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A magyar kormány augusztus 27-én emlékm űvet állított Kamenyec-Podolszkijban, az 

1941-es deportálás legdrámaibb helyszínén. Nagy tit okban, a nyilvánosság teljes 

kizárásával, afféle privát kegyeleti akcióként. Az ünnepség expozéit és az emlékm ű 

feliratát is Szakály Sándornak, a Veritas igazgatój ának a deportálás jellegét és történelmi 

helyi értékét megkérd őjelező szellemisége határozta meg. 

Az első magyarországi zsidó deportálás áldozatainak emlékművet állító állami gesztus régi óhaj 

és követelés. Először Szirtes Zoltán vetette föl még 1990-ben egy Antall József 
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miniszterelnökhöz címzett nyílt levélben, majd mintegy nyolc éven át folytatott szerteágazó 

küzdelmet azért, hogy a deportálás bűntényét az állami emlékezéspolitika is magáénak tudja. 

Fáradozásait nem koronázta siker. A ”háborús, illetve népellenes bűncselekmény miatt” tett 

följelentése alapján megindított nyomozati eljárást az Országos Rendőr-Főkapitányság illetékes 

osztálya 1998 októberében a „büntethetőséget megszüntető ok fennállása” címén végérvényesen 

lezárta. A határozat figyelmet érdemlő mozzanata volt, hogy rögzítették: „az 1941-es magyar 

deportálás és a Kamenyec-Podolszkij térségében lezajlott események a magyar Holokauszt első 

állomása volt.” A magyarországi Holokauszt nyitányának az ügye ezzel hosszú időre le is került a 

kormányzatok emlékezetpolitikai ágendájáról. 

Az 1997-ben elhunyt Zoli bácsi örökségét barátai és az általa is érzékenyített nyilvánosság egyes 

képviselői időről időre szóba hozták ugyan, de szavuk nem jutott messzire. Közben, a mindenkori 

kormánypolitikai vonaltól függetlenül, a Wesley János Lelkészképző Főiskola [WJLF] és a 

fenntartó Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyháza [MET] 2003 óta minden évben 

megemlékezik az eseményről. 2009-ben emléktáblát is elhelyeztek Kőrösmezőn és emlékművet 

állítottak Kamenyec-Podolszkijban, a Mártírok Parkjában. 

Sorsára vár az emléktábla  

A kormányzati kegyeletnyilvánítás első érdemleges gesztusa 2011-ben volt: augusztus 26-án a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium emléktáblát helyezett el a Holokauszt 

Emlékközpontban. Az emléktábla üzenete szerint „a magyar idegenrendészeti hatóság” 1941 

nyarán „csaknem húszezer »külhonosnak« minősített zsidót toloncolt ki az országból”, akik 

többségét „a náci terrorszervezet meggyilkolta. A 70. évfordulón Magyarország kormánya 

kegyelettel megköveti őket, részvétét fejezi ki az áldozatok és családjaik iránt.” 

Az emléktáblát Latorcai Csaba egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős 

helyettes államtitkár avatta föl. A magyar kormány közvetlen képviseletében nem volt jelen senki. 

(Amikor a MET és a WJLF ugyanaz év őszén „a magyar hatóságok” által kitelepített zsidó 

származású testvéreinkre emlékezve szeretett volna ugyancsak mementót állítani az 

Emlékközponthoz tartozó, és 1941-ben a budapesti deportáltak egyik gyűjtőtáboraként is működő 

Páva utcai zsinagóga falán, az intézmény akkori és mai igazgatója, Szita Szabolcs az utolsó 

utáni pillanatban – bizonyos további engedélyek hiányára hivatkozva – megakadályozta azt. Az 

emléktábla azóta is a főiskola udvarán várja az engedélyek megérkezését.) 

Hadd említsük meg: az idegenrendészet (természetesen az akkori hírhedt KEOKH-ról, a 

Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóságról van szó) nem egy kormánytól független 

szervezet volt, hanem mint a Belügyminisztérium VII., Közbiztonsági Osztályának alosztálya, egy 

kormányszerv; a deportálás eldöntésére a KEOKH önmagában véve nemcsak jogosult nem volt, 

hanem ilyen feladat megvalósításához nem is rendelkez(het)ett megfelelő kapacitással. A 
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deportálás a magyar kormány elhatározásából történt, és a lebonyolítást a magyar csendőrség 

és rendőrség, a KEOKH, a határrendészeti szervek, a magyar katonaság és a Magyar 

Államvasutak logisztikailag összehangolt együttműködése biztosította. 

Csak "valakik"  

A magyar kormány nyilván nem gondolta, hogy a "letudottnak" látszó 1941-es ügyre belátható 

időn belül vissza fog még térni. A gabrieles-hololokauszt-revizionista bitangolás, illetve a 

pártállami Veritas botrányos színre lépése által kiváltott vihar miatt csak igen fáradságos 

diplomáciai munkával sikerült megszerezni a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetségben 

(IHRA) a márciustól betöltött elnöki tisztet, hirtelen a figyelem homlokterébe került a MAZSIKE és 

a HE 2013. augusztus 28-i kérése, amelyben azzal fordultak a magyar kormányhoz, hogy a 

magyar holokauszt 70. évfordulójának megemlékezései sorában állítson méltó emléket az első a 

deportálások [sic!] áldozatainak Körösmezőn és Kamenyec-Podolszkijban. Aligha tévedünk, ha 

úgy gondoljuk, hogy különösen a MAZSIKE (amely nem régen még éppen Szakály Sándor 

kijelentései miatt utasította vissza az emlékévi kormánytámogatást) arra gondolni sem mert 

volna, hogy a „méltó” megoldás helyett egy, a szemérmetlen fogalmazású 2011-es 

emléktáblaszöveg üzeneténél is bántóbb és semmitmondóbb kegyeletnyilvánítással kell majd 

megbékélnie. 

A legfájóbb természetesen az lehetett, hogy az áldozatoknak és hozzátartozóiknak éppen az a 

mindig is hangsúlyozott elemi igénye maradt figyelmen kívül, hogy Kamenyec-Podolszkijban (és 

az elsődleges deportálási centrumban, Kőrösmezőn) olyan mementó álljon, amely expressis 

verbis kifejezésre juttatja a magyar államnak az 1941-ben kitaszítottak tragédiájában való bűnös 

szerepét és annak az utódok általi egyértelmű elutasítását. (A Kőrösmezőt illető MAZSIKE-HK 

fölvetésre az emlékezéspolitikai pártapparátus még csak reagálni sem volt hajlandó.) 

A machiavellisztikus célokat szolgáló jelen emlékmű üzenete kizárólag arról szól, hogy 1941-ben 

nem nevesített "valakik" Magyarországról zsidókat deportáltak németek megszállta területre (és 

persze nem a húszezret közelítő számban, hanem „sok ezret”), ahol a kitelepítetteket (ismét csak 

valakik) aljas módon meggyilkolták, és hogy a jelenlegi magyar kormányt (értsd: a maga 

keresztény elkötelezettségének megfelelően) e borzalmas cselekedet az áldozatok előtti 

főhajtásra indítja. Az emlékmű teljes szövege: „A Magyarországról 1941-ben német megszállás 

alatt álló területekre kitoloncolt, és e helyen legyilkolt sok ezer zsidó áldozat emlékére állította 

Magyarország Kormánya. 2015.” Az áldozatok nevében is nagyon reméljük, hogy lesz még olyan 

kormány, amely ezt a gyalázatot (is) jóvá fogja tenni. 

A távoli Ukrajnában kőbe vésett kormányüzenet felháborító tartalmát a figyelem röpke pillanataira 

az átadási ceremónia volt hivatva emészthetővé tenni. Ezután ugyanis már csak arról lesz szó, 

hogy Kamenyec-Podolszkijban áll egy magyar állami emlékmű is. A HK máris örömmel hirdeti, 
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hogy „a zárt vagonajtót megjelenítő, megrendítő alkotás méltó emléket állít az 1941 nyarán 

Magyarországról hatósági erőszakkal idehurcolt és lemészárolt zsidó áldozatoknak.” A neo-

horthysta fixációiban radikalizálódó kormányzati beszédek mindenesetre elvétették céljukat, és 

csak még nyíltabbá és félreérthetetlenebbé tették a nemzetközi politikai erőviszonyok 

szorításában kivajúdott, és a lehető semmit mondásra törekvő alkotás hátterében bábáskodó 

szellem rútságát. 

Kinek a felel őssége volt?  

Az egykor még idézőjeles „külhonosban" fogalmazó szemérmesebb apparátus helyébe lépő 

másodgenerációs – immár a VERITAS-tudományossággal felvértezett, revizionista elveket 

képviselő – NER-technokraták természetesen nem a történtek ránk vonatkozó kérdéseire 

koncentráltak, hanem mások felelősségének és bűneinek előtérbe helyezésére. Ennek 

megfelelően hallhattuk is Latorcai szájából, hogy 1941-ben "hontalan, rendezetlen 

állampolgárságú" zsidók „kitoloncolására" került sor, éspedig a „magyar hatóságok 

közreműködésével”. Azt mindenesetre nem fedte föl, hogy kik mások is toloncoltak itt még 1941-

ben. A Veritast is túlteljesítő állítás (Szakály Sándor ugyanitt elhangzott szavai szerint a 

deportálást a „magyar hatóságok" végezték) azonban csak a kezdet. Hamarosan megtudhattuk 

azt is, hogy a Dnyeszter menti vérengzésre „az akkori Magyarország területéről kezdődött 

kitoloncolásokat követően került sor”, és hallhattuk a szilárd erkölcsi talajon megfogalmazott, 

lelkiismerethez szóló verdiktet is: „Ártatlan életük kioltása hatalmas veszteség és jóvátehetetlen, 

embertelen cselekedet.” 

Egy múló pillanatra sem merült föl a kérdés, vajon minek is tekinthető és kinek a felelősségét 

terheli „ártatlan életük” deportálása? A kitelepítettektől mindenáron megszabadulni óhajtó magyar 

antiszemiták felelősségén csak úgy átléphet-e az emlékezés palástját magára öltő magyar 

kormány? Ignorálhatja-e azt a tényt, hogy az áldozatokat egyáltalán nem a „német megszállás 

alatt álló területekre” telepítették ki, hanem a zsidók megsemmisítését kifejezetten is céljai között 

proklamáló, náci Németország által lerohant szovjet-orosz régióba? 

Breuer Péter zsidósággal kapcsolatos réteghíradójában adott szeptember 1-jei nyilatkozatában 

Latorcai – nyilván a vélt célközönségre sandítva – mindenesetre előrukkolt egy csipetnyit lágyabb 

történetértelmezési verzióval is: „…Magyarország vezetői akkor, 1941-ben, több tízezer [sic!] 

ember előtt csukták be az ország kapuit. Annak, hogy az ország kapuit bezárták, ezeket az 

embereket kiutasították az országból, az emberek halála lett a következménye. Az Ukrajnában 

lévő német és más csapatok hidegvérű kegyetlenséggel lemészároltak kicsit, csecsemőt, 

aggastyánt, férfit és nőt egyaránt.” 

A német nácikban a tőlük nem távol álló zsidó öldöklés gondolatát Kamenyec-Podolszkij 

esetében első- és másodsorban is az a probléma hívta elő, hogy a magyarok minden tiltakozás 
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ellenére is eltökélten folytatták a deportálást. Mindaddig, ameddig a német hadsereg át nem vette 

a magyar katonaság által elfoglalt területek feletti igazgatást augusztus közepén, és a már 

kitelepítetteket visszavenni végképp nem voltak hajlandók. 

A vérfürdőbe torkolló események fontos mozzanata volt az is, hogy a magyar hadvezetés elszánt 

tudatossággal irányította a deportáltakat a visszatérésüket akadályozó Dnyeszteren túli 

területekre. Ez utóbbiak között képezte az elsődleges célállomást Kamenyec-Podolszkij, ahol a 

Magyarországról érkező kitelepítettek tízezernél jóval magasabb (a város akkori zsidó lakosságát 

valamivel meg is haladó) tömege komolyan sértette a német hadsereg élelmezési, utánpótlási és 

rendészeti érdekeit. 

Iratok nélkül, kiszolgáltatottan  

Szakály Sándor, noha eltiltás alatt állhatott az „idegenrendészkedés” kifejezés használatát 

illetően, nemhogy zavarba nem jött, egyenesen „bravúrosan” oldotta meg emlékmű-avatói 

feladatát. A történteket nemzetközi összefüggésbe ágyazva először is kijelentette, hogy az 

áldozatoknak alapvetően az 1939-ben megindult nagy „háború lett a végzetük” (vagyis még 

véletlenül sem a deportálás). A „mintegy 18 ezer hontalan, rendezetlen állampolgárságú zsidó 

személyt” ugyanis, mint hangsúlyozta, „a valamikori szülőföld […] nem várta […] tárt karokkal”, 

sőt… 

A magyar kormány aljas céljait a „szülőföldre” telepítés már-már humanitárius 

megnyilvánulásaként föltüntető mondat (igen visszafogottan fogalmazva) minősíthetetlen. Nem 

kevésbé, mint az az áldozat-szenzibilis pózba öltöztetett kijelentése, hogy „Magyarország 

Kormánya […] megköveti elei cselekedetei okán mind az élőket, mind a holtakat, azokat, akiknek 

a szenvedése és halála elhamarkodott, nem kellő felelősséggel meghozott döntések 

következménye lett”. Ezzel azt sugallta, hogy a kitelepítéssel (ti. a zsidótlanítási akcióval) mint 

jogos deportálási („idegenrendészeti”) fellépéssel alapvetően minden rendben volt, csak az 

időpontot vétették el. A Szakály-féle „korabeli” nyelvezetben nem kívánatosnak nyilvánított zsidók 

teljes körét vagy igen nagy részét egységesen galíciai származásúnak beállító korabeli 

szóhasználat máskülönben a korabeli antiszemita retorika része is volt. 

Az áldozatokat nem a szülőföldjükre helyezték vissza, hanem a világ egy irányukban gyilkos 

indulatokkal telített pontján egyszerűen szélnek eresztették. A deportáltak mindeddig elő nem 

került kataszterének ismerete hiányában az érintettek túlnyomó többségének konkrét születési 

adatairól fogalmunk sincs. Amikor a náci Déli Hadseregcsoport rendfenntartó parancsnoksága 

részéről választ kértek a területre özönlő zsidók kilétéről, arcátlan módon a magyar 

összekötőtiszt azt válaszolta, hogy ezek olyan emberek, akik néhány évvel ezelőtt az oroszok 

elől menekültek Magyarországra. Ezres nagyságrendet tett ki azoknak a kitelepítetteknek a 
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száma, akiknek a galíciai leszármazása nem volt vélelmezhető, legföljebb egyes esetekben, sok 

generációval korábbi időkre nézve, föltételezhető volt. 

Az állampolgárságot igazoló okmánnyal az adott időben senkinek nem volt kötelező 

rendelkeznie. Az érvényes gyakorlat szerint mindenki, aki Magyarországon született, magyar 

állampolgárnak számított. A 30-as évek második felétől ez az elv azonban a zsidó 

származásúnak tekintett személyekre vonatkozóan megdőlt, és a hatóságok külhonosnak 

kezdtek tartani mindenkit, aki magyar állampolgársági igazolást nem tudott felmutatni, az eddig e 

célból szokványosan megfelelőnek számító olyan alternatív értékű dokumentumokat pedig, mint 

például a lakhatási, adózási stb. okiratokat, elégtelennek nyilvánították. Nagyon sokan egyébként 

csak azért tartoztak a hontalan, rendezetlen, bizonytalan stb. állampolgárságú államrendészeti 

kategóriába, mert a megfelelő okmányok beszerzésének egyre fontosabbá váló feladatát igen 

nehezen lehetett teljesíteni. Részben az ezzel járó költségek miatt, részben azért, mert a 

hatóságok folyamatos elmaradásban voltak, a belügyi apparátus hiánya miatt a benyújtott 

kérelmek elbírálása lassan haladt. Tudatosan nehezítették is az igazolványok beszerzését (a 

KEOKH a zsidó származású személyek ügyeinek a kezelésében működésének 1931-es 

kezdetétől fogva a fokozott szigor érvényesítésének az intézményi praxisát folytatta). 

A kitelepítés heteiben a rendészeti tényezők emellett külön is önkényes módon jártak el. Számos 

esetben például egyszerűen elkobozták, eltépték, érvénytelennek nyilvánították a meglévő 

állampolgársági dokumentumokat is, tulajdonosaikat pedig föltették a Kőrösmezőre induló 

vonatra, és kitoloncolták őket az országból. 

Ünnepi beszédének második részében Szakály Sándor apró (mellesleg több ponton is téves és 

vitatható) részletekbe bocsátkozott a tömeggyilkosságban résztvevő német alakulatokról. Ezt 

először szimpla tudálékoskodásnak is vélhetnénk, amikor azonban megadja azt is, hogy a 

Kamenyec-Podolszkij-i gyilkosságot megszervező Jeckeln SS tábornok felügyelete alatt álló déli 

hadseregrész katonái vérengzésének összesen 44 125 áldozata volt, világossá válik, hogy ezzel 

is hangsúlyozni akarta, a magyar zsidókat ért végzet egy tőlünk függetlenül közbelépő félelmetes 

erőcentrumnak volt a következménye, amelyhez a magyar államnak vajmi kevés köze lehetett. 

Bocsi, mások voltak!  

Mivel a Kamenyec-Podolszkijban felállított emlékművet a kormány eleve nem akarta, de el sem 

kerülhette, számára az emléktábla egy ilyen szövegverziója lehetett volna elfogadható: "A 

Magyarországról 1941-ben idegenrendészeti akció keretében kitelepítettek néhány ezer, 

állampolgárságát igazolni nem tudó, hazánkban jogtalanul tartózkodó, nemzeti érdekeinket sértő 

idegen zsidót. Az intézkedés azonban mások vétkei miatt végül is rosszul sült el. Eleink prófétai 

előrelátásban tanúsított hiányosságaiért természetesen elnézést kérünk, a gyalázatért azonban 
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ők – „a mások” – tartoznak bocsánatkéréssel. Az áldozatok emlékére figyelemmel addig is 

állította a Magyar Kormány. 2015." 

A kormány tanácstalanságát mutatja, hogy szónokaik az emlékmű-állítási ceremónia ünnepi 

üzenetei kizárólag a pedagógiai bölcselkedésben jelentek meg. Latorcai Szakályhoz hasonlóan 

azt hangoztatta, hogy „egyes akkori magyar kormányhivatalnokok döntése, jóllehet nem 

számoltak vele, mégis mekkora tragédiához vezetett". Szakály a maga – nem mellesleg, az 

alapgondolataival szöges ellentétben álló – szirupos kereszténykedő zárszavában azt mondta: 

„Legyen ez az emlékhely örök mementó […], ami emberi mivoltunkra figyelmeztet bennünket: a 

gyengék, a legyőzöttek, a szegények pártolása elengedhetetlen kötelességünk […]. Nyújtsuk ki 

kezünket s húzzuk magunkhoz – ha jelképesen is – mindazokat, akiket egykoron elbocsátottak, 

kitoloncoltak, mert közénk valók voltak: emberek, Isten teremtményei." 

A magyar kormány lényegi üzenete mégis a magyar szenvedés szempontjainak hangsúlyozása 

volt: Trianon mint a magyar holokauszt; a szovjet diktatúra; mi is és mások is vesztesei, 

szenvedő alanyai, áldozatai voltunk a világháborúnak. Magyarország és Ukrajna részéről 

egyaránt hihetetlenül nagy áldozatokat követelt a második világháború, ráadásul Ukrajnában azt 

megelőzően még a holodomor, a nagy éhínség is súlyos veszteségeket okozott. 

Az 1941-es tragédia történelmi jelentőségére fényévnyi távolságból reagáló emlékműállítók 

végső következtetése: "Közös felelősség mindennemű népirtással szemben felemelni hangunkat 

és kifejezni elutasító magatartásunkat". 

Majsai Tamás 

 




