, de a Belügyminisztérium Meghatalmazott Hivatala 1949. feb-

ruár 28-án az „izraelita hitvallású menekültek” további transzportjait betiltotta, 

annak ellenére, hogy a városban még 800 volt bel�lük – s a kivándorlási akció 

hivatalos leállítása után Magyarországon további ezrek próbáltak illegálisan 

Izraelbe jutni.

Ezeknek az embereknek a sorsát, akiknek a menekülése Magyarországról 

a klasszikus zsidó exodus jeleivel bírt, Reménytranszportok c. könyvem A ma-

gyar briha kétszeres történelmi látószögb�l, Rajk halált hozó árnyékában és 

Az utolsó kivándorlók – a kiutasítottak és kitoloncoltak cím� fejezeteiben mu-

tattam be. E dokumentumfüggelékben ezek leglényegesebb részeib�l merítek.

Egy 1949-b�l való plakát, mely arra szólítja fel 

a fiatal zsidókat, vándoroljanak ki Izraelbe
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A magyar briha kétszeres történelmi látószögb�l. […] Robert J. Büchler 

izraeli történész, a csehszlovákiai zsidó közösségr�l összeállított enciklopédia 

projektjének a feje a jeruzsálemi Jad Vasemben, 1996-ban a cseh Soudobé 

dějiny6 c. szaklapban publikálta A magyarországi zsidók illegális emigrációja 

Izraelbe 1949-ben, a  csehszlovákiai biztonsági archívumok szemszögéb�l 

cím� tanulmányát. Hozzáteszem, hogy a Cseh Köztársaság Belügyminiszté-

riuma prágai archívumáról van szó, úgyhogy a tanulmányból hiányzik a szlo-

vák biztonsági szervek „archívumi szemszöge” (kivéve néhány, a  tanulmány 

függelékében idézett dokumentumot). Azt könyvem e fejezetéhez a pozsonyi 

Szlovák Nemzeti Archívumban �rzött többféle alapból – f�ként a belügy meg-

hatalmazott hivatalának levéltári alapjából – sikerült összegy�jtenem. Büchler 

tanulmánya ennek ellenére a háború utáni történelem e többnyire ismeretlen, 

drámai fejezetér�l sok, nálunk egyel�re még nem közölt tényt tár fel.

A szerz� a tanulmány bevezet�jében megállapítja, hogy a zsidó állampol-

gárok kiköltözködését 1948 végén betiltották, 1949 elején pedig a magyar 

szervek leállították a Magyarországi Cionista Szervezet s a hozzá tartozó ifjúsá-

gi szervezetek m�ködését is. Megtoldom, hogy els�sorban a Hasomer Hacair 

szervezetr�l volt szó, mely az azt követ� illegális emigráció id�szakában – me-

lyet héberül megfelel�en és kifejez�bben a briha, azaz menekülés szóval illet-

tek – jelent�s szerepet töltött be. És mivel Büchler nem írja meg az okát, miért 

állították le a kivándorlást, én kiegészítem, hogy ez a Szovjetunió nyomására 

történt, és biztos az országon belül uralkodó viszonyok is hozzájárultak, ahol, 

Szlovákiához hasonlóan, folytatódtak a zsidóellenes zavargások, s újraéledt az 

antiszemita hangulat.

„Nevezettek izraelita típusúak”. Az Izrael államba való Kivándorlási Minisz-

tériumban a belép� vízumok kiadásával – melyekért a Palesztin Hivatal dolgo-

zói jártak Prágába – az utóbbi hetekben kevesebb gond volt, mint az Ausztria 

és Olaszország pozsonyi f�konzulátusain kiadott átutazó vízumokkal. Nem 

mintha a konzulátus dolgozói nem lettek volna hajlandóak a jövend�beli ki-

vándorlóknak megadni azokat, a gond azzal volt, hogy az Államvédelmi Osztály 

civilbe öltözött ügynökei a konzulátus minden egyes látogatóját elmenetelekor 

feltartóztatták, igazoltatták. S�t, ezeket a csehszlovák állampolgárokat némely 

esetben indokolatlanul meg is fenyegették, vagy ellenkez�leg: együttm�ködés-

re szólították fel �ket.

Dr. Kalinának, a Palesztin Hivatal vezet�jének kezdett elege lenni a légkör-

b�l, melyet az Államvédelmi Osztály a zsidó hitközségek és a Palesztin Hivatal 

körül kezdett terjeszteni. Az id�s pozsonyi ügyvédnek – aki magára vette a 

terhet, hogy technikailag és anyagilag biztosítsa a Szlovákiából Izraelbe való 

kivándorlás akcióját – sok eseményt�l, mely Pozsonyban az 1949-es év végét�l 

történt, már szinte borsódzott a háta.

S dr. Kalinának hasonlóan borsódzott a háta, amikor beleolvasott a nyitra-

nováki kényszermunkatáborban tartott, az izraelita hitvallású magyar állampol-

gárokra vonatkozó ügyiratba. Az ügyiratot hírnök hozta egyenesen a megbí-

zottól, azzal az üzenettel, hogy minél hamarabb nézze meg, mert úgy döntött, 

6 Jelenkori történelem
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kegyelmet ad nekik, ha a hi-

vatala megszerzi számukra a 

megfelel�, a legális kivándor-

láshoz szükséges papírokat. 

Legalább egy jó hír, gondolja 

Kalina, s  azonnal nekilát az 

irat olvasásának. Valamilyen 

Okruhlica f�törzs�rmester 

ugyanis, aki ezeknek az em-

bereknek a névjegyzékét ösz-

szeállította, és most átküldte 

a megbízottnak, a következ�-

ket írta:

„Annak bizonyításában, 

hogy izraelita hitvallásúak, 

a  pozsonyi, izraelita hitval-

lású Šimon Gavora segéd-

kezett egy nála lev� héber 

könyv segítségével, valamint 

dr. Jakuš, a  tábor orvosa. 

A  mellékelt jegyz�könyveken 

kívül csatolom a kivizsgált 

személyek hitvallásáról szóló 

bizonylatot:

Friedmann Klára – töké-

letesen bírja a héber nyelvet.

Szuly János – héberül 

nem tud, az orvos nem vizs-

gálta ki, mivel � maga kije-

lentette, hogy péniszér�l nincs eltávolítva a praeputium, mert csak 1929-ben 

keresztelkedett át izraelita hitvallásra, miután házasságot kötött az izraelita 

származású Špaloňová Edmával.

Szuly Jánosné – tudja az izraelita ’Majde-ani’ imát, egyébként a magyar 

nyelvet használja.

Szuly Zoltán – keveset tud héberül, és a mellékelt orvosi bizonylat szerint a 

péniszér�l el lett távolítva a praeputium, s az anyja állítása szerint erre mindjárt 

a születése után került sor.

Nagy Jen� – héberül nem tud, mivel Magyarországon csak a magyar nyelvet 

használta, de fel tudja sorolni az izraelita ünnepeket. A mellékelt orvosi bizonylat 

szerint a péniszér�l el lett távolítva a praeputium, és azt állítja, hogy erre mind-

járt a születése után került sor.

Nagy Jen�né – héberül nem tud, mivel római katolikus hitvallású apja ne-

velte fel. Anyja izraelita származású volt, nem él az apjával. Megjegyzem, neve-

zett küls�leg izraelita típusú.”

A f�törzs�rmester – aki minden bizonnyal valami régi csend�r volt, s a szlo-

vák állam alatt talán a zsidó munkatábor egyik �re – faji jelleg� bizonylata a 

A belügyi megbízott titkárságának jelentése 

a magyarországi zsidók szabadon engedésér�l 

a táborból és az osztrák határra való szállításukról
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következ� oldalakon is folytatódott. A Palesztin Hivatal vezet�je így megtudta, 

hogy Pentsy Augusta csak részben bírja a héber nyelvet, Guttmann Margita és 

Mansdorf Cecília jól, Wittenberger Margit csak a héber ünnepeket tudja felsorol-

ni, különben beszélni és olvasni héberül nem tud, mivel Magyarországon több-

nyire szintén csak a magyar nyelvet használta. De az �rmester nála, akárcsak a 

többi kihallgatottnál, akik nem tudtak, vagy csak részben tudtak héberül, nem 

felejtette el megjegyezni, hogy „izraelita típusú”, azok pedig, akik nem tudnak 

jól héberül, ezt azzal magyarázzák, hogy Magyarországon magyar nyelv� ima-

könyveket használtak.

Okruhlica f�törzs�rmester mögött dr. Jakuš, a  tábor orvosa sem maradt 

le, aki az összes internált zsidó férfi t kivizsgálta, „tényleg izraelitáról van-e 

szó”. Megállapította, hogy a többségük péniszér�l el lett távolítva az el�b�r, de 

„e  lelet alapján még nem állítható, hogy valaki izraelita, mivel a praeputium 

kés�bb, valamilyen betegség alapján is lehetett eltávolítva” – zárja le kétkedve 

véleményezését a tábori orvos.

Hát, kíváncsi vagyok, mit szólt ezekhez a faji véleményezésekhez a marxista 

Okáli, gondolta magában dr. Kalina, miután megismerkedett a nyitranováki tá-

bor terjedelmes aktájának tartalmával. Észrevette, hogy úgy a f�törzs�rmester, 

mint a tábori orvos rendkívül ügyeltek arra, nehogy használják a jegyz�könyv-

ben a zsidó szót. Az állami szervek köreiben, f�ként a kommunista rendszer-

váltás után, elterjedt ez a ködösít� terminológia, még az Államvédelmi Osztály 

is ezt használta. Szintén „izraelita hitvallású csehszlovák állampolgárokról” 

beszél, akik illegálisan lépik át a határokat, részt vesznek a csempészésben, 

és f�leg az „idegen valuták eltitkolásában” (értsd amerikai dollárok). A háború 

utáni Csehszlovákiában valóban büntetend� volt az antiszemitizmus és a faj-

gy�löl� nézetek terjesztése, s a pozsonyi piactéren az el�z� évben végbement 

„zsidóellenes rendbontás” bujtogatóit néhány hónapra börtönbe zárták. De alig 

néhány év elteltével a zsidók újra a nyitranováki táborba kerültek, habár ezek 

most magyar zsidók. S ahhoz, hogy kijussanak bel�le, most nem megkérd�je-

lezniük kell a zsidó eredetüket (pl. keresztény házassággal), ellenkez�leg: azt 

mindenképpen hihet�en muszáj kimutatniuk!

Ez akár egy sanyarú zsidóvicc témája is lehetne, ha nem volna szomorú 

igazság, gondolja magában Kalina, az öreg fi skus. S eszébe jut, vajon hogyan 

állnák meg a helyüket ebben a vizsgában a szlovák, illetve csehszlovák zsidók, 

ha a „szervek” el�tt igazolniuk kéne „izraelita eredetüket”? �k nemcsak hogy 

nem imádkoztak héber imakönyvekb�l, hanem cseh és szlovák iskolákba 

jártak, héberül többnyire még énekelni sem tudtak. Az els� transzportokban, 

melyekben a zsidó fi atalokat Lengyelországba szállították, azt az ezer gyönyör� 

fi atal zsidó lányt, szlovák népdalokat és cseh cserkészdalokat énekeltek. Csak 

akik abszolválták a hachsarát – a Palesztinába való kivándorlásra felkészítést, 

melynek folyamán be kellett bizonyítaniuk, hogy a zsidók is képesek testi mun-

kát végezni –, azok tanultak meg néhány kibucbeli dalt…

A Palesztin Hivatal vezet�je tudatosítja magában, újra hagyta, hogy a múlt 

kerítse hatalmába, az átélt szenvedésekre való visszaemlékezés. De hiszen 

nemcsak a zsidók szenvedtek, hangsúlyozzák most egyre gyakrabban az elv-

társak, a fasiszta csizma mindnyájunkat tiporta. És bár a zsidók a hátukon más-

féle fekete csizmákat is éreztek, err�l már inkább nem nagyon beszélnek. Az 
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azokból a rémes évekb�l levont tanulságot azonban senki sem veheti el t�lük. 

Sokuknál ez vezetett az elhatározáshoz, hogy kivándoroljanak Izraelbe.

Az els� kivándorlási transzportokkal 1948 �szén f�leg fi atalok, tizennégy- 

tizenöt éves gyerekek mentek ki. Azok, aki összes rokonukat elvesztették, so-

kan testileg-lelkileg meggyötörten tértek vissza a haláltáborokból, de képesek 

voltak gyorsan összeszedni magukat. Már a maguk türelmetlen kibucos-épít� 

álmaikat álmodták, alig bírták kivárni, hogy leugorjanak Haifában a hajóról, 

lábuk Izrael földjét érintse. 

S hitték, hogy ez most már 

mindörökre lesz, befejez�-

dik �seik végtelen exodusa, 

és azt az Ígéret földjére való 

diadalmas visszatéréssel te-

t�zik be.

Igen, igen, suttogja ma-

ga elé Kalina, az els� transz-

portokban valóban emelke-

dett hangulat uralkodott, 

a  pozsonyi nagyállomásról 

zenével, hangoskodva kí-

sérték ki �ket. Most, nem 

egész fél évvel kés�bb, már 

jóval csendesebben, szinte 

felt�nésmentesen töltik be a mellékvágányra állított személyvagonokat. Valami 

megváltozott, a nyugodt elmenetel – a lengyel- és magyarországi transzportok 

betiltása után – ideges meneküléssé vált. Csak gyorsan, gyorsan…

A Palesztin Hivatal húsz embere annyit dolgozik, amennyit csak bír, érzik, 

verseny ez az id�vel. Kalina ezt akkor tudatosította, amikor a magyarországi 

zsidók illegálisan kezdtek Pozsonyba érkezni. El kellett �ket szállásolniuk, 

minél hamarabb elintézni számukra a hajléktalanok útlevelét – még miel�tt a 

hivatalok a csehszlovák törvények értelmében kiutasítanák �ket. A  búcsúzás 

ezért lerövidült, a Palesztin Hivatalba már olyan emberek is érkeztek, akiknek 

eredetileg nem volt szándékuk kivándorolni. Némelyiküknek pedig azt az Ál-

lamvédelmi Osztály – melynek ellen�rzése alatt intézték most már a transzpor-

tokat – nem is akarta megengedni.

Visszatér a tábori iratokhoz, majd az irodájába hívatja Kardošt, a  transz-

portrészlegen dolgozó fi atal orvostanhallgatót. Megmondja neki, állítsa össze a 

jelentés szerint az internált magyar zsidók névjegyzékét, melynek alapján kérik 

majd számukra a prágai küldöttségen a kollektív útlevél kiadását. – És azokat 

a fajgy�löl� zagyvaságokat, melyeket odafi rkáltak, inkább ne is olvassa, mert 

hamarabb szökik meg ebb�l a kommunista paradicsomból, mintsem sikerülne 

útnak indíttatnunk az összes transzportot – mondja Kalina, s keze, melyben a 

nyitranováki táborról szóló terjedelmes ügyiratot tartja, megremeg.

Archleb Gály Tamara fordítása

Partraszállás a hajóról Izrael földjén, Haifában
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Matatias Carp

Cartea Neagră

El�szó az alapkiadáshoz*

A  második világhá-

ború véget ért. Arra 

azonban még várni 

kell, hogy az okmá-

nyokat s a „papíro-

kat” is aláírják, pe-

cséttel lássák el, s  a 

háborút protokolláris 

ünnepélyességekkel 

eltemessék. A  fegy-

verek azonban elné-

multak.

A  felfuvalkodott 

és b�nöz� nagyra-

vágyás, amely oly 

sok ideig dacolt az 

emberiség összes 

erkölcsi és szellemi 

er�ivel, most elfojt-

va és megbilincselve hever. A  békét 

biztosítani kell, a  népek szabadok 

akarnak lenni, s  a jog módosításra 

szorul. Az élet tovább folyik, gyorsan 

bontakoznak ki az új események, s a 

régieket elfelejtik. De az utolsó évtized 

folyamán sok minden történt, amire 

állandóan emlékeztetni kell, amit so-

hasem szabad elfelejteni.

Ezek közül a legfájdalmasabb az, 

ami az európai zsidósággal történt. 

A  Szovjetunió népein kívül ebben 

a  háborúban magukat nem kímélve 

a történelem legmegrendít�bb vér-

áldozatát állították lelkesedve és ra-

jongva a haza s a magasztos erkölcsi 

eszmények szolgála-

tába. Egyetlen más 

népet sem találunk 

azonban a világon 

– még ha a Szövet-

séges Nemzeteket 

együtt számoljuk 

is –, amely annyi  fi át 

áldozta volna fel a 

hazáért, az igazsá-

gért, a  szabadságért 

és az emberségért, 

mint a zsidó nép.

És mégis, még 

nem jött el az ide-

je annak, hogy az 

1933–1944 közöt-

ti zsidó szenvedé-

sek teljes történetét 

megírják. Vizsgálatokat, adatgy�jté-

seket, kutatásokat az egész világon 

folytattak. […] Azt akarom, hogy min-

denki ismerje az igazságot, csakis az 

igazságot, a teljes igazságot.

[…] Ezért egy pillanatra fel fogom 

lebbenteni a szemfed�t, mely a több 

mint 400 000 halottat takarja, s  fél-

revonom a leplet is a rablásról, mely 

értékben meghaladta az egymilliárd 

dollárt.

A  könyv minden adatát megvizs-

gáltam, ellen�riztem, minden állítás 

bizonyítékokra épül, melyek közül 

a legtöbb cáfolhatatlan. Ez a könyv 

nyilatkozatokból, tanúvallomásokból, 

* A Primor Kiadó 1993-ban megjelentetett Holocaust Romániában 1940–1944 cím� köteté-

nek szerz�i és fordítói el�szava – rövidített szöveggel
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a  Zsidó Hitközségek Szövetségének 

hivatalos közleményeib�l, hivatalos 

fotokópiákból áll. Rajtuk a közigaz-

gatási hierarchia minden tagjának 

(a Marsalltól az utolsó �rmesterig vagy 

irodaf�nökig) aláírása megtalálható. 

Fényképek és más dokumentumok 

(rendeletek, közlemények, táviratok, 

adásvételi szerz�dések, öngyilkossá-

got bejelent� nyilatkozatok, bírósá-

gi határozatok stb.), kivizsgálásokról 

szóló jelentések sorakoznak a könyv-

ben. A vasgárdista rablásokat és gya-

lázatosságokat majdnem az egész or-

szágban két olyan keresztény ügyvéd 

vizsgálta ki még a rendszer össze-

omlása el�tt, akiket a „Vasgárdista 

Segély” er�szakolt rá a Zsidó Hitköz-

ségek Szövetségére. A vasgárdista lá-

zadás idején történ� rablásokat és 

gyalázatosságokat egy kb. 30 zsidó 

ügyvédb�l álló bizottság konstatálta, 

amely a Zsidó Hitközségek Szövetsé-

gét�l kapott erre megbízatást.

Annak az anyagnak egy része, 

amelyre ez a könyv támaszkodik, 

a  Zsidó Hitközségek Szövetsége le-

véltárának birtokában volt, amelynek 

dokumentumgy�jteményéb�l csak 

az maradt meg, amit én mentettem 

meg, még miel�tt a Romániai Zsidók 

Központi Hivatalát létrehozták volna. 

A többit egy pincesarokba lökték, ahol 

1945. augusztus 23-a után csak egy 

rakás penészes papírt találtam.

Egyes utasításokat a Zsidó Világ-

szövetség Kivizsgáló Bizottságának 

Romániai Részlege által szervezett 

vizsgálat eredményeinek segítségé-

vel ellen�riztünk és egészítettünk ki; 

az � segítségükkel adtuk ki ezt a 

könyvet is.

[…]

A kezdeti szándék az volt, hogy a 

könyvnek tartalmaznia kell az egész 

dokumentumanyagot, amelyre épül. 

De ehhez 10-12 kötetre lenne szük-

ség, s  ez ma nem valósítható meg. 

Lehet, hogy ez a jöv� feladata lesz.

A  romániai zsidók szenvedései-

nek Fekete Könyve kizárólag az én 

személyes munkám, és mindenért, 

amit tartalmaz, én vállalom a fele-

l�sséget. Az adatgy�jtés még 1940 

júniusában kezd�dött, és az anya-

got 1943 tavaszán kezdtem rendezni 

egyetlen munkatársam, a  feleségem 

segítségével, akivel megosztottam a 

munkát, a gyötr�dést s az üldözések 

veszélyeit.

1946. január

El�szó a fordításhoz

Ion Antonescu marsall, Románia haj-

dani „államvezére”, a  vádlottak pad-

ján azt állította, hogy megmentette 

a romániai zsidók életét, mert nem 

szolgáltatta ki �ket Németországnak.

Ezt az állítást azóta valamennyi 

román történész átvette, a román saj-

tó- és propagandatermékek 40 év óta 

harsogják a világba, hogy Románia 

volt az egyetlen német befolyás alá 

került ország, ahol a zsidókat a máso-

dik világháború idején megkímélték. 

Ugyanakkor ezeknek a „termékeknek” 

a szerz�i az újságcikkek százaiban és 

a propagandakiadványok tucatjaiban 

azt próbálják elhitetni a nemzetközi 

közvéleménnyel, hogy a magyarok a 

zsidók százezreit pusztították el.

A magyarellenes sovinizmustól f�-

tött tákolmányok szerz�i közül már 

primitívségénél fogva is messzire 

kiemelkedik Oliver Lustig, akir�l a 

Nagy-Románia Párt egyik kiadványa 

nemrég kürtölte világgá, hogy még 

mindig ezredesi rangot visel Romá-

niában. E  „jeles” szerz� immár két 

könyvet írt az észak-erdélyi zsidók 

deportálásáról. M�veib�l kiderül, hogy 
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a magyarok génjeik által determinált 

gyilkosok. A  románok pedig a tole-

rancia, az emberiesség és a fi loszemi-

tizmus bajnokai, mert �ket meg erre 

determinálták génjeik.

Vannak tehát ártatlan, b�nös vagy 

kevésbé b�nös népek?! Minden nép 

emberekb�l áll, és az emberek kö-

zött vannak nemes lelk� idealisták, 

b�nöz�k és egyszer�en átlagosak. 

Ez utóbbiak vannak a legtöbben, és 

ezek lehetnek jók is, rosszak is, attól 

függ�en, hogy merre sodorják �ket 

körülményeik.

Ugyanez a helyzet az antiszemitiz-

mussal. Talán egyetlen olyan ország 

sincs a világon, ahol ne lettek volna 

és ne lennének antiszemita emberek. 

Számukat nem a gének min�sége, 

hanem a történelmi körülmények ha-

tározták és határozzák meg. Ebbe 

egyel�re bele kell tör�dnünk, mint 

ahogyan bele kell tör�dnünk a b�nö-

z�k létezésébe is. Legfeljebb annyit 

tehetünk, hogy a törvények szigo-

rával korlátozzuk agresszivitásukat. 

A  törvényeket pedig a mindenkori 

államhatalomnak kell meghoznia és 

alkalmaznia.

A  nagy baj akkor következik be, 

amikor az államhatalom az emberi 

gonoszságot, és ezen belül – többek 

között – az antiszemitizmust szolgál-

ja. Ha ilyen eset bekövetkezik, akkor 

minden becsületes embernek el kell 

ítélnie az illet� állam b�nös politikáját, 

de ebben az esetben senkinek sincs 

joga b�nös nemzetekr�l vagy népek-

r�l beszélnie. Ahol b�ntettet követnek 

el, ott az a személy is létezik, aki a 

b�ntettet elkövette. A  b�ntettekért el 

kell ítélni a b�nöz�ket, akármennyien 

is vannak. Ha a b�nösséget általáno-

sítjuk, magunk is b�nöz�k leszünk.

Magyarországot 1944. március 

19-én megszállta a náci államhatalom 

hadserege, és ez a tény megszüntette, 

vagy legalábbis nagymértékben korlá-

tozta a magyar állam szuverenitását. 

A  megszállók er�szakszervei szaba-

don garázdálkodhattak, s  az immár 

csak névleges államf�, Horthy Miklós 

még a törvényes magyar miniszter-

elnök vagy a belügyminiszter letar-

tóztatását sem akadályozhatta meg. 

Az országra kényszerített bábkormány 

engedélyezte a zsidók Németországba 

való deportálását.

A háború után mindenkit elítéltek, 

akir�l kiderült, hogy felel�ssé tehet� 

a zsidók ellen elkövetett b�nökért. Az 

elítéltek b�nösségét mindmáig senki 

sem merészelte Magyarországon nyil-

vánosan kétségbe vonni.

Más a helyzet Románia esetében. 

Romániát sohasem szállták meg a ná-

cik, az akkori Románia területén elkö-

vetett b�nökért els�sorban a szuverén 

román állam felel�s.

A  felülr�l gyakorolt román anti-

szemitizmus a modern román állam-

mal együtt született meg. Az 1866-os 

román alkotmány VII. cikkelye ki-

mondta, hogy csak a keresztények 

kaphatnak román állampolgárságot. 

1878-ban a berlini kongresszus meg-

próbált nyomást gyakorolni a román 

kormányra: csak abban az esetben 

akarta elismerni Románia független-

ségét, ha törlik a VII. cikkelyt. A kor-

mány törlésre javasolta az Európában 

akkor már példátlan cikkelyt, de ez a 

javaslat kiváltotta a képvisel�k több-

ségének az ellenkezését. Vasile Conta 

fi lozófus például a következ�képpen 

szónokolt a parlamentben:

„Egy állam létezésének és fejl�dé-

sének els� feltétele az, hogy polgá-

rai ugyanahhoz a fajhoz tartozzanak, 

hogy ugyanaz a vér folyjék ereikben, 

mert ebben az esetben […] az államot 

alkotó minden polgár vonzódik egy-
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máshoz egy általános szeretet érzés 

révén, amelyet fajrokonszenvnek ne-

vezünk. S�t még ennél is többr�l 

van szó. Ha arra gondolunk, hogy 

az egyazon néphez tartozó egyének 

ereiben ugyanaz a vér folyik, meg-

értjük, hogy az átörökl�dés követ-

keztében az ugyanahhoz a néphez 

tartozó egyének nagyjából ugyanúgy 

gondolkodnak, úgy, hogy nagy meg-

próbáltatások és különleges esemé-

nyek alkalmával mindegyikük szíve 

ugyanabban a ritmusban fog verni, 

mindegyik ugyanúgy fog vélekedni, 

mindegyikük ugyanazért a célért fog 

cselekedni. Más szavakkal: a nemzet-

nek, mely egyetlen fajból fog állani, 

egyetlen súlypontja lesz, és csakis, 

csakis egy ilyen nemzet állama te-

remtheti meg a legjobb feltételeket 

ahhoz, hogy er�s, id�tálló és fejl�d�-

képes legyen.”

A  romániai zsidók nem kaphatják 

meg tehát a román állampolgárságot, 

mert:

„[…] a legjobban kialakult s a leg-

különállóbb a világ nemzetei közül 

[…] A  lényeg az, hogy egy olyan faj 

hozta létre, amelyik mindig meg�riz-

te önmagát. Törvényeik gy�jtemé-

nye, a Talmud politikai, polgári, köz-

igazgatási, közrendet biztosító, de 

még közösségi és egyéni higiéniára 

vonatkozó törvényeket is tartalmaz 

[…] S�t, ami ennél több, még hazájuk 

is van. Igaz, nem valóságos hazájuk, 

hanem képzeletbeli Palesztina, de azt 

annyira szeretik, és annyi hazafi as 

érzelmet táplálnak iránta, hogy egy 

másik haza iránt már nem marad 

hely bennük a szeretet és a haza-

fi asság számára. […] A  politikai tör-

vényeken kívül Mózes még házi tör-

vényeket is alkotott számukra: ami 

említésre méltó ezekkel a törvények-

kel kapcsolatban, az, hogy megtilt-

ják a zsidók számára az idegenekkel 

való egybeolvadást a házasság által 

[…] Hogy ez a törvénygy�jtemény 

szilárd maradjon, hogy mindörökre 

ebben a formában maradjon meg, 

vallás formájába öltöztették, hogy 

ilyenképpen örök élet� legyen, mint 

a vallás igazsága. Nekik egymás kö-

zött erkölcsösen kell viselkedniük, de 

az idegenekkel való kapcsolataikban 

erkölcstelenek is lehetnek, ha ezál-

tal leigázhatják �ket, mert semmi 

sem számít erkölcstelennek nekik, 

ha ezzel megkönnyítik a Messiás el-

jövetelét.”

A  VII. cikkelyt nem is törölték, 

de módosították: a  romániai zsidók 

egyénileg folyamodhattak a román 

állampolgárságért. 1866 és 1902 kö-

zött összesen 3469 román zsidó ké-

relmét bírálták el kedvez�en, ugyan-

akkor folytatódtak a zsidóellenes in-

tézkedések. A  román törvényhozás 

1867 és 1913 között 196 kirekeszt� 

jelleg�, antiszemita törvényt szava-

zott meg, nevetséges indoklásokkal 

olyan személyiségeket utasítottak ki 

Romániából, akik munkásságukkal 

örök id�kre beírták nevüket a román 

kultúra történetébe. A romániai zsidók 

csak 1919-ben, a Párizs környéki bé-

keszerz�dések kényszerít� nyomása 

következtében nyerték el a román 

állampolgárságot.

A  két világháború között a ro-

mán politikai elit hihetetlenül korrupt 

és cinikus volt. Fokozott mértékben 

jellemezte az, amit általában a „bi-

zantinizmus” szóval szoktunk jelölni. 

A  rendkívül gyenge középréteg (még 

a kortárs magyar középosztálynál is 

elmosódottabb volt) keleti értelemben 

vett szolgaisággal leste a hatalom pa-

rancsait. 1920 után a megnövekedett 

Romániának olyan feladatokkal kellett 

volna megbirkóznia, amelyek megha-

ladták képességeit. Az elhamarkodott, 
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rosszul átgondolt földreform – csak 

magyarellenes intézkedései voltak si-

keresek –, és a hasonlóan rossz ipar- 

és bankpolitika a szakadék szélére 

sodorták az országot. A  nagy gazda-

sági válság idején és után már nem 

voltak elégségesek a kormányzáshoz 

a tradicionális módszerek. A közigaz-

gatási brutalitást ki kellett egészíteni 

az eleinte leplezett, kés�bb már nyílt 

központi diktatúrával is. A csend�rség 

és rend�rség mellett a katonaságot is 

igénybe kellett venni. „Románia II. Ká-

roly uralma alatt egy olyan véresen 

kegyetlen korszakot élt át, amelyre 

nincs példa más népek történetében” 

– írja emlékirataiban Nechifor Crai-

nic, a két világháború közötti id�szak 

egyik legjelent�sebb gondolkodója, 

költ�je és politikusa. 1938 és 1944 

között Romániában három diktatúra 

követi egymást: a királyi, a vasgárdis-

ta és az Antonescu-féle diktatúra.

A  zsidók ellen elkövetett gyilkos-

ságok sorozata Európában nem Né-

metországban, hanem Romániában 

kezd�dött. 1940 júniusában a szovjet 

ultimátum miatt Besszarábiából visz-

szavonuló román hadsereg katonái 

iszonyatosan bestiális gyilkosságokat 

követnek el útvonalukon. Egyes ro-

mán források szerint azért hajtották 

végre rémtetteiket, mert állítólag a 

zsidók kicsúfolták és megtámadták (!) 

�ket. Erre bizonyíték nincs, de nem 

is hihet� el. A  vasgárdista „zendülés” 

idején, 1940 januárjában (vasgárdis-

ták vagy mások) Bukarestben 121 

zsidót gyilkolnak meg bestiálisan. Ezt 

a tömegmészárlást követi 1941 júniu-

sában a iaşi pogrom a maga 8-12 

ezer áldozatával. A  németek oldalán 

el�renyomuló román hadsereg 1941. 

június 22-e és szeptember 21-e kö-

zött 166 ezer zsidót gyilkolt meg. 

Ezeket az eseményeket követte az 

életben maradt zsidók deportálása, 

lágerekbe gy�jtése és megsemmisí-

tése. Így tehát Antonescu marsallnak 

azt az állítását, miszerint megmen-

tette a romániai zsidók életét, mert 

nem szolgáltatta ki �ket Németor-

szágnak, a  következ�képpen lehet-

ne pontosítani: meghagyta ugyan az 

ókirályságbeli és dél-erdélyi zsidók 

egy részének életét, de szinte teljesen 

kiirtotta a besszarábiai, észak-bukovi-

nai és transznisztriai zsidókat, össze-

sen kb. 340 ezer embert. Ma ezek a 

területek nem tartoznak Romániához, 

mint akkor, tehát a román történészek 

„joggal” állíthatják, hogy Antonescu 

megkímélte a romániai zsidók életét. 

Tény, hogy már a „romániai” zsidók 

deportálására is kiadta a parancsot, 

de az ortodox egyház és Mária anya-

királyné kérésére (no meg a Szövet-

ségesek fenyegetése miatt) elállott 

szándékától. A  nácik nem is nagyon 

sürgették, hiszen szentül hitték, hogy 

a „biztató kezdet” után alapos munkát 

fognak végezni. Ma, 1993-ban err�l a 

Ion Antonescu marsallról utcát nevez-

tek el Nagyváradon…

Hogy a román kormány mennyire 

tudatosan végezte az etnikai tiszto-

gatást a második világháború idején, 

arról Mihai Antonescu (Ion Antonescu 

bizalmasa és helyettese) egyik jegyz�-

könyvben meg�rzött beszéde tanús-

kodik, melyet 1941. július 8-án tartott 

meg a Minisztertanácsban:

„…nem szabad irgalmaznotok 

senkinek. Én nem tudom, hogy mi-

kor, hány évszázad múlva kerülhet 

sor arra, hogy a román nemzetnek le-

het�sége nyíljék a mostani teljes cse-

lekvési szabadságra s az etnikai meg-

tisztulásra. Most jött el annak az ideje, 

hogy urak legyünk a saját földünkön! 

Használjuk fel a lehet�séget! Nem tö-

r�dök azzal, hogy a világ barbároknak 

fog tartani minket. A rómaiak is renge-
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teg barbárságot követtek el kortársaik 

ellen, s  mégis �k teremtették meg a 

világ legnagyszer�bb birodalmát. Ha 

szükséges lesz, használjátok a gép-

fegyvereket, és én mondom azt, hogy 

nincs törvény! Különleges törvénye-

ket fogunk alkotni, de semmiképpen 

se hátráljatok meg, gondoljatok arra, 

hogy ma törvényeket hozhatunk, de 

holnap mi lehetünk az els�k, akik 

megszegjük ezeket. Így tehát félre 

minden formalizmussal, cselekedjetek 

teljesen szabadon! Magamra vállalom 

a teljes felel�sséget, és kinyilvánítom 

nektek: Nincs törvény!”

A  bukaresti francia nagykövet a 

következ�ket jelentette 1941 novem-

berében: „Ma már nem lehet kétsé-

ges, hogy szisztematikusan járnak 

el, s  népirtási tervüket már el�z�leg 

kidolgozták.”

Matatias Carp 1946 és 1948 között 

adta ki Bukarestben a négykötetes, 

Fekete könyv. Romániai zsidók szen-

vedései. 1940–1944 c. m�vét. Els� 

kötete a vasgárdisták rémtetteivel, 

a  második a iaşi pogrommal, a  har-

madik a Dorohoi megyei, észak-bu-

kovinai, besszarábiai, transznisztriai 

zsidók irtózatos megsemmisítésé-

vel foglalkozik. A  negyedik kötet az 

észak-erdélyi zsidók deportálásáról 

számol be. Ez utóbbiért a felel�sség a 

Sztójay-kormányt terheli.

Ezt a könyvet, amely most az olva-

só elé kerül, a  fordító az els� három 

kötetb�l állította össze. Arra töreke-

dett, hogy lehet�leg teljes fejezeteket 

emeljen ki az eredeti m�b�l, ragasz-

kodva azok sorrendjéhez is, nehogy 

valamiképpen a megváltoztatott szer-

kesztés vagy az összefügg� szövegek-

b�l való esetleges kihagyások miatt 

kétségessé tegye a fordítás (összeállí-

tás) hitelességét.

[…]

Csak a múlt b�neivel való szembe-

sülés mutathat utat a b�ntelenebb jö-

v� felé. Bizonnyal erre gondolt Mata-

tias Carp is, mikor „vérrel és könnyel” 

megírta a „vérnek és a könnynek ezt 

a könyvét”. Célját eddig nemigen 

érte el, mert a román népet vezet�i 

nem hagyták szembesülni a múlttal. 

A könyv kevéssel a megjelenése után 

hozzáférhetetlenné vált az olvasók 

számára. Példányait megsemmisítet-

ték, a  kommunista rezsim korifeusai 

még attól sem riadtak vissza, hogy 

ügynökeikkel ellopassák a könyvet 

a világ nagy könyvtáraiból. Lehetet-

lenségre vállalkoztak: nem lehetett a 

könyv minden példányát megsemmi-

síteni.

Els�sorban a román olvasók 

(a  román nép) érdeke lenne meg-

ismerkedni e könyv tartalmával. De 

abban a Romániában, melyben az 

1990-es évtizedben megjelenhetett 

(Nagyszebenben) Hitler Mein Kampf-

ja, Matatias Carp dokumentumgy�j-

teményének kiadása reménytelen. Az 

eredetmítoszból építkez� román ha-

talmi politika mindent elkövet, hogy 

a nép ne szembesülhessen valódi 

múltjával, történelmével. Pedig meg 

kell egyszer tennie, hiszen – Cor-

nel Nistorescu író szavait idézve – 

„…�iszonyatos b�nöket takargattunk 

és takargatunk. Ha továbbra is hall-

gatunk, ha nem ismerjük be nyilvá-

nosan b�neinket, ha nem leszünk 

képesek arra, hogy bocsánatot kérve 

megtisztuljunk önmagunk s az elt�n-

tek emlékezete el�tt, akkor nemcsak 

hogy nem tudunk továbblépni, de 

egy erkölcsi szakadékba is belezu-

hanunk.”

Takács Ferenc

Budapest, 1993. május 21.


