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ESZTERHAI VIKTOR

Az Új Selyemút terv

Előzmények: az „új típusú” kínai külpolitika

A Xi Jinping, a Kínai Népköztársaság elnöke által 2013-ban 
meghirdetett1 Új Selyemút, vagy a későbbi nevén Egy Övezet 
Egy Út program2 alapvető változásokat tükröz a kínai külpoliti-
kában. Az új irányvonal véget vet a Deng Xiaoping által meg-
hirdetett „low profile”3 típusú kínai külpolitikának, aminek célja 
az ország nagyhatalmi státuszának minél kevésbé feltűnő, a 
nemzetközi szabályokkal látszólag teljesen összhangban lévő 
visszaszerzése. A váltás bizonyos szempontból törvényszerű 
folyamatnak tekinthető (ezt az is igazolja, hogy a Selyemút 
program előkészítése már évekkel Xi hatalomra kerülése előtt 
megkezdődött), ugyanis a kétezres évekre egyre nagyobb el-
lentmondás feszült Kína globális súlya, valamint vállalt nemzet-
közi szerepe között. Kína nagyhatalmi súlyának helyreállítása 
– mindenekelőtt Ázsiában – napjainkra gyakorlatilag megtörtént 
(az ország GDP-je meghaladja Ázsia soron következő öt állama 
gazdasági teljesítményének együttesét),4 ami lehetővé teszi, 
hogy Kína szabálykövető nemzetközi szereplőből szabályalkotó 
hatalomként jelenjen meg a nemzetközi porondon.5 

Az Új Selyemút, a pekingi tervek szerint, egy-két évtizeden 
belül olyan gazdasági övezetet hoz létre, amely újradefiniálja 
Kína ázsiai, európai és afrikai kapcsolatrendszerét. Ennek első, 
nagyléptékű építési szakasza várhatóan a 13. ötéves tervre 
(2016–2020) esik. Az övezet új, és már meglévő közúti, vasúti, 
olaj- és gázvezeték, valamint optikai hálózat összekapcsolásá-
ból áll, kiegészülve egymással együttműködő ipari parkokkal, 
logisztikai központokkal és tengeri kikötőkkel, átírva e hatalmas 
régió termelő központjai, piacai és nyersanyagforrásai közötti 
hagyományos kapcsolatokat. Az infrastruktúra mellett, a prog-
ram kiegészül kereskedelmi, befektetési és pénzügyi együtt-
működéssel. A gazdasági aspektus mellett az Új Selyemút 
nagy hangsúlyt fektet a kultúra, a kutatás és fejlesztés, illetve 
az oktatás területén történő együttműködésre, ösztöndíj- és 
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csereprogramokat nyújtva diákoknak, szakértőknek, kutatók-
nak stb., s támogatja a turizmust. Nem egy útról van tehát szó, 
hanem, ahogy a program új elnevezése is mutatja, övezetről, 
amely egy szárazföldi és tengeri zónából áll (XXI. századi 
Tengeri Selyemút). A Nemzeti Fejlesztési és Reform Bizottság, 
a Külügyminisztérium, valamint a Kereskedelmi Minisztérium 
által közösen kiadott „Elképzelések és lépések a Selyemút 
gazdasági övezet és a XXI. századi Tengeri Selyemút közös 
kiépítésével kapcsolatban” című, 2015 márciusában kiadott 
hivatalos dokumentum szerint a szárazföldi övezet összesen 
hat „gazdasági folyosóból” áll, amelyek az új gazdasági övezet 
artériáiként foghatók fel.6 

Az Új Selyemút keretében tervezett hat gazdasági folyosó és a XXI. 
századi Tengeri Selyemút fontosabb útvonalai (Forrás: HKTDC, 2016)7

Mi is pontosan az Új Selyemút? A grandiózus, több mint 
hatvan országot érintő, csak a Marshall-terv jelentőségével 
összevethető koncepció célja, hogy Kína újra Ázsia vezető 
hatalmává váljon, létrehozva saját befolyási övezetét. A XIX. 
századi Anglia és Oroszország között Közép-Ázsiáért folytatott 
hatalmi versengés analógiájára, az Új Selyemút programot 
többen Kína „nagy játszmájának” nevezték el. Az Új Selyemút 
vájóban olyan komplex geopolitikai-stratégiai terv, amely az 
alábbi célokat ötvözi:

1. A szükséges importcikkek, elsősorban nyersanyagok 
Kínába juttatása, diverzifikált és az USA által nem kontrollált 
útvonalakon keresztül.

2. A gyorsan fejlődő, és most még kevésbé jelentős ázsiai 
és afrikai piac ellátása kínai árukkal (azok gyorsan gyarapodó 
középosztályára támaszkodva). 



K
is

le
x

iK
o

n
11

8

3. A külkereskedelmi többletből származó valutatartalék ha-
tékony felhasználása.

4. A kínai vállalatok, elsősorban az infrastruktúra-fejlesztés-
hez és lakásépítéshez kapcsolódó ipar túlzott kapacitásának 
csökkentése.

5. A kínai gazdasági szerkezetváltás támogatása.
6. A kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése Európával, annak 

érdekében, hogy bővítsék a fejlett technológiai színvonalat 
képviselő kínai áruk felvevő piacát. 

7. Kína középső és nyugati területei iparosításának előse-
gítése.

8. Jüan-blokk létrehozása a dollárral szemben.
9. Saját befolyási övezet kiépítése, ahol Kína a legfontosabb 

szabályalkotó, s nemzetközi intézmények képviselik Kína 
érdekeit.

10. Az USA csendes-óceáni Pivot to Asia politikájának 
ellensúlyozása, indiai-óceáni és közép-ázsiai jelenlétének 
megerősítése.

11. Európa és az USA kapcsolatának a gyengítése.
12. Kína nemzetközi megítélésének javítása, „puha” erejének 

növelése.
13. Kína peremvidékei integrálásának elősegítése és a ter-

rorizmus elleni küzdelem hatékonyabbá tétele.
A következőkben e pontok kifejtésére vállalkozom.
Az Új Selyemút projektum legkönnyebben azonosítható célja 

a nyersanyagok importútvonalainak biztosítása. A gazdaság 
dinamikus növekedésnek köszönhetően, az 1990-es évektől 
kezdve Kína egyre több nyersanyag importjára szorult. Napja-
inkra Kína átlagosan naponta 18 millió dollár értékben importál 
nyersanyagot, többek között 6,3 millió hordó kőolajat, amely 
jelenleg 70-80%-ban a Malaka-szoroson és a vitatott hovatarto-
zású Dél-kínai-tengeren keresztül jut el az országba, ami Kínát 
stratégiailag rendkívül sebezhetővé teszi.8 Kína a Selyemút 
részeként megvalósuló új infrastruktúrával diverzifikálhatja a 
szállítási útvonalakat, és hozzáférhet az eddig kevéssé kiak-
názott, például közép-ázsiai és oroszországi készletekhez is. 
A tervek természetesen azt a stratégiai célt is magukban fog-
lalják, hogy az új útvonalak (Pakisztánon, Mianmaron, Iránon 
és Oroszországon keresztül) elkerülik az USA által ellenőrzött 
útvonalakat, ami különösen fontos egy olyan nagyhatalom 
számára, amelynek gazdasági szerepe növekedésével katonai 
képessége (különösen a haditengerészet fejlesztése terén) 
nem tartott lépést.
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Az Új Selyemút nagyban kapcsolódik a „reform és nyitás”-t 
követőn megvalósított exportvezérelt gazdasági modellhez és 
annak napjainkban végbemenő átalakításához. Az exportve-
zérelt modell az importált nyersanyagokra, valamint a nagy 
létszámú és olcsó munkaerőre, a háztartások megtakarítá-
saiból finanszírozott beruházásokra (például egyre fejlettebb 
infrastruktúrára), valamint a laza szabályozásra alapozott 
feldolgozóipari termelésre és azok alacsony jüan-árfolyammal 
megtámogatott exportjára épült. Az Új Selyemút szempontjából 
e gazdasági modellnek három fontos következménye volt. Elő-
ször is ez a fajta gazdasági modell igényli a piacok folyamatos 
bővítését, amihez a fejlődő országok növekvő középosztálya 
elvileg lehetőséget nyújt, s ami a Selyemút keretében megva-
lósuló beruházásokkal jobban elérhető. Ebben a tekintetben a 
Selyemút segíti és megkönnyíti a hozzáférést az új piacokhoz. 
Másodszor, az exportvezérelt modell eredményeként a külke-
reskedelmi többletből felduzzadt devizatartalék drámai mér-
tékben megnőtt, ami (az elmúlt időszak csökkenése ellenére 
is) 2016 elején meghaladta a 3,2 ezer Mrd. USA dollárt.9 Kína 
az exporttöbbletből származó bevételek nagy részét két évti-
zeden keresztül amerikai állampapírokba fektette, ez azonban 
az alacsony kamatszint miatt rossz befektetésnek minősült. 
Kína ezért érdekelt abban, hogy olyan nagyobb nyereséggel 
kecsegtető befektetést keressen, amelyhez az Új Selyemút 
program kiváló lehetőséget nyújt. Hogy ezek a remények meny-
nyire nem illuzórikusak, jól tükrözi az Ázsiai Fejlesztési Bank 
2010-es tanulmánya, ami szerint Ázsia éves infrastrukturális 
fejlesztéseinek forrásigénye megközelíti a 800 Mrd. amerikai 
dollárt.10 Az exportvezérelt növekedés harmadik következmé-
nye, hogy a 2008-as pénzügyi válság következtében visszaeső 
külföldi import miatt, Kína gazdasági növekedése (amely a Kínai 
Kommunista Párt megítélése szerint, saját legitimációja és a 
társadalmi béke miatt nélkülözhetetlen) csak úgy volt biztosít-
ható, hogy a kormány egy élénkítő csomagot vezetett be. Ez 
a mesterséges, 4000 milliárd jüanra rúgó beavatkozás (amit a 
kereskedelmi bankok közel háromszorosára duzzasztottak),11 
túlzott kapacitást és jelentős eladósodást hozott létre az infra-
struktúra fejlesztéséhez és az ingatlanszektorhoz kapcsolódó 
vállalatoknál. Bár a kormány e kapacitások fájdalmas megnye-
sését nem kerülheti el teljesen, a Selyemút alkalmas arra, hogy 
ezek egy részét Kína külföldre helyezze ki. Ráadásul ezzel 
segítheti a kínai vállalatok külföldi megjelenését és erősödését, 
ami megfelel a Párt célkitűzéseinek (Go Out stratégia)12.
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Az exportvezérelt gazdaságpolitika, minden korábbi sikere 
ellenére, a 2010-es évekre szükségszerűen megérett a vál-
toztatásra, aminek több oka is volt: 1) A további növekedés 
lehetősége nem volt fenntartható, mert az exportpiacok 
egyre kevesebb kínai árut tudtak felszívni. 2.) Növekedési 
externáliát nem lehetett a továbbiakban a társadalomra és 
a környezetre hárítani (egyre súlyosabb környezetvédelmi, 
egészségügyi stb. kockázatok). 3) A gazdasági fejlődési 
modell komoly társadalmi és regionális jövedelemkülönbsé-
geket gerjesztett. Annak érdekében, hogy a kínai társadalom 
csatlakozhasson a világgazdaság fejlett országaihoz, új gaz-
dasági modellt kellett keresni, amely a belső fogyasztáson 
és K+F-vezérelt gazdasági növekedésen alapul, kiegészülve 
a magas színvonalú, exportképes feldolgozóiparral. Az Új 
Selyemút projektum ebben az átalakulásban fontos szerepet 
tölt be: a tervek szerint, az új infrastruktúra lefektetésével az 
új szuperrégió szolgáltatásainak (például pénzügyi, online 
kereskedelem stb.) epicentruma Kína lesz, különösen a kínai 
partvidék, amelynek posztindusztriális átalakulása (a gazda-
sági racionalitáson túl, környezetvédelmi megfontolásból is) 
megindult, míg Kína középső és nyugati területei válnak Kína 
új ipari központjaivá, hozzájárulva a regionális különbségek 
mérséklődéséhez. Mivel az áruk döntő többsége jelenleg 
hajón hagyja el Kínát, ezeket keleti irányba kell mozgatni, ami 
jelentős versenyhátrányt jelent. Az Új selyemút által nyújtan-
dó nyugati irányú kapcsolatok ezen a problémán érdemben 
javíthatnak. A munkabérek drámai növekedése miatt Kína a 
legolcsóbb munkaerőt és legszennyezőbb iparát várhatóan 
kénytelen külföldre kihelyezni, elsősorban Afrikába és Ázsi-
ába telepíteni, s e területek összeköttetésében szintén sze-
repet kap a Selyemút. Természetesen a tengerparti területek 
sem veszítik el teljesen az iparukat, de a magasabb bérek 
és a szigorúbb szabályozás miatt Kína a magas színvonalú 
ipari termelés irányába lép. Ez utóbbi céljából a kínai kor-
mány meghirdette a gazdaság jövőben kulcsfontosságúnak 
tartott területeinek modernizációs programját (Made in China 
2025).13 Annak érdekében, hogy e termékek iránt kereslet mu-
tatkozzon, piacként fontos szerep hárul Európára. Kínának itt 
elsősorban a német iparvállalatokkal kell felvennie a versenyt: 
nem elég azonban csak magas színvonalú árut előállítani, azt 
költséghatékonyan és gyorsan el is kell juttatni a vevőkhöz, 
amiben a Selyemút részeként megvalósuló infrastrukturális 
(elsősorban vasúti) beruházások nélkülözhetetlenek. 
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Végül, az Új Selyemútnak van egy középtávú gazdasági 
célja is: aláásni a dollár világgazdaságban betöltött domináns 
szerepét. A kínai központi bank devizacsere-megállapodásokat 
kezdeményezett a programban résztvevő államokkal, amelyek 
célja, hogy a projektben résztvevő államok egymással folytatott 
kereskedésüket ne dollárban, hanem jüanban bonyolítsák le. 
Kína továbbá külföldi infrastrukturális beruházásai esetében is 
várhatóan (legalább részben) jüanban fog elszámolni partne-
reivel. Kína célja elérése érdekében nagy igyekezetet mutat 
az Amerikán kívüli globális pénzügyi központok (Szingapúr, 
London) bevonására is. Peking szeme előtt valószínűleg a 
második világháborút követő időszak lebeg, amikor Európa 
beruházás- és termékszükségletei nem csupán az USA túlter-
melési válságára jelentettek megoldást, de kialakítottak egy 
nagyfokú keresletet is a dollár iránt, ami a kialakuló Bretton 
Woods-i intézményrendszerrel együtt lehetővé tette az USA túl-
költekezését és jóléti társadalmának kialakítását. Kína globális 
nagyhatalommá válásához a dollár-rendszerből való kiszakadás 
elkerülhetetlennek tűnik, s ebben a Selyemút fontos lépés lehet.

Az Új Selyemút projektum a gazdaságra helyezi a fő hang-
súlyt, de nem mentes politikai és stratégiai ambícióktól sem.14 
A tervek léptéke miatt törvényszerűen adódik a Marshall-tervvel 
való összevetés,15 amit a kínai kormány a „Három nem” (san 
bu) politikája alapján utasít el, miszerint Kína nem avatkozik be 
más államok belügyeibe; nem keresi és nem növeli a befolyási 
zónáját és végül nem törekszik hegemóniára és dominanciára.16 
Az Új Selyemút terv a Marshall-tervtől valóban különbözik, első-
sorban amiatt, hogy más államok részvétele nem kapcsolódik 
ideológiai követelményekhez. Kína hangsúlyozza, hogy az 
általa nyújtott feltételek kölcsönösen előnyösek (gong ying), 
de (ahogy a Marshall-terv esetén is láthattuk), elsődleges célja 
mégis Kína nemzetközi pozíciójának újrameghatározása. So-
kan úgy látják, hogy az Új Selyemút tervvel Kína kísérletet tesz 
a Pax Americana fokozatos felszámolására és a Pax Sinica 
korának ázsiai bevezetésére.17 A hegemón hatalom jellemzői, 
a nemzetközi kapcsolatok definíciója szerint, a versenytársakat 
felülmúló gazdasági és katonai hatalom, valamint az állam-
közi rendszer feletti ellenőrzés a nemzetközi intézményeken 
keresztül. Az első kritériumot Kína Ázsián belül kétségkívül 
megvalósította már, és megfigyelhetjük, hogy megkezdődött a 
nemzetközi intézményrendszer átalakítására irányuló kísérlet 
is. Száz milliárd dollár kezdőtőkével megkezdte működését 
a pekingi székhelyű Ázsiai Infrastruktúrális Fejlesztési Bank 
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(AIIB), amely kiegészül a Selyemút Alappal és BRICS-csoport 
Új Fejlesztési Bankjával, amely 2020-ig 100 Mrd amerikai dollár 
nagyságú devizalappal fog rendelkezni. Ehhez kapcsolódnak 
még a Kína által támogatott nemzetközi együttműködések, 
mint például a Sanghaji Együttműködési Szervezet, a Boao 
Forum stb. A Pax Americana felszámolása azonban, a kritikus 
hangok ellenére,18 valószínűleg Kína direkt konfrontációt kerülő 
stratégiai hagyományainak megfelelően,19 inkább fokozatosan, 
a Pax Americana egyes elemeit magába olvasztva megy majd 
végbe. A Pax Sinica azonban csak akkor lesz sikeres, ha 
Kína nem csupán barátokra, hanem szövetségesekre is szert 
tesz. Ezzel kapcsolatban azonban továbbra is vita van a kínai 
vezetésen belül, ugyanis a szövetségesi kapcsolat ellenkezik 
a Népköztársaság külpolitikai elveivel.20 Mindezek ellenére, 
napjainkban az Új Selyemút egyik kulcsállama, Pakisztán de 
facto Kína szövetségesének tekinthető.

Az Új Selyemút mindazonáltal stratégiai céloktól sem mentes. 
A projektum alkalmas a Hillary Clinton külügyminisztersége alatt 
meghirdetett „ázsiai fordulat” (Pivot to Asia)21 részbeni ellensú-
lyozására. Az amerikai flotta 2/3-ának Kelet-Ázsiába helyezé-
sével és a regionális szövetségesek támogatásával az USA 
olyan gyűrűbe fogta Kínát, amelyből Pekingnek mindenképpen 
ki kell törnie. Ezt azonban új barátok, esetleg szövetségesek 
megnyerésével, és semmi esetre sem komoly gazdasági és 
biztonsági kockázatot jelentő katonai akcióval kell megolda-
nia. Az Új Selyemút terv lehetőséget ad arra, hogy Kína olyan 
területeken (Dél-Ázsia, Közép-Ázsia, Közel-Kelet) jelenjen 
meg, ahol az USA jelenléte az Obama-kormány időszakában 
meggyengült – részben éppen az USA külpolitikájának új csen-
des-óceáni fókusza miatt. Kína ezáltal képes lehet viszonylag 
konfliktusmentesen javítani geopolitikai lehetőségeit és bizto-
sítani további békés felemelkedését. A pekingi politika számára 
természetesen továbbra is Kelet- és Délkelet-Ázsia lesz a leg-
fontosabb régió, itt azonban kivár és folytatja azt a stratégiát, 
amely nagyrészt azon alapul, hogy igyekszik hiteltelenné tenni 
az amerikai segítséget az USA szövetségesei szemében. 

A Selyemút tengeri szárnyához kötődő másik, az Indiai-óce-
ánt érintő stratégiai célt a nyugati elemzők „Gyöngykoszorú” 
(String of Pearls) néven emlegetik.22 Ez az Indiai-óceán straté-
giai fontosságú kikötőinek biztosítását jelenti, elsősorban a ke-
reskedelmi útvonalak és a régió egyéb hatalmainak ellenőrzése, 
illetve kiemelten India körbekerítése érdekében. Bár a kínai 
kormány hivatalosan elutasítja a „Gyöngykoszorú”-stratégiát, 
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kétségtelen tény, hogy a jelenleg gazdasági céllal szerzett be-
folyás, a későbbiekben könnyen átalakítható katonai jelenlétre. 

Az Új Selyemút projektum arra is alkalmas, hogy keresztül-
húzza az USA közép-ázsiai hatalmi ambícióit. Az USA ugyanis 
2011-ben szintén elindította a maga Selyemút elnevezésű pro-
jektjét, aminek célja, hogy gazdasági fejlesztések segítségével 
stabilizálja a régiót az USA afganisztáni kivonulása után.23 Kína 
Selyemút terve, azonban nagyságrendekkel ambiciózusabb, 
mint az amerikai, így az amerikai befolyás a térségben várha-
tóan tovább csökken. 

Az Új Selyemút nem csupán az amerikai, hanem az orosz 
pozíciókra is hatást gyakorol Közép-Ázsiában. A Szovjetunió 
felbomlása után továbbra is hagyományosan orosz érdekszfé-
rának számító területen az elmúlt években felerősödött kínai 
gazdasági jelenlétet a Selyemút terv tovább erősíti, amit a vele 
szemben bevezetett szankciók és a szénhidrogének alacsony 
ára miatt gazdasági problémákkal küszködő Oroszország egyre 
kevésbé tud megakadályozni. Ráadásul az orosz–kínai viszony 
folyamatosan javul, köszönhetőn elsősorban Oroszország 
szorongatott helyzetének az ukrajnak/krími konfliktus nyomán. 
A kínai segítségnek azonban nagy ára van: Oroszország egyre 
inkább másodrangú szereplővé válik, és függő helyzetbe kerül 
Kínától.24 

Az Új Selyemút rendelkezik egy olyan aspektussal is, amely 
hosszabb távon jelentős hatást gyakorolhat a nemzetközi po-
litikára. A kínai tervek ugyanis az Európai Unió és Kína közös, 
elsősorban gazdasági érdekek mentén történő közeledését is 
tartalmazzák, ami éket verhet az Európai Unió és az USA közé, 
s ez gyökeres változáshoz vezethet a második világháborút 
követő nemzetközi rendben, aláásva az USA globális vezető 
szerepét.

Kína az elmúlt évtizedekben a hatalom hagyományos muta-
tóiban (gazdaság, hadsereg stb.) rendkívül látványosan erősö-
dött, nemzetközi megítélésével és a saját magáról kialakított 
képpel – tehát a hatalom „puha” tényezőivel – azonban Kína 
továbbra sem elégedett. Céljainak elérése érdekében Peking 
olyan történelmi analógiát használ, amelyhez nem kapcsolódik 
hatalmi képzet, csakis pozitív emlék. Kína a Selyemút-asz-
szociációval igyekszik bizonyítani a „békés fejlődés” tézisét.25 
Továbbá a program elemeinek sikeres megvalósításával abban 
bízik, hogy javul a Kínáról kialakított kép, sőt, a vezetés Kínát 
egyfajta népszerű „termékként” szeretné „eladni”. Ennek érde-
kében folytatják az ösztöndíj-programokat, és tovább bővítik a 
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már meglévő intézményi hálózatot (Konfuciusz Intézetek létre-
hozása), annak érdekében, hogy a világban minél szélesebb 
körben ismerjék meg Kínát, a kínai kultúrát. 

Végül, nem szabad megfeledkezni az Új Selyemút projektum 
belpolitikai vetületéről sem, hiszen annak kulcsszerepe van 
Kína legnyugatibb tartománya, Xinjiang integrálásában. Azon 
túl, hogy Kína legfontosabb energiatartalékai (a kőolaj 22%-a és 
a szén 40%-a) is itt találhatók, a régióban komoly fenyegetett-
séget jelent a muszlim ujgur szeparatizmus. A Szovjetunió meg-
gyengülésével és az amerikai csapatok afganisztáni kivonásá-
val a közép-ázsiai térségben hatalmi vákuum keletkezett, amely 
fokozhatja a Kínára leselkedő terrorista fenyegetettséget. Ezért 
a kínai vezetés úgy döntött, hogy grandiózus befektetésekkel 
veszi elejét a feszültségeknek. Ezzel a KKP tulajdonképpen 
egy „tyúk vagy tojás” problematikában foglal(t) állást, miszerint 
a későbbi gazdasági befektetések ösztönzése céljából először 
a stabilitás megteremtésére van szükség, vagy pont fordítva, 
a gazdasági befektetéseknek kell megteremteniük a (politikai) 
stabilitást. Úgy tűnik, a kormány ez utóbbi opció mellett tette le 
voksát, noha a stabilitás elérése továbbra sem biztos, minthogy 
a központi befektetések gyakran a betelepült (han) kínaiakat 
támogatják, szemben a helyi nemzetiségekkel, ami tovább 
fokozza a meglévő etnikai feszültségeket.

Megvalósítás 

Az Új Selyemút kivitelezhetőségét sokan megkérdőjelezik, 
holott az elmúlt években a hat gazdasági folyosó megvalósítá-
sában jelentős előrelépések történtek. A hat folyosót érdemes 
készültségi szintjük szerint áttekinteni.

Az Új Eurázsiai Földhíd Gazdasági Folyosó 2014 áprilisá-
ban kezdte meg működését, a már létező vasúti (és közúti) 
összeköttetésre alapozva.26 Az áru a kazah határon hagyja el 
Kínát, majd Oroszországon és Fehéroroszországon keresztül 
érkezik meg Lengyelországba és tovább, a fontosabb európai 
gazdasági központokba. A szállítási idő Kína és Németország 
között jelenleg 14–17 nap.27 2016-ra minden nagyobb kínai 
iparváros rendelkezik majd európai kapcsolattal, és nem lesz 
ritka a heti egy szerelvény sem. A Selyemút szempontjából 
az előrelépést elsősorban az jelenti, hogy sikerült elérni, hogy 
a Kínát elhagyó árut csak egyszer vizsgálják át, és hogy a 
szállítmányoknak ne kelljen minden határon megállniuk. To-
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vábbá felgyorsult a nyomtávváltás is: a kínai–kazah határon 
pl. kevesebb, mint egy órára csökkent. A Moszkva és Peking 
között tervezett gyorsvasút-fejlesztésekkel lehetővé válik, hogy 
a meglévő útvonalakat elsősorban áruszállításra használják.  
A gyorsvasút kínai szakasza döntően elkészült (2017-re tel-
jesen kész lesz), a Moszkva–Kazany szakasz pedig tervezés 
alatt áll. A teljes Peking–Moszkva útvonal várhatóan 2030-ra 
készül el teljesen.28 

A Kínai–Pakisztáni Gazdasági Folyosó jelenleg építés alatt 
áll, és várhatóan néhány éven belül realitássá válhat. Kína és 
Pakisztán áprilisban több mint 46 Mrd. dollárra rúgó befektetés- 
és hitelkeret biztosításáról állapodott meg, aminek deklarált 
célja a Kínai–Pakisztáni Gazdasági Folyosó létrehozása Ez 
Kasgar városát köti össze közúton és részben vasúton a kínai 
üzemeltetésű, stratégiai helyen fekvő, indiai-óceáni kikötővel, 
Gwadarral. Az áru innen hajóra rakva halad tovább a Szuezi-
csatornán, aminek kibővítése támogatja Kína terveit. Kína 
és Egyiptom 2016 januárjában megegyezett egy közösen 
működtetett különleges gazdasági övezet kibővítéséről: az 
egyiptomi–kínai Szuezi Gazdasági és Kereskedelmi Koope-
rációs Övezet 10 000 új munkahelyet, és hozzávetőlegesen 
2,5 milliárd dollárnyi befektetést jelent. A hajók végül – a 2016. 
januári megállapodás szerint – hamarosan teljes mértékben 
kínai üzemeltetésű Pireuszba futnak be, amely már most is a 
tíz legnagyobb európai konténerterminál közé tartozik. Pire-
uszban az árut vasútra rakják, s az a Balkánon keresztül fut be 
Európába. E tranzitútvonalnak fontos eleme lesz a kínai hitelből 
finanszírozott, áru- és személyszállításra tervezett Belgrád–Bu-
dapest vasútvonal.29

A Kína–Indokínai-félsziget Gazdasági Folyosó: 2014 dec-
emberében az érintett országok megállapodtak egy korszerű 
közlekedési hálózat létesítéséről, ipari együttműködésről, a 
fenntartható társadalmi-gazdasági fejlődés koordinálásáról 
és az ennek finanszírozásához szükséges alap felállításáról. 
A program kapcsolódik az Indokínai-félszigeten az Ázsiai Fej-
lesztési Bank finanszírozásával tervezett, illetve részben már 
épülő államközi közlekedési folyosóhoz;30 például elkészültek 
a határvárosokhoz vezető autópályák, a Nanning–Hanoi vas-
útvonal stb. 2016-ban kezdődik és várhatóan 2020-ra készül 
el a régió fő közlekedési tengelyét adó Kunming–Bangkok 
vasúti pálya építése (a Kunming–Szingapúr szakasz részeként).  
A személy- és áruszállításra egyaránt alkalmas pályán a vona-
tok 160–180 km/h sebességgel közlekedhetnek.31
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A Közép-Ázsia–Nyugat-Ázsia Gazdasági Folyosóval kapcso-
latban a felek a 2015 júniusában megtartott Kína–Közép-Ázsia 
Együttműködési Fórumon elfogadták a folyosó megvalósítását, 
amely első lépésben a meglévő közlekedési hálózat modernizá-
lását és a hiányzó szakaszok összekapcsolását jelenti.32 Kína 
a közép-ázsiai államok mellett Iránnal és Törökországgal is 
tárgyal. A kínai remények szerint, 2030-ra egy teljesen össze-
függő gyorsvasúti kapcsolat – személyszállítás 250–300 km/h 
feletti és áruszállítás 120 km/h feletti sebességgel – jön létre 
Kína és Európa között.33 

A Kína–Mongólia–Oroszország Gazdasági Folyosó jelenleg 
tervezés alatt áll. 2015 júliusában, Ufában a három fél elfogadta 
a gazdasági folyosó középtávú megvalósításának tervét, amely-
ben a vasúti (transzszibériai vasútvonal megújítása) és közúti 
fejlesztéseken túl (Mongólia Sztyeppe Út program), kulturális, 
turisztikai stb. szempontok is szerepelnek.34

A Banglades–Kína–India–Mianmar Gazdasági Folyosó 
megvalósításáról India és Kína 2013 májusában állapodott 
meg, majd 2013 decemberében Kunmingban összeült az első 
munkacsoport, amely megegyezett a szükséges infrastruktúra-
fejlesztéséről (ennek fő iránya a Kunming–Mandalay–Dhaka–
Kalkutta-vonal), a befektetések és a kereskedelem módjáról és 
különböző csereprogramokról.35

Problémák

A legfontosabb probléma természetesen a geopolitikai kocká-
zat. Kétségtelen, hogy Ázsia valamennyi nagyobb hatalma, 
így India, Japán és Oroszország, valamint a globális vezető 
hatalom, az USA számára nem csupán lehetőséget, de kihívást 
is jelent az Új Selyemút program. Kérdés, hogy az aggodal-
mak nem képeznek-e közös platformot e hatalmak számára. 
Jelenleg azonban úgy tűnik, hogy ezen szereplők között nem 
lesz összhang mindaddig, amíg a tervek – legalábbis részbe-
ni – megvalósulásában érdekeltek. Például, Oroszország tart 
Kína túlzott közép-ázsiai befolyásától, de nehezen elképzelhető, 
hogy együttműködne az Egyesült Államokkal Kína ellenében. 
India ezzel szemben elsősorban a Kínai–Pakisztáni Gazdasá-
gi Folyosó és Kínának az Indiai-óceánon történő lehetséges 
megjelenése miatt vonakodik. India azonban tőkeszegénység 
és infrastrukturális fejletlensége miatt gazdaságilag érdekelt 
abban, hogy aktívan részt vegyen a Selyemút projektben.  
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Az USA és Japán ugyan tart Kína befolyásának további növeke-
désétől, ám alapvetően mindkét ország érdekelt a közép-ázsiai 
infrastruktúra fejlesztésében.

Az Új Selyemút tervben van egy fontos, szervezéssel kap-
csolatos kérdőjel is. A Kínai Kommunista Párt legfelsőbb ve-
zetése megjelölte a célokat, amelyhez azonban nem alakított 
ki megfelelő végrehajtó struktúrát, így az alsóbb szinteknek 
maguknak kell kitalálniuk, hogy pontosan mit is csináljanak, 
mivel a középső szint, amely az irányelvek és a gyakorlati 
megvalósítás közötti kapcsolatot jelentené, jelenleg rendkívül 
gyenge. Továbbra sem tisztázott, hogy Peking milyen bürok-
ratikus apparátuson keresztül kívánja működtetni a projektet: 
egy önálló minisztérium vagy a korábbi struktúrák (és bankok) 
felügyelete alá tervezi vonni. A Selyemút keretében megvaló-
sítandó projektekben nem egyértelmű, hogy kivel kell a többi 
országnak együttműködnie.

Ugyancsak kétségeket ébreszt, hogy a tervek grandiózus 
méretéhez képest az kínai kormány által eddig biztosított pénz 
nem tűnik elegendőnek, ezért szükséges a kínai és a külföldi 
magántőkét is bevonni. Jelenleg azonban nem látszik nagy 
érdeklődés a projekt iránt, többek között annak átláthatatlan-
sága miatt. Kétségtelen az is, hogy az olyan nagyszabású 
projektek, amelyek finanszírozása hosszabbtávon kétséges, 
nagy nyomást gyakorolhatnak a szerkezeti átalakulás közepén 
álló kínai gazdaságra.36

A terveket fenyegető egyik legnagyobb veszély azonban 
a terrorizmus. Kína kijelentette, hogy nem akar (az USA-hoz 
hasonlóan) a közép-ázsiai régió csendőre lenni (így nem akarja 
afganisztáni szerepét sem átvenni), s a kritikus vélemények 
szerint a terrorizmust Peking képtelen megfékezni. Többek 
kételkednek abban a kínai meggyőződésben is, hogy a fejlesz-
tések nyomán kialakuló életszínvonal-emelkedés képes elejét 
venni a terrorizmusnak. Ez a politika ugyanis Xinjiangban sem 
járt eddig sikerrel. 

Végül, van egy nagyon fontos kérdőjel az Új Selyemút 
tervvel kapcsolatban. Az országok jelentős része kétséget 
kizárólag szívesen veszi Kína befektetéseit, kevésbé egyér-
telmű azonban hogy hasonló lelkesedéssel fogadnák-e Kína 
feldolgozóipari többlettermelését is, szemben azzal, hogy saját 
feldolgozóiparukat építenék ki. A gazdasági függőség továbbá 
újabb félelmet szül, mert történelmi példák mutatják, hogy az 
könnyen politikai befolyássá alakulhat, a kínai vezetés bármi-
lyen ígérete ellenére. 
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Összegzés

Az Új Selyemút terv megvalósíthatóságát többen kétségbe 
vonják, és valóban Kínának számos problémával és kockázattal 
kell szembenéznie a megvalósítás érdekében. Kína azonban 
globális nagyhatalommá kíván válni, s ezért így nincs más 
lehetősége, mint egy hasonló léptékű program megkezdése.  
A Selyemút tehát bizonyos értelemben egyfajta kényszerként is 
felfogható. Nem csupán retorika, hanem az a valóság, amellyel 
kapcsolatban minden országnak szükséges kialakítania saját 
stratégiáját.
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mációs technológia 2) Automatizáció és robotika; 3) űr és légi ipar; 4) 
új generációs hajózás; 5) vasút; 6) Új energia-meghajtással működő 
járművek és eszközök; 7) energetikai eszközök; 8) mezőgazdasági 
eszközök; 9) új anyagok; 10) Bio és fejlett gyógyászati termékek.

14 A kínai kormány határozottan elutasítja, hogy az Új Selyemút tervre 
stratégiaként hivatkozzanak, a hivatalos megfogalmazás szerint: 
changyi (倡议), amely megközelítőleg a közös jó érdekében történő 
cselekvésre való felhívást jelent, Forrás: Xie, Tao: Is China’s ‚Belt 
and Road’ a Strategy? The Diplomat, December 16, 2015.

 http://thediplomat.com/2015/12/is-chinas-belt-and-road-a-strategy/
15 Shen, Simon: How China’s ‚Belt and Road’ Compares to the Marshall 

Plan, The Diplomat, February 06, 2016.
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 http://thediplomat.com/2016/02/how-chinas-belt-and-road-compares-
to-the-marshall-plan/

 Tiezzi, Shannon: The New Silk Road: China’s Marshall Plan?, The 
Diplomat, November 06, 2014.

 http://thediplomat.com/2014/11/the-new-silk-road-chinas-marshall-
plan/

16 Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 
21st-Century Maritime Silk Road

17 Ekman, Alice: China: reshaping the global order?, European Union 
Institute for Security Studies, July 2015.

 http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Alert_39_China.pdf
18 Mearsheimer, John, J. The Tragedy of Great Power Politics, W. W. 

Norton & Company; Updated Edition, 2014.
 Gilpin, Robert (1988). The Theory of Hegemonic War. The Journal 

of Interdisciplinary History 18 (4): 591–613.
19 A kínai stratégiai kultúrával (strategic culture) kapcsolatban jelentős 

vita van a nemzetközi szakirodalomban. Ellene: Wang yuan-kang: 
Harmony and War: Confucian Culture and Chinese Power Politics, 
Columbia University Press, 2010 és Alastair Ian Johnston: Cultural 
Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History, 
Princeton University Press, 1998. 

20 yan Xuetong: Inside the China-U.S. Competition for Strategic 
Partners, China & US Focus, October 29, 2015.

 http://www.chinausfocus.com/foreign-policy/china-u-s-competition-
for-strategic-partners/

 Chen Weihua: Is it time for China to start looking for strategic allies?, 
China Daily USA, November 30, 2015.

 http://usa.chinadaily.com.cn/opinion/2015-11/30/content_22528521.
htm

21 Clinton, Hillary Rodham: America’s Pacific Century. U.S. Department 
of State through Foreign Policy Magazine, October 11, 2011.

 http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/article/2011/10/201110111
61233su0.8861287.html#axzz30Ph1DmRw

22 Pehrson, Christopher J.String of Pearls: Meeting the Challenge of 
China’s Rising Power Across the Asian Littoral, Carlisle Papers in 
Security Strategy, July, 2006. 

 http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB721.pdf
23 U.S. Support for the New Silk Road, U.S. Department of State, 

February, 2016.
 http://www.state.gov/p/sca/ci/af/newsilkroad/
24 Gabuev, Alexander: China’s Silk Road Challenge, Carnegie Moscow 

Center, November, 12. 2015.
 http://carnegie.ru/commentary/2015/11/12/china-s-silk-road-

challenge/ilrk
25 A békés fejlődés (heping fazhan 和平发展), a program eredetileg a 

kevésbé jól csengő békés felemelkedés (heping jueqi和平崛起) nevet 
kapta, amely Hu Jintao elnöksége hivatalos külpolitikáját jelentette. 
Forrás: Az Államtanács által kiadott White Paper: China’s Peaceful 
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 http://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/01/28/why-china-
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28 China Focus: Xinjiang’s first high-speed rail starts operation.
 http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-11/16/c_133793219.

htm
29 Kína a Kelet- Közép európai államokkal jellemzően együtt tár-

gyal, amelyet a 16+1 dialógus formulával írnak le. Pl.: Spotlight: 
China, Central and Eastern Europe eye infrastructure-led all-round 
cooperation, Xinhua, November 25, 2015.

 http://news.xinhuanet.com/english/2015-11/25/c_134851088.htm
30 REG: Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program, 

Joint Ministerial Statement: Seventh Economic Corridors Forum, 
Asian Development Bank, June, 2015.
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ber 4, 2015.

 http://news.xinhuanet.com/english/2015-12/04/c_134885659.htm
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Xinhua, June 16, 2015.
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 Kína nem az egyetlen forrása a regionális fejlesztéseknek: lásd:  
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 http://www.carecprogram.org/index.php?page=carec-corridors
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Russia and Mongolia, Ministry of Foreign Affairs of the People’s 
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2 MOUSA AIDA ZSóFIA

Egy szabre vallomása zsidókról és 
arabokról, izraeliekről és palesztinokról
Ari Shavit: Hazám, az ígéret földje. Izrael győzelme és tragédiája 

(Fordította: Bokor Pál.) Budapest, Atlantic Press Kiadó, 2013

„Halljátok csak, te bolond és esztelen nép, 
akiknek szemeik vannak, de nem látnak, 
füleik vannak, de nem hallanak.” 

Jeremiás 5:21

Az Izrael-szerte, sőt, nemzetközi szinten is ismert újságíró, Ari Shavit 
– aki immár két évtizede az izraeli liberális baloldal nagy hagyományú 
és tekintélyű lapja, a Haaretz egyik vezető politikai elemzője –, vallo-
másos történelmi esszét tett közzé hazája múltjáról, jelenéről és a zsidó 
állam kilátásairól. Shavit több mint ötszáz oldalon taglalja a cionizmus 
(a zsidó nemzeti mozgalom) és a Jisuv,1 illetve Izrael Állam történetét 
– részint saját családja történetén s személyes élményein keresztül, 
részint olyan kiemelkedő személyiségekkel készített mélyinterjúk alap-
ján, akik tevékeny részt vállaltak az állam megalapításában és/vagy 
protagonistái a mai izraeli közpolitikának. Egy igazi szabre2 vallomása 
ez, akinek könyvében elejétől végéig érezhető a hazaszeretet, az oly-
kor elfogultságba hajló, de mindvégig (ön)kritikus elkötelezettség s az 
Izrael jövője iránti aggodalom. Shavit műve az izraeli nacionalizmust 
tápláló, megkérdőjelezhetetlen(nek vélt) nemzeti mitológia pontos és 
együttérző dekonstrukciója, amely méltán keltett elismerést – s persze 
váltott ki bírálatot, sőt elutasítást is – zsidók és nem zsidók körében, 
odahaza és a külföldön egyaránt.

A tizenhét fejezetből álló esszé bő egy évszázadot fog át: az 1800-as 
évek végétől máig veszi sorra a palesztinai/izraeli történelem kényes/
kritikus/súlyos (lét)kérdéseit, a megszállástól és az elüldözésektől a 
telepes mozgalmon át a szefárd–askenázi ellentétig vagy a dimonai 
atomprogramig és a – Shavit által is osztott – Irán-fóbiáig. Az izraeli 
közíró tabukat döntöget; célja: választ kapni saját (és az izraeli zsidó 
honpolgár) egzisztenciális dilemmáira: „Miért Izrael? Mi Izrael? Fenn-
maradhat-e Izrael?”
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3A szerző a könyv bevezető soraiban a hazája jövőjével kapcsolatos 
félelmeinek ad hangot: „Ameddig az emlékezetem elér, én csak a fé-
lelemre emlékszem. Egzisztenciális félelemre. Az az Izrael, melyben 
születtem – Izrael az 1960-as évek közepén –, energiától duzzadó, 
életkedvvel és reményekkel teli ország volt. Mégis mindig az volt az 
érzésem, hogy a kis egyetemi város3 takaros felső középosztálybeli 
házai és kertjei alatt egy sötét óceán hömpölyög. Rémálmaim voltak ar-
ról, hogy egy napon ez a sötét óceán felemelkedik, és mindannyiunkat 
elnyel.” E mélyen gyökerező félelem – folytatja a szerző – a meg-
szállásból s a vele összefüggő kihívásokból és morális dilemmák-
ból fakadnak, amik által, szerinte, Izrael „önmagát szorítja falhoz”:  
„… az egzisztenciális félelem, melyet Izrael jövőjéért érzek, és az iz-
raeli megszállási politika feletti morális ítéletem összefügg egymással. 
Egyfelől mi vagyunk az egyetlen nemzet nyugaton, mely megszállva 
tart egy másik népet. Másfelől mi vagyunk az egyetlen, melyet létében 
fenyegetnek. A megszállás és a fenyegetettség teszi különlegessé 
Izrael helyzetét.”

Shavit fogalmazása nem hagy kételyt aziránt, hogy ha szeretett or-
szága – s vele a „cionista forradalom méltósága” – fenn akar maradni, 
haladéktalanul meg kell szüntetni a megszállást. érvei óhatatlanul az 
elmúlt hetekben-hónapokban a megszállt Nyugati Parton és Izrael 
városaiban kialakult újabb – némelyek által már „harmadik intifidának” 
titulált – erőszakhullámot juttatják eszünkbe. A megszállás láthatóan 
radikalizálja mind az izraeli, mind a palesztin társadalmat, és mindket-
tőjüket kilátástalan helyzetbe taszítja. Úgy tűnik, nincs kellő erő, akarat, 
készség, amely a feleket kiragadná az erőszak spiráljából, s a józanság 
útjára terelné. A liberális újságíró e mértéktartó hang egyre kisebb 
számú képviselői közé tartozik Izraelben: tisztában van vele, hogy a 
két nép sorsa az elmúlt évszázadban, akarva-akaratlanul, összeforrt 
egymással és a földdel, amin osztozni próbálnak és kényszerülnek. 
A könyv e több mint száz éves egymásra utaltságról, egymás mellett 
vagy inkább együttélésről értekezik.

A történet 1897-ben indul a szerző dédapja, Herbert Bentwich Pa-
lesztinába – pontosabban, a ma már Tel Avivhoz tartozó Jaffába (az 
akkoriban az ottomán fennhatóságú jeruzsálemi szandzsák területén 
fekvő ősi kikötőbe) érkezésével. Shavit a brit polgári környezetből 
származó Bentwich alakján keresztül jeleníti meg a nyugati kolo-
nialista látószöget, amelynek idealizmusa a kora(bel)i cionizmusra 
olyannyira jellemző volt. A dédapa tipikus nyugati zsidó, „a viktoriánus 
korszak fehér embere”, aki „képtelen magával egyenlőnek tekinteni a 
nem fehéreket, s aki „a nagy idealizmus közepette” nem veszi észre, 
hogy a „kiszemelt »ősújföld«4 nem gazdátlan.” Ahogy az első Cionista 
Kongresszus után Palesztinába küldött bécsi rabbik fogalmaztak, ezek 
a pionírok azt látták csupán, hogy a „mennyasszony gyönyörű, azt 
viszont már nem, hogy máshoz tartozik.”5 Shavit érzékletesen írja le e 
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4 vakság tüneteit a korai telepesekben, s tér ki súlyos következményeire. 
Cionizmustörténete az „ártatlanság elvesztésének” históriája s a „cso-
da” megvalósulásának „meséje” gyanánt (is) olvasható. Arra hivatott, 
hogy egy üldözött nép szolgálatába álljon, amely azután maga válik 
üldözővé az „ígéret földjén”...

Megszállás és fenyegetettség: ez a két mozzanat határozza meg, 
a szerző szerint, az izraeli lelki beállítottságot. Shavit azonban egy 
lényeges történeti szempontot, a „mi volt előbb” – aligha mellőzhető – 
kérdését mintha nem venné figyelembe. Hiszen amennyiben a cionista 
cél kezdetektől egy zsidó national home (nemzeti otthon) létrehozása 
volt a palesztinai arabok teljes ignorálásával, amit – Shavit szavaival 
– „a rájuk erőszakolt jó” sem tudott feledtetni, akkor ez az a mozzanat, 
amelyben az arab világ – tágabban pedig a muszlimok – Izraellel szem-
beni intranzigens elutasításának oka megragadható. Másként fogal-
mazva: az arabok nem bocsáthatják meg a cionista „honfoglalóknak”, 
hogy Izrael – a térség egyedüli sikeres kolonialista vállalkozása – a 
„fehér ember” eredendő (el)vak(ult)ságával jelent meg Palesztinában, 
s örök sebet ejtett az ott élők önérzetén. A Palesztinába érkező európai 
zsidók humanizmusa a jaffai arab kikötői munkásokra nem terjedt ki…

Shavit tudatában van e történelmi felelősségnek. Sőt, kész szem-
benézni is vele. Elkötelezett izraeliként szemléli az eseményeket, és 
írja le érzékletesen a könyv talán legjobb, legdrámaibb fejezetében a 
liddai arabok elüldözésének történetét, ami a palesztin katasztrófa, 
a nakba szimbólumává vált. Shavit szerint, Lidda az izraeli nemzet 
számára „fekete doboz”, amiről senki sem beszél, ám aminek nyomait 
Izrael – a „bűnjelek” szinte teljes eltüntetése ellenére – magán viseli. 
Shavit arra a következtetésre jut, hogy a palesztinok elűzése a vá-
rosból a zsidó államalapítás szempontjából elkerülhetetlen lépés volt. 
Ahhoz, hogy a cionizmus fennmaradhasson, s egy életképes Izrael 
megszülethessen, a régi, arab többségű Liddának el kellett pusztulnia. 
A hadműveletekben résztvevő izraeliekkel készített interjúkból ezért jut 
arra a ki nem mondott, csupán sugallt következtetésre, hogy Izrael nem 
nézhet szembe a palesztinai arab kultúrával történt leszámolással – 
amely kultúra a történtek ellenére fennmaradt Izraelben. A zsidó állam 
alapítóinak nem volt szabad tudomásul venniük Sarafand, Abu Kabir, 
Iqrit, Abu Shusha, yajur és egyáltalán: a palesztin-arabok létezését a 
bibliai Izrael Földjén. Ám akik, bár mély álomba szenderülve, mégis 
csak jelen voltak, a földhöz tartoztak, s hogy mennyire, az tragikus 
módon akkor vált bizonyossággá számukra is, midőn Palesztina már 
nem hozzájuk tartozott.

Shavit rendkívül érzékletesen írja le a nyugati zsidóság előtt álló 
dilemmát az előző századfordulón: hiába élveztek teljes körű polgári 
jogokat és élhettek a kelet-európai zsidókhoz képest békés életet, nem 
érezték sajátjuknak a Brit-szigeteket. Ám, ha Bentwich nem érezhette 
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5otthon magát a Brit-szigeteken, felmerül a kérdés, vajon a jaffai kikötői 
munkás, Abu Sukri leszármazottjai miképp érezhetnék otthonosnak a 
libanoni hegyeket, a szaúdi sivatagot vagy akár bármely másik közel-
keleti arab országot, amely a kulturális hasonlóság ellenére nem az ő 
otthonuk, s amelynek lakói – mint az gyakran kiderült – egyáltalán nem 
is kívánnak osztozkodni hazájukon a betelepülő palesztinokkal. Nos, ez 
olyan pont, amelynek kapcsán kitapintható az izraeli–palesztin konfliktus 
feloldhatatlansága. Palesztin oldalról nézve, az, hogy egy Bentwichhez 
hasonló nyugati zsidó ragaszkodik Palesztina földjéhez, éppen annyira 
nem fogadható el, mint amennyire az izraeli nemzeti narratívában sem 
merülhet fel az, hogy egy palesztin Izrael földjéhez kötődjön. E súlyos 
kérdés fölött azonban Shavit mintha kissé elsiklana… 

Igaza van viszont a szerzőnek abban, hogy az izraeli mainstream 
baloldal, nem tud, és láthatóan nem is kíván szembenézni a valóság-
gal. Miközben kényelmes idealizmusba menekül, folyamatosan veszít 
társadalmi és politikai súlyából. Israel Zangwill6 alakja jól példázza 
azt a folyamatot, ahogyan a revizionista álláspont „realizmusa” Izrael 
és a cionizmus szerves, sőt mindennapi részévé tette a megszállás 
„jogosságának” elvét, s aminek következtében mára e „realizmus” 
legszélsőségesebb válfaja vált/válik uralkodóvá. Zangwill és néhá-
nyan mások már akkoriban – a konfliktus genezise idején – tisztában 
voltak vele, hogy a palesztinokat csakis erőszakkal és elüldözéssel 
lehet megfosztani földjeiktől, ami nélkül viszont nem teremthető meg a 
zsidó haza Palesztinában. és noha az 1900-as évek elején a cionista 
mozgalmon belül még tényleg az idealisták voltak túlsúlyban, később a 
helyzet gyökeresen megváltozott. A mai Izraelben pedig már nemcsak 
ki lehet, de ki is kell mondani, hogy az egzisztenciális félelem bármit 
felülírhat. Mára az izraeli vezetésben és társadalomból kiveszetek a 
Bentwichez hasonló idealisták. Manapság valamely körbezárt terület 
elleni izraeli megtorló akció aránytalansága megmagyarázható. Soha 
nem látott méreteket ölt az illegális telepek területe és népessége, s 
további terjeszkedésük – szintén a biztonságra hivatkozva – meg nem 
kérdőjelezhető államérdeknek minősül, egyre barbárabb és tragiku-
sabb következményekkel.

A zsidó telepes mozgalom kétségtelenül a huszadik század utolsó 
gyarmatosító vállalkozása. A tájtól idegen, ám virágzó zsidó telepek 
a történelmi szembenézés hiányának szimbólumai. A katonai meg-
szállás tagadásából és a palesztin múlttal szembeni vakságból egye-
nesen következik a cionista vállalkozás ártatlanságának elvesztése. 
A vallásos-messianisztikus cionizmus által felkarolt földfoglalásokkal, 
amelyek a ’67-es győzelmet követőn harapóztak el, mind többekben 
rendült meg a cionista projektum emancipatorikus jellege és morális 
igazsága. A cionizmus „új fáklyája” gyanánt megjelenő vallásos tele-
pes mozgalmak Izraelt sokak szemében XXI. századi gyarmatosító 
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6 hatalommá tették, háttérbe szorítva a szekuláris-baloldali cionizmust, 
amint erre a szintén vallásos izraeli gondolkodó, yeshayahu Leibowitz 
már 1968-ban figyelmeztetett: „A megszállás hosszú távú hatásaként, a 
minden gyarmatosító rezsimre jellemző karakterjegyek Izrael Államán 
is el fognak uralkodni.”7

„Ha valami kacsának néz ki, imbolyogva jár, mint egy kacsa és úgy 
is hápog, akkor az valószínűleg egy kacsa. A gyarmatosítás pedig 
gyarmatosítás.” – írja Shavit. Ami minden enyhítő körülmény ellené-
re akkor is gyarmatosítás marad, ha gyökerei történetesen a zsidó 
önfelszabadítás mozgalmába nyúlnak vissza. Ily módon az „őrület 
fénye”, ami a huszadik század elején Európa szemében megjelent, 
s ami azután több millió ártatlan ember halálához vezetett, egy olyan 
kollektív lelki állapotot idézett elő, amely végül egy távoli régióban a 
téboly továbbterjedéséhez vezetett el.

Az izraeli–palesztin konfliktus története a kölcsönös vakság története 
is. Hiszen ahogyan Herbert Bentwich „nem látta” a palesztinokat, a 
palesztinok sem voltak képesek olajfaligeteiken túlra tekinteni: maguk 
sem látták azt a jövőt, ahol Palesztina nélkülük épül tovább. Lidda és a 
többi város arab lakossága, noha negyvennégy éve figyelte már a cio-
nizmus Palesztinába érkezését, nem gondolt arra, hogy e betelepedés 
falvaik, városaik s végül az egész palesztinai arab kultúra vesztéhez, 
több százezer palesztin-arab elüldözéséhez, etnikai tisztogatásokhoz s 
végső soron a modern kor egyik leghosszabb ideig tartó gyarmatosítási 
kísérletéhez, illetve a vele járó, megoldhatatlan menekültproblémához 
fog elvezetni.

Shavit külön fejezetben taglalja a hazája szempontjából, szerinte, 
egzisztenciálisan legjelentősebb kihívás, az Iráni Iszlám Köztár-
saság nukleáris programjának kérdését. A 2015 nyarán megkötött 
iráni nukleáris megállapodás, a Közös Átfogó Cselekvési Terv (Joint 
Comprehensive Plan of Action – JCPOA) kapcsán különösen aktuális 
az izraeli narratíva megismerése Shavit közvetítésében. A Haaretz 
vezető munkatársának képlete az iráni atomprogrammal kapcsolatban 
– egyszerű; mondhatni: kissé egyoldalú. Eszerint ha Irán atomhatalom 
lesz, a Közel-Kelet egésze nukleáris térséggé válik, s ezáltal Izrael 
léte veszélybe kerül. Shavit az elmúlt évtized során az izraeli liberális 
médiában talán mindenkinél jobban hangoztatta az iráni veszély miatti 
fenyegetettség-tudat fontosságát. Az Iszlám Köztársaság atomprog-
ramja, Shavit olvasatában, egyet jelent a nukleáris globalizációval.

Ennek kapcsán fontos megemlíteni, hogy könyvének egyik korábbi 
fejezetében Shavit külön fejezetet szentel az izraeli dimonai atomprog-
ramnak. Szerinte, Dimona negyvenöt éve viszonylagos biztonságot 
nyújt Izraelnek, és relatív stabilitást ad a Közel-Kelet egészének. 
Shavitot szembetűnő részrehajlás jellemzi, amikor Izrael és Irán atom-
politikáját ilyen aspektusból hasonlítja össze, s arra a megállapításra 
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7jut, hogy Izrael – Iránnal ellentétben – retorikai szinten sohasem élt 
a különleges fegyver nyújtotta előnyökkel, s hogy a zsidó állam mint 
atomhatalom „csodálatraméltóan” felelős és mértékadó magatartást 
mutatott. A szerző egyetért a jelenlegi Netanyahu-kormány álláspont-
jával, és elfogadja a Begin-doktrína mindenhatóságát.*1 Hosszasan 
elemzi e doktrína alkalmazásának áldásos eseteit Izrael túlélése 
szempontjából, s arra utal, hogy Irán esetében is hasonlóképpen 
kell(ett volna) eljárni.

Shavit a könyv megjelenése óta is ragaszkodik véleményéhez.  
A JCPOA 2015. júliusi megkötését követőn több cikkben is elemezte 
a megállapodás veszélyeit. Szembemenve a már módosulni látszó 
izraeli narratívával – miszerint a világ a zsidó állam jelentéseinek kö-
szönheti egyáltalán azt, hogy tudomást szerzett Irán tevékenységéről 
–, újabb cikkeiben is elítéli a nyugati (amerikai) nyitást Irán felé, ami a 
megállapodást lehetővé tette. Shavit szerint, a nukleáris megállapodás 
következtében a perzsa állam 2020-ra igazi nukleáris „tigrissé” válhat. 

„Nem kell prófétának lenni ahhoz, hogy megértsük, mit jelent az Irán-
nal kötött atom-megállapodás – fogalmaz egyik legújabb írásában. A sí-
ita köztársaság így rövid időn belül virágzó hatalommá válik, megerősíti 
pártfogoltjait (főleg a Hezbollahot), veszélyeztetni fogja szomszédjait 
az Öböl-térségben és kihívást jelent majd Izraelre nézve. Középtávon 
pedig elkezdi majd átejteni a nemzetközi közösséget és kihasználni 
a kiskapukat a felügyeleti rendszerben azért, hogy kifejlessze titkos 
nukleáris programját.”8

A Haaretz publicistája végül a zsidó állam számára négy lehetséges 
jövőképet vázol fel: 1. Izrael, a „bűnös állam”, amely további etnikai 
tisztogatásokat hajt végre; 2. Izrael, az apartheid állam; 3. Izrael, a 
kétnemzetiségű állam. 4. Shavit utolsóként az Izrael számára, szerinte, 
egyedül járható és vállalható opciót említi: a „zsidó és demokratikus” 
berendezkedésű állam lehetőségét. Ez az alternatíva azonban, ha 
a jelenlegi fejleményeket figyeljük, szemben áll a valósággal. Az iz-
raeli demokrácia képviselői a választásokon rendre alulmaradnak a 
nacionalista-etnicista gondolkodású, jobboldali pártokkal szemben.

Napjaink izraeli és palesztin társadalma ismét (továbbra is) a vak-
ság mindennapjait éli. Shavit kifejező képével: egy olyan film kockái 
peregnek „ahol a forgatókönyvíró megőrült, a rendező pedig megszö-
kött.” A nemzetközi viszonyok alakulása következtében, a két nemzeti 
közösség egyre inkább magára marad évszázados konfliktusával. Az 
elhatalmasodó barbarizmust mindkét oldalon a kétségbeesés, a jövőt-
lenség és a radikalizmus egyre szélsőségesebb vadhajtásai táplálják.

*1 A Begin-doktrína értelmében Izrael nem engedheti meg egyetlen ellenségé-
nek sem, hogy atomfegyverhez jusson.
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8 Jegyzetek

1  Jisuv=közösség, amely a palesztinai zsidóságot jelöli Izrael Állam megalapí-
tása előtt. A „régi” Jisuv az 1880 előtti, az „új” Jisuv az 1880 után, a cionista 
mozgalom keretében Erec Izraelbe/Palesztinába érkezett zsidók közösségét 
jelöli.

2 Izraelben született zsidó. Az arab eredetű szó jelentése kaktuszgyümölcs 
(fügekaktusz), ami arra utal, hogy az izraeliek kívül „szúrósak”, belül viszont 
„édesek”, mint a fügekaktusz ehető termése.

3 Ari Shavit 1957-ben Rechovotban született.
4 Utalás Herzl Tivadar 1902-ben kiadott Altneuland c. utópikus regényére.
5 Ghada Karmi: Married to Another Man: Israel’s Dilemma in Palestine. London, 

Pluto Press, 2007.
6 Israel Zangwill (1864–1926) brit zsidó író, gondolkodó, aki a territorialista 

cionizmus egyik vezető alakja volt. Hitt a zsidó nemzeti otthon megteremtésé-
nek fontosságában, de úgy gondolta, hogy a zsidó állam bármilyen területen 
megteremthető. Zangwill előre figyelmeztette a cionistákat arról, hogy Izrael 
földje nem lakatlan, ezért az államalapítást az ott élőkkel csak konfliktus árán 
lehet megoldani.

7 yeshayahu Leibowitz: Judaism, Human Values and the Jewish State. New 
York, Harvard University Press, 1992, 225–226.

8 Ari Shavit: Five Reasons to Worry About the Iran Deal, Haaretz, 2016. február 
8. http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.666222 

Ari Shavit
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9FóRIS ÁKOS

Megválaszolatlan kérdések – 
megkérdőjelezhető állítások

Ungváry Krisztián: Magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban, 
1941–1944. Esemény, elbeszélés, utóélet. 

Budapest, Osiris Kiadó, 2015. 

Ungváry Krisztián 2015 decemberében megjelent kötete élénk vitát 
váltott ki a magyar sajtóorgánumokban. A médiában elsősorban a 
könyv emlékezetpolitikai jelentőségét hangsúlyozták. én egy mélyebb 
történeti kritikát kívánok felvázolni.

Források és szakirodalom

Ha megtekintjük a mű forrásjegyzékét és lábjegyzeteit, alapvetően 
magyar és német forrásokkal találkozunk. Különösen jelentős a német 
levéltári iratanyag, amely a mű gerincét adja. A hadtörténeti levéltári 
források esetében dicséretet érdemel a hadbíróságok és a kitüntetési 
javaslatok bevonása, viszont sajnálatos az Országos Levéltár irat-
anyagának hiánya, ami több résztéma esetében is (például a magyar 
politikai elitnek a megszállt területekre vonatkozó tervei vagy a háború 
utáni felelősségre vonás) fontos forrásokkal egészíthette volna ki a 
könyvet. A szerző jelentős számban használta fel a Budapesti Népbíró-
ság és az állambiztonsági szervek iratanyagát, viszont teljes mértékben 
hiányzik a műből az 1945 utáni magyar hadbírósági iratanyag. Ez a 
hiány bizonyos korlátokat szab az elemzésnek.

Tévedésekre ad okot, hogy Ungváry többször megelégedett az Ál-
lambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában fellelhető vizsgálati 
dossziék felhasználásával, miközben elmulasztotta megnézni magát a 
peranyagot. Például Csaba László pere kapcsán megjegyzi, hogy „az 
eljárás anyagában nincsen utalás arra, hogy Csaba mikor vonta vissza 
első vallomását” (421.), noha Csaba a tárgyalás során megváltoztatta 
álláspontját,1 a Katonai Felsőbíróság előtti fellebbviteli tárgyalási jegy-
zőkönyvben pedig szó esik a vallomás koncepciós jellegéről.2 Egy má-
sik példa: Ungváry a 210. oldalon idézi Joó Imre vallomását, miközben 
Joó erről a tanúvallomásról a Csendes Imre elleni per tárgyalásán már 
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0 úgy nyilatkozott, hogy „én nem olvastam el a jegyzőkönyvet, csak elém 
tették, hogy írjam alá és én aláírtam.”3 Egy-egy vallomás koncepciós 
jellege gyakran kiderül a tárgyalási jegyzőkönyvekből is, nem pusztán 
a perek utóélete során (418.).

A szovjet források hiányát a szerző azzal magyarázza, hogy, úgy-
mond, az orosz levéltárakban nem lehetséges a kutatás – miközben 
számos angolszász, német és magyar kutató is megfordult már orosz 
levéltárakban. Való igaz, az orosz levéltári és főleg irattári rendszer-
ben fennállnak bizonyos kutatási korlátozások, viszont nem felel meg 
a tényeknek az az állítás, hogy a megszállás történetének minden 
forrását elzárják a külföldi kutatók elől. A szerző egyáltalán nem tesz 
különbséget Oroszország, Ukrajna és Fehéroroszország között, mint 
ahogyan azt sem tisztázza, milyen különbségek vannak a levéltári és 
irattári (pl. CAMO) iratanyag kutathatósága között.4 Ezt a problémát 
úgy kívánja megoldani, hogy néhány, az utóbbi években megjelent 
orosz nyelvű kiadványban – elsősorban Alekszandr Gogun munkájá-
ban – hivatkozott forrásokra bízza magát (21.), ami vizsgálódásaiban 
komoly egyoldalúságot eredményez.

Miközben Ungváry csupán a partizánháború és a holokauszt té-
májában támaszkodik – egy-két kiválasztott – szakmunkára vagy 
forrásra, nem vesz tudomást arról, hogy az utóbbi években magára a 
megszállásra vonatkozóan is fontos kutatási eredmények születettek 
Oroszországban.5 érdekes ellentmondás, hogy míg a szerző szalon-
képtelennek tartja a posztszovjet történetírás műveit, több alkalommal 
is idézi az 1950-es években megjelent partizán-visszaemlékezéseket. 
Megjegyzem, a szerző többször is kiemeli, hogy az „1989-ig érvény-
ben lévő hivatalos pártdoktrína” lehetetlenné tette a megszálláshoz 
kapcsolódó kérdések – mint kollaboráció, holokauszt, partizánháború 
– feldolgozását. Miközben ezek a tényezők valóban fennálltak külön-
böző politikai és emlékezetpolitikai indíttatásból, meg kell említenünk, 
hogy a hidegháború idején egy hasonló emlékezetpolitika Nyugaton 
is létezett. Azok a német és angolszász munkák, amelyek az elkö-
vetők körét nem csupán a megszállt területeken tevékenykedő SS 
alakulatokhoz kötötték, csupán az 1980-as és 90-es években jelentek 
meg. A szerző számon kéri a „tettes kutatás” elmaradását a Magyar 
Királyi Honvédség tekintetében – „ami nyilvánvalóan az 1990 előtti 
pártállam sajátosságaival függ össze” (440.) –, miközben maga is 
megjegyzi historiográfiai áttekintésében, hogy a német és az amerikai 
publikációk esetében is csupán az 1980-as évektől van jelen ez a fajta 
szemléletmód (16.). érdekes kérdés lenne annak megválaszolása 
is, hogy az NSZK-ban az 1950-es években emlékirataikat megíró s 
nem ritkán reaktivált német tisztek és az amerikai és nyugat-európai 
emigrációban élő balti, ukrán vagy fehérorosz emigránsok mennyiben 
határozták meg a nyugati közvélemény keleti front képét. Az sem te-
kinthető egyedinek, hogy egy állam misztifikálja ellenállóit, miközben 
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1elhallgatja a kollaborációt. Nyilvánvalóan nem véletlen, hogy csupán 
az utóbbi évtizedekben kezdték el részletesen megvizsgálni a Vichy-
Franciaország történetét.

A kérdés historiográfiájának bemutatása felületes. Igaz, hogy a szak-
irodalom nem túl bőséges, annál azonban mégis nagyobb, mint amit 
a szerző bemutat. Először is érdemes lett volna reflektálni azokra a 
tanulmányokra, amelyek még a háború alatt jelentek meg a megszállás 
és a partizánháború kérdésköréről.6 Az 1989 előtti irodalomból legalább 
két művet mindenképpen meg kellett volna említeni. Háy Gyula először 
1943-ban Moszkvában kiadott, Partizánok tükre című munkája ugyan 
brosúra jellegű, ám olyan, a szovjet zsákmányanyagban fellelhető 
információkat tartalmaz, amelyek más forrásból is ellenőrizhetők.7 Az 
1950-es évek végén kiadott A 2. magyar hadsereg megsemmisülése 
a Donnál című forrásgyűjtemény 2. kiadása azért megkerülhetetlen 
forrásmunka, mert ennek utószava foglalkozik először a partizánhá-
ború, valamint a megszálló csapatok és a lakosság viszonyának kér-
déskörével.8 Egy historiográfiai áttekintésben a szerzőnek ugyancsak 
érdemes lett volna reflektálnia az utóbbi években kifejezetten a német 
megszállás témakörében magyarul megjelent kiadványokra is.9 

Eseménytörténet

Noha a kötet műfaja monográfia, a terjedelmet, a forrásanyagot és 
az elmélyültséget tekintve mégis egyenetlenek az egyes fejezetek,10 
s az egész könyv mintha részmonográfiák összegzése lenne, nem 
pedig egy egységes egész.11 Az olvasót még jobban elbizonytalanítja, 
hogy az egyes fejezetek eltérő műfajban és elbeszélőmódban vannak 
megírva. Néhány alfejezet kifejezetten szűkszavú: például a 2. hadse-
reg megszálló tevékenységének bemutatása 14 oldalon, úgy, hogy a 
szerző a partizánvadász műveletekre is reflektál. Ezzel is összefüggés-
ben áll, hogy sok vonatkozásban a történések okaira nem derül fény.  
A magyar megszálló tevékenység ismertetésének elején Ungváry rá-
mutat a galíciai határváltoztatás kérdésére, viszont nem kerülnek szóba 
a magyar politikai elit egyéb politikai és gazdasági12 megfontolásai a 
megszállt területekkel kapcsolatban. A magyar parancsnokságok című 
szakasz a kötet kulcsfejezete lehetett volna, így sajnálatos, hogy ter-
jedelme nem éri el a 40 oldalt sem. A megszálló erők magyar vonalon 
kapott irányelvei alfejezetben alfejezetet a szerző, sajnos, csupán a 
Krausz Tamással való régi vitájának felélesztésére használja fel,13 s 
kísérletet sem tesz arra, hogy a csapatanyagokban megmaradt irány-
elvek alapján próbálja meg rekonstruálni a magyar megszálló politikát. 
A könyv legmaradandóbb teljesítménye, hogy – német és magyar for-
rásanyag alapján, bár az orosz, ukrán, belorusz iratanyag hiányában 
– mintegy 100 oldalon keresztül a szerző részletesen rekonstruálja a 
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2 magyar megszálló alakulatok eseménytörténetét. A Nyugati Megszálló 
Csoport címet viselő fejezetben a szerző egy esettanulmányt készített 
a „tettes kérdés” vizsgálatára, amelyben a Gajszin14 környéki gettófel-
számolásokban való magyar részvételt vizsgálta.15

Hosszabb kritikát kíván a partizánmozgalom bemutatása. A szerző 
egyik fontos célja a kötetben, hogy revideálja a partizánháború történe-
tét. Ungváry fő törekvése azonban nem a partizánmozgalom bemuta-
tása, hanem az, hogy leszámoljon a partizánháborút glorifikáló szovjet 
identitáspolitikával és az ezt a szemléletet – állítólag – továbbvivő 
„posztszovjet emlékezetpolitikával”. Ezáltal viszont nemcsak a partizán-
mítoszt rombolja le, hanem létrehoz egy ellenkező előjelű, diszkreditáló 
és kriminalizáló narratívát. Ennek az elbeszélésnek három központi 
eleme van: a) a partizán mozgalom tevékenysége katonai szempontból 
kudarcnak minősíthető (erről főleg a sínháborúról szóló alfejezetben 
szól); b) a partizánmozgalom működését normaszegések sorozata 
kísérte (97–109.); c) a partizánok elsősorban nem is a megszállók 
ellen harcoltak, hanem a sztálini hatalom nevében terrorizálták a la-
kosságot (351.). Helyhiány miatt nem reflektálok a szakirodalmakban 
egymásnak ellentmondó adatsorokra, megállapításokra; mindössze 
három megjegyzésre szorítkozom:

1) Amikor a szerző a Tiszta lelkiismeretű emberek címet viselő fe-
jezetben a partizánok magatartását értékeli, akkor tevékenységüknek 
csupán negatív vonásait emeli ki. Ez egyrészt vonatkozik a gerilla-
hadviselés „szabályszerű” működésére (az arcvonal mögötti tereptár-
gyak elpusztítására, illetve az önfenntartásához szükséges élelmiszer 
elrekvirálására), másrészt a partizáncsapatok fegyelmezetlenségére. 
Ez utóbbi tényező vizsgálata minden katonai alakulat működésénél 
szükséges, viszont ennek kizárólagos bemutatása egyoldalú képet 
mutat. Ezt az eljárást a szerző azzal indokolja, hogy „a partizánok 
mindennapjaira leginkább azok a fegyelmi eljárások vetnek fényt, 
amelyek belső ügyeiket tárgyalják.” Itt a szerző tehát a normaszegést 
azonosítja az általánossal. Különösen problémás ez a módszertan 
annak tükrében, hogy Ungváry mindezt olyan iratok alapján teszi, 
melyek „reprezentativitásáról” maga sincs igazán meggyőződve (101.). 
Természetesen a recenzens tisztában van azzal, hogy „a kötet nem 
vállalkozott és nem is vállalkozhatott a partizánháború összes as-
pektusának feltárására”(9.), viszont ennek tükrében kérdéses, hogy 
ilyen terjedelmi korlátok mellett – a partizánokra vonatkozó szakasz 
maga 23 oldalas – vajon indokolt-e három oldalon keresztül foglal-
kozni a partizánok alkoholizálásával.2) Amikor a szerző részletesen 
bemutatja a partizánmozgalom, úgymond, katonai értelemben vett 
eredménytelenségét, a partizáncsoportok fegyelmezési problémáit 
és a kollaboránsokkal szembeni terrorját, nem derül ki, hogy milyen 
kritériumok szerint ítélkezik. Egy reguláris haderőhöz viszonyítva szük-
ségszerűen kisebb eredményességet és több fegyelmezési problémát 
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3tapasztalhatunk egy irreguláris alakulatnál, viszont kérdéses, hogy 
egy gerilla-hadviselést folytató féltől menyiben várhatók el ugyanazok 
az eredményességi mutatók, mint egy reguláris alakulattól. A szovjet 
ellenállás „eredményességét” igazán csak akkor lehetne megítélni, 
ha a szerző összehasonlító vizsgálatot készített volna arról, hogy a 
világháború más ellenállási mozgalmai milyen hatékonysággal tudtak 
működni a megszállt területeken.

De kérdéses egyáltalán az is, hogy egy polgárháborús szituációban 
a gerilla-hadviselést folytató fél elsődleges céljai katonaiak-e. Deák 
István helyesen jegyzi meg, hogy minden fegyveres ellenállás célja, 
„egy félelemmel es megfélemlítéssel terhes légkörben olyan kiélezett 
helyzetet teremteni, amely kizárja a semlegességet, s amely arra 
kényszeríti az átlagembereket, hogy állast foglaljanak valamelyik oldal 
mellett.”16 Ha a második világháború ellenállómozgalmait áttekintjük, 
akkor igazi jelentőségüket nem felderítő, esetlegesen szabotázs tevé-
kenységükben találjuk meg, hanem abban, hogy egy alternatív autori-
tást közvetítettek a lakosság, illetve a szövetséges hatalmak felé, hogy 
meggyengítették az ellenség hátországát, társadalmi támogatottságát, 
s megszervezték az ellenállást.

3) A szerző több alkalommal is szovjet sajátosságnak mutat be olyan 
jelenségeket, cselekvéseket, amelyek elsősorban nem a sztálinizmus-
ból, hanem a gerilla-hadviselésből, a keleti front körülményeiből és a 
német megszállási politikából fakadtak. A szerző Wilhelm Kube meg-
gyilkolásának körülményeit mint a sztálini vezetésre „jellemző” dolgot 
mutatja be (81–82.), miközben hasonló megfontolások játszottak közre 
akkor, amikor az emigráns csehszlovák vezetés elhatározta a Reinhard 
Heydrich elleni merényletet. A második világháborús francia ellenállás 
tagjai 1943 őszétől a D-Day-ig 2 500 kollaboránssal és feketézővel 
végeztek, a legjelentősebb merényletet is egy francia kollaboráns, 
Philippe Henriot ellen követték el. 

„Elbeszélés” és „utóélet”

A fentiek mellett a szerző fontosnak tartja, hogy adalékokat nyújtson 
„a háború társadalomtörténete iránt érdeklődőknek” (11.). Ungváry 
ennek szellemében szerepelteti az az alcímben az „elbeszélés” és az 
„utóélet” fogalmát.

Vizsgálatának „fontos szempontja volt, hogy ugyanarról az esemény-
sorról időben és perspektívában is különböző narrációt” jelenítsen meg 
(11.) Ehelyett azonban alapvetően a német felettes hatóságoknak a 
magyar megszálló csapatokról kialakított képét ismerjük meg, amely 
kritikákkal és panaszokkal a szerző lényegében azonosul. Így például, 
amikor Ungváry a 6. hadosztály bevetését vizsgálja a Donhoz való 
felvonulása során (312–319.), idézi a német panaszokat, a milicisták 
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4 és a magyar katonák konfliktusát, a magyar csapatok harácsolásait 
és vérengzéseit, de teljes mértékben hiányoznak a magyar csapatok 
panaszai a német vezetéssel kapcsolatban.17 Talán ennél is fontosabb 
probléma, hogy nem jelenik meg a helyi lakosság hangja. A civil lakos-
ság reakcióit a könyvből legtöbbször csupán német és magyar források 
alapján ismerjük meg, noha a helyi lakosság megnyilatkozásának 
vizsgálatára éppen az általa vitatott magyar kötet, Krausz Tamás és 
Varga Mária szerkesztésében, nem kevés anyagot kínál.

Az „utóélet” tárgykörét részben a Gajszin környéki tömeggyilkossá-
gokban (holokauszt) résztvevők felelősségre vonása kapcsán (231–
245.), de főképp A felelősségre vonás címet viselő fejezetben bontja ki 
a szerző. A könyv utolsó előtti fejezetében elvileg a téma „első vázlatos 
összefoglalás kísérletét kapja az olvasó” (407.), miközben gyakorlatilag 
egy tendenciózus, prekoncepciókkal terhes, mindössze egyes elítél-
tek egyéni sérelmeit felvonultató tablót kapunk. Semmit nem tudunk 
meg a Rendkívüli Állami Bizottság (RÁB), vagy a szovjet felelősségre 
vonási szervek működéséről, ezek jogszabályi alapjairól, a magyar 
szervekkel való kapcsolatáról, a magyar szervekhez eljuttatott háborús 
bűnös listákról. A RÁB-ról azt megtudhatjuk, hogy „felső vezetéséről 
sok minden elmondható, de az nem, hogy szavahihető szakértőkből 
állt volna”, arról viszont semmit, hogy ez a szerv helyi és középszinten 
miképp működött, és egyáltalán miért szüntetik meg, s miért titkosítják 
ennek jelentéseit, annak ellenére, hogy legfontosabb alapjai lehetné-
nek az antifasiszta propagandának. Különösen visszás, hogy a szerző 
a szovjet szervek működését – a 2013-ban kiadott forrásgyűjtemény 
nagyon szelektív és nagyon szűkös idézésén kívül – csupán a szovjet 
bíróságok által elítéltek Magyarországon tett vallomásai alapján próbál-
ja meg rekonstruálni. Ungváry a magyar felelősségre vonási eljárások 
esetében is elsősorban „reprezentatívnak tekinthető” büntetőeljárások 
vázlatos ismertetésével kívánja bemutatni a háborús bűnökkel vádolt 
személyek elleni eljárásokat. A szerző nem vagy csak utalás szintjén 
foglalkozik ezen eljárások jogszabályi hátterével, a bizonyítási eljárás 
nehézségeivel, vagy a perek narratív motívumaival.18

Ungváry szerint, azért indult relatíve kevés eljárás a megszállt terü-
leteken elkövetett háborús bűnökkel kapcsolatban, mert a népbírósági 
törvény szerint az eljárások célcsoportját azok képezték, „akik a »ma-
gyar nép ellen« vétkeztek”.(416.) Azontúl, hogy a népbírósági törvény-
ben külön pont foglalkozik a megszállt területeken elkövetett háborús 
bűnökkel (11. § 5.), mind a szovjet, mind a magyar szervek eljárásaival 
kapcsolatban elfelejti megemlíteni azt a tényt, miszerint az összes, a 
háborús bűnösök felelősségre vonására vonatkozó egyezmény a forum 
delicti commissi jogelvet helyezte előtérbe, azaz a bűncselekmény 
elkövetésének helye szerinti felelősségre vonást preferálta, amihez 
a jogszabályi alapokat Magyarországon az 1945. évi 4770. sz. M. E. 
rendelet adta meg. Emiatt értelmetlen annak a kérdésnek a feltevése, 
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5hogy a magyar szervek miért nem kértek ki magyar katonákat szovjet 
hadifogságból (416.).

A fejezet egyes részei, sajnos, túllépnek a történettudományi szak-
szövegek műfaján. Az 1945 és 1948 közötti magyarországi eljárásokat 
vizsgáló fejezet második bekezdésében a szerző az Ideiglenes Nem-
zeti Kormány tagjai kapcsán megjegyzi, hogy „részben ugyanazokat 
a bűncselekményeket követték el hivatali idejük alatt, mint amelyeket 
az általuk életre hívott népbíróságoknak üldöznie kellett volna”, ezért, 
úgymond „az 1945 utáni politikai rendszernek nem volt a morális 
alapja ahhoz, hogy mások felett legitim módon ítélkezni tudjon.” (415.) 
Azontúl, hogy de iure a svábok elleni uszítást kivették a népbíróságok 
jogköréből,19 illetve az ilyen morális alap elvárása bármely politikai 
rendszerrel kapcsolatban életszerűtlen, a szerző ezzel az érvvel ve-
szélyes vizekre evez, ugyanis a háború utáni „Siegerjustiz” felfogásnak 
megfelelően érvel.

A könyv végén a szerző szakirodalmi vagy forráshivatkozás nélkül 
összehasonlítja, úgymond, a szovjetunióbeli magyar és a magyaror-
szági szovjet megszálló tevékenységet. „Végkövetkeztetésképpen” a 
Vörös Hadsereg „félázsiai” jellegéről ír, amit, szerinte, a sztálinizmus 
tovább „radikalizált”. A magyar megszállók esetében pedig azon saj-
nálkozik, hogy a megszállók nem tudtak élni „kulturális előnyükkel”. 
Hogyan magyarázzuk akkor annak a német forrásnak a megállapítá-
sát, ami „osztrák hunoknak” (178.) nevezte a magyarokat? A gettó-
felszámolásokban való részvételt követő felelősségre vonási eljárás 
bemutatását is kritikával kell illetnem. A pereket megvizsgálva a szer-
ző leszögezi, hogy „az első (per ) 1946–1950 között folyt, és ehhez 
kapcsolódott a Pápay Alajos, Tarnay Béla, Csaba László, Mészáros 
Lajos és társai elleni eljárássorozat.” (232.) Ez az állítás így nem igaz, 
mivel a Pápa Nándor és társai elleni perhez csupán Pápay Alajos és 
Tarnay Béla pere kapcsolódott, a többi pernél szóba sem került a 49/
II. zászlóalj tevékenysége. Egy ettől független és párhuzamosan zajló 
eljárássorozat tárgyát képezte az 50/I. zászlóalj tevékenysége, aminek 
része volt – egyfelől – a Mészáros Lajos és társai elleni népbírósági 
per, másrészt, a szovjet szervek megkeresésére, a Csupity Bélával 
szembeni nyomozás, illetve – a szerző által nem említett – Mádi 
György és társai20 elleni népbírósági, illetve a Csaba László elleni 
hadbírósági per. 

Ezek közül a szerző csak a 49/II. zászlóalj perét vizsgálta meg rész-
letesebben, a többi per és eljárás csupán érintőlegesen jelenik meg a 
kötetben. A szerző elsősorban a főbb „faktorok” – gyanúsítottként Pápa 
Nándor, Luczi István, kihallgatóként Busztin Gábor – tevékenysége, 
vallomásai, intenciói alapján tárta fel a pert, miközben érdemes lett 
volna rávilágítani a vádlottként és tanúként megjelenők társadalmi 
hátterére, vagy éppen arra, hogy milyen nehézségek álltak fenn a 
nyomozati, bírósági és ügyészi munkánál.
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6 Külön érdemes reagálni a szerzőnek arra a „teóriájára”, amely szerint 
1989-ben a Pápa Nándor-per vizsgálati dossziéját (V-120267), a fényké-
pekkel együtt, az állambiztonság szándékosan semmisítette meg, mivel 
az kompromittáló volt számára. (245.) Még ha el is fogadnánk azt a 
képtelenséget, hogy az állambiztonsági szolgálatok „tevékenységükkel 
is a nácizmus szövetségeseinek bizonyultak”, több belső ellentmondást 
találunk a szerző „elméletében”. Egyrészt valószínűsíthető, hogy a fény-
képek a bírósági iratanyagból tűntek el és nem a vizsgálati dossziéból. 
Hiszen – amint Ungváry is említi – az Európa Könyvkiadó a Fővárosi 
Bíróság elnökének közbenjárásával kérte ki a képeket, a képek kiadá-
sának is a bírósági iratanyagban van nyoma.21 Másrészt az is kérdéses, 
hogy a vizsgálati dosszié bezúzásával mennyi olyan irat pusztulhatott 
el, mely más forrásokból ne lenne pótolható. Ungváry szerint, „szeren-
csére az akta fényképek nélküli példánya, valamint néhány elszórt irat 
elkerülte ezt a sorsot.” Ez a „néhány elszórt irat” az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Irattárában 5 vizsgálati és egy operatív dossziét 
foglal magába, míg a Budapest Főváros Levéltárában fennmaradt a 
per mintegy 700 oldalas iratanyaga és a népügyészségi anyag töredé-
kei. A bezúzott vizsgálati dosszié tartalmazhatott kihallgatási terveket, 
esetlegesen zárkajelentéseket, de ezeken túl aligha volt benne olyan 
információ, amely jelentősen módosítaná eddigi ismereteinket a perről.

 
Megválaszolatlan kérdések

A kötet végére érve, az olvasó két alapvető kérdésre nem kap lényegi 
választ: kik szolgáltak a megszálló erőknél és miért lettek, lehettek 
tömeggyilkosokká? 

Alig tudunk meg valamit a megszálló alakulatoknál szolgáló kato-
nákról. A szerző többször is utal a katonák hiányos felszerelésére és 
ellátására, rossz kiképzettségére és a magas nemzetiségi arányra, de 
nem tisztázza, vagy elemzi mélyebben, hogy milyen viszonyok alakul-
tak ki a magyar csapatokon belül.22 Milyen viszonyrendszer alakult ki 
a magyarok és a nemzetiségiek, a tisztek és a legénység, a magyar 
és a német katonák között? Egyáltalán milyen társadalmi, kulturális 
miliőből érkeztek ezek a katonák? Ez az adat különösen érdekes an-
nak tükrében, hogy a megszálló erők halottainak mintegy 9 százaléka 
lett öngyilkos. (404.) Amíg a német tisztikaron belüli töréspontokat 
elég részletesen ábrázolja a szerző, a magyar katonai parancsnokok 
esetében a kép hiányos marad.

Nincs kielégítő magyarázat arra, hogy miért voltak a magyar csapa-
tok nemcsak sokkal fegyelmezetlenebbek, hanem jóval erőszakosab-
bak is a polgári lakossággal, mint a németek.

Amellett, hogy a szerző több helyen kiemeli, hogy ezeket az alaku-
latokat nem képezték ki az ellátandó feladatokra, szinte alig jelenik 
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7meg az a kérdés,23 hogy a magyar katonákat milyen propagandával 
készítették fel a keleti fronton történő bevetésre,24 milyen előítéletekkel 
viseltettek a partizánokkal, a szovjet rendszerrel, katonasággal, lakos-
sággal szemben. Különösen fontos ez annak tükrében, hogy, bár a 
szerző kiemeli, hogy „a magyar megszállás és a szovjet partizánháború 
története egymástól elválaszthatatlan” (9.), mégis – még ha hivatalosan 
partizánharc keretében is – legnagyobb vérengzéseiket a katonák 
1941–1942 fordulóján követték el, amikor a megszállt területeken még 
nem létezett jelentősebb partizánmozgalom.

Előítéletekben pedig kétségtelenül nem volt hiány. Például a 2. 
magyar hadsereg összefoglaló ellenséges helyzetképeiben olyan 
partizánkép kerekedik ki, amely szerint a partizánok tömeges arzén-
mérgezéseket okozó ügynököket, nőket, „fejletlen, vézna gyereket” és 
nyomorékokat béreltek fel, aminek más célja nem volt, mint az, hogy a 
partizánokkal szemben a hadvezetés elűzze a szánalom bármilyen ér-
zését. Mindezeket egy olyan területen adták ki, ahol gyakorlatilag nem 
volt partizánmozgalom. A 12. könnyű hadosztály kiképzési útmutatója 
leszögezte, hogy „tekintettel arra, hogy minden bennszülött partizánnak 
tekinthető, megatartásunkat a legnagyobb fokú bizalmatlanság, óva-
tosság és meggondoltság jellemezze, mely szükség esetén erélyes, 
kíméletlen cselekvéssé változzék.”25 A 6. gyalogezred Kaposváron 
brosúrát adott ki a harctéren való magatartásról, amelyben legitim esz-
köznek tekinti a helyi férfiak aknagyanús házakba való előreküldését.26 
De a partizánkép előítéletességét leginkább az mutatja, hogy a VKF 
már 1941. június 26-i, tehát még a Szovjetunió magyar megtámadása 
előtti helyzetjelentésében arról ad hírt, hogy a „terrorcsoportok” feladata 
„a határsávban, majd Kárpátalja területén gyújtogatások, robbantások 
útján zavargásokat kelteni, kutakat mérgezni, a lakosságot orosz 
irányba befolyásolni.” A június 29-i jelentés a magyarellenes propa-
gandát folytató galíciai zsidóságról is beszámol. Tehát a katonák már 
a partizánmozgalom megjelenését megelőzően tudták, hogy ki az az 
ellenség, amelyet mindenáron meg kell semmisíteni.

Különösen fontos ennek kérdésnek a vizsgálata, hiszen a német 
politikai vezetés is deklaráltan ilyen tág értelemben, egyfajta ürügyként 
kezelte a partizánkérdést. Ahogy Hitler megfogalmazta: „A partizánhá-
borúnak is megvannak a maga előnyei: lehetőséget biztosít mindazok 
megsemmisítésére, akik ellenünk vannak.” És azt ők határozták meg, 
kik vannak ellenük – még azelőtt, hogy megtámadták volna a Szov-
jetuniót.

Ennek megfelelően, megkerülhetetlen a magyar katonák fejében 
kialakított Szovjetunió-kép vizsgálata, a szovjet lakossággal szembeni 
előítéletek megléte már a megszállás előtt. Feltétlenül meg kell vizs-
gálni, milyen összefüggés van a Horthy-korszak antikommunizmusa, 
antiszemitizmusa és ezen előítéletek között, mint ahogyan azt is, hogy 
mennyiben épült a szovjetellenes kép a korábban kialakult russzofób 
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8 hagyományokra, vagy hogy a szovjet partizán jellemzése mennyiben 
feleltethető meg az 1941–1942-es szerb partizán, az első világhá-
ború komitácsi vagy galíciai-ruszin kém képének.27 Ezen kérdések 
vizsgálata nélkül nem kapunk teljes választ arra a kérdésre, hogyan, 
milyen körülmények között válhattak egyszerű, hétköznapi emberekből 
tömeggyilkosok. 
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kollaboráltak. In: Gémesi Ferenc (szerk.): A magyar megszállás – vajúdó 
nemzeti önismeret. Válasz a kritikákra. Budapest, Russica Pannonica, 2013. 
(PosztSzovjet Füzetek XX.) 68–88.

6 Lásd például a 10. sz. füzet alapját adó tanulmányt: Schell Zoltán: Megszálló 
csapataink Ukrajnában. Katonai Szemle, 1942. 5. sz. 225–258.; Más folyó-
iratból vett példaképpen: Toldi Árpád: Csendőrök a szovjet elleni háborúban. 
Csendőrségi Lapok, 1941. (21.) 18. sz. (1941. szeptember 15.) 597–602.

7 Például Háy kiadványa is utal az Ungváry könyvében is említett Buki térségé-
ben lefolytatott akcióra (227.). Lásd: Háy Gyula: Partizánok tükre. Budapest, 
Athenaeum, 1945. 50.

8 Horváth Miklós (szerk.): A 2. magyar hadsereg megsemmisülése a Donnál. 
2. kiad. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1959. 351–372. 

9 Különösen az alábbi művekre, amelyek a magyar megszálló tevékenységgel 
is foglalkoznak: Bálint József: A Szovjetunió gazdasági kifosztása dokumen-
tumokban elmesélve (1941–1944). Budapest, Russica Pannonica, 2011.; 
M. I. Filonyenko – Sz. I. Filonyenko: Lélektani háború a Donnál. A fasiszta 
propaganda mítoszai 1942–1943. Budapest, l’Harmattan Kiadó, 2012.

10 Bár a mű bő 430 oldalán található 1130 lábjegyzet tekintélyes jegyzetap-
parátusnak tűnhet, a szöveg mégis nem egy alkalommal alulcitált. Például 
egy közel egyoldalas leírást olvashatunk a Trubcsevszkben a helyi rendőr-
parancsnok, Melnyikov által szervezett milícia Normandiáig tartó útjáról, de 
semmilyen forrást nem kapunk arra vonatkozólag, hogy minek alapján írta 
meg ezt a szerző (75–76.).
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911 Egy megjegyzés erejéig szükséges reflektálnom arra, hogy a szerző több 
fórumon is 40 százalékra tette a szovjet önkéntesek arányát a Sztálingrádnál 
harcoló 6. hadseregben. Ungváry a kötet 39. oldalán 51 783 szovjet önkén-
tesről és 139 832 élelmezési létszámban lévő németről ír a Das Deutsche 
Reich und der zweite Weltkrieg 6. kötete (Boog, 1003.) alapján, mely adatait 
Manfred Kehring alapművéből (Kehring, 662–663.) vette át. Viszont ezen 
adatok alapján „csupán” 27 százalékra tehető a szovjet önkéntesek aránya 
(ugyanerre jut: Overmans, 441.). A 40 százalék körüli értéket (37%-ot) csupán 
akkor kaphatjuk meg, ha a német élelmezési létszám részeként fognánk fel a 
Hiwiket, mely eljárás viszont nem helyes (például a 76. gyalogezred esetében 
magasabb a Hiwik létszáma, mint az élelmezési létszám). Lásd: Horst Boog 
et. al. (szerk.): Das Deutsche Reich und der zweite Weltkrieg. 6. köt. DVA, 
Stuttgart, 1990.; Manfred Kehring: Stalingrad: Analyse und Dokumentation 
einer Schlacht. DVA, Stuttgart, 1974. 662–663.; Rüdiger Overmans: Das 
andere Gesicht des Krieges: Leben und Sterben der 6. Armee. In: Jürgen 
Förster: Stalingrad, Ereignis, Wirkung, Symbol. Piper, München, 1992. 
419–455., különösen: 439–446. 

12 Erre vonatkozólag lásd: Bálint: i. m. 306–393.
13 Mélyebben nem elemezve az ún. 10-es számú, Partizánharcok alcímmel 

megjelenő füzet jelentőségét, csupán két észrevételt tennék. Először, 
miközben a szerző szerint a segédlet „rendkívül radikális hangvételében” 
nem volt szerepe az orosz- illetve ukránellenes rasszizmusnak, addig az 
előző oldalon – még ha pozitívan is – a dokumentum az idézett részében 
faji terminusokkal illeti az ukrán népet. Másodszor, a szerző is említi, hogy a 
füzetet széles körben kiosztották a csapatok között: az említett 50. sz. Keleti 
Megszálló Csoportparancsnoksági parancs könnyű hadosztályonként 80-
80 példánnyal számolt. Aligha hihető tehát, hogy a 105. könnyű hadosztály 
parancsnoka ne látta volna a segédletet.

14 A szerző következetesen Gajsinként jelöli meg a ma Ukrajnában található 
települést, viszont a település orosz nevének – Га́йсин – fonetikus átírása 
alapján a Gajszin megnevezés lenne a megfelelőbb.

15 Ungváry Krisztián a kötet 198. oldalán azt a valótlan állítást tette, hogy a 
megszálló csapatok és a holokauszt kapcsolatát „Magyarországon e sorok 
szerzőjét kivéve senki nem kutatta”. Mélyebben nem reagálva a 68. láb-
jegyzet tartalmára szükséges megjegyeznem, hogy jelen recenzió szerzője 
két konferencián és három publikációban ismertette eredményeit a témával 
kapcsolatban a kötet megjelenését megelőzően.

16 Deák István: Szabadságharcosok vagy terroristák? In: História, 26. évf. 
(2004.) 4. sz. 3.

17 A 6. könnyű hadosztály parancsnokának helyzetjelentése a német katonai 
vezetésről és a hadosztály veszteségeiről a partizánok elleni harcokban 1942. 
V. 23–25. Idézi: Horváth M. (szerk.): i. m. 64.

18 A szerző csupán a németkérdést boncolja, s azt is csupán a megszálló ala-
kulatok kérdésköre szempontjából irreleváns Szálasi-per kapcsán (416–417.)

19 „A [13. § – F. Á.] 7. pont már átnyúlik a háború utáni időkre is. Célja, hogy 
megtorolja a szövetségesek elleni hazugságokat, amelyek alkalmasak a 
megértést gátolni. A környező államok vagy azok emigrációban élő antifa-
siszta vezetői ellen elkövetett rágalmak a nemzetiségek (de nem a svábok) 
elleni izgatások, irredenta propaganda stb. mind ide tartoznak.” In: A népbí-
ráskodásról szóló 81/1945. M. E. számú és az ezt kiegészítő 1440/1945. M. 
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0 E. számú rendelet szövege és magyarázata. Magyarázatokkal ellátta: Ries 
István, Előszót írta: Major Ákos. Budapest, Politzer Zsigmond és fia Könyv-
kereskedés, 1945. 31.

20 BFL XXV.1.a 4100/1948.
21 Bár a népbírósági iratanyag az 1950-es években az állambiztonsági szer-

vekhez került, és a Belügyminisztériumból került az irattárba, ahol valóban 
kivehették az anyagból a képeket, az kijelenthető, hogy nem a vizsgálati dosz-
sziékban lehettek a képek, miképp más perek esetében is a bizonyítékként 
lefoglalt képeket a peranyagban találhatjuk. Lásd. pl. BFL XXV.4.f 0756/1952.

22 Ungváry ezt a kérdést kötetének végén a mikroszintű vizsgálatok körébe 
utalja (440.).

23 Kérdésként ez csupán a gajszini cselekmények értékelésénél jelenik meg 
(248–249.). A szerző érintőlegesen említi, hogy „a magyar megszállók mű-
ködésének más aspektusaiból is úgy tűnik, mintha az angol gyarmatosítók 
indiai működését tekintették volna mérvadónak.” (35.)

24 Különösen érdekes ennek a kérdésnek a megkerülése annak tükrében, hogy 
Ilja Ehrenburg A német címet viselő brosúrájának hatását viszont kiemeli a 
szerző. (97–98.)

25 Fóris Ákos: A magyar 2. hadsereg megszálló tevékenysége a Szovjetuni-
óban – Adalékok a magyar partizánellenes politikához a keleti fronton. In: 
Máté Zsolt (szerk.): Háborúk és békekötések a 18-20. századi orosz-szovjet 
történelemben. Konferenciakötet. Pécs, PTE BTK TTI MOSZT Kutatócsoport, 
2014, 288–290.

26 Tájékoztató az orosz harctéren való magatartásra. M. kir. 6. honvéd gyalog-
ezred parancsnokság, Kaposvár, 1942. 12.

27 Utalás szintjén a szerzőnél is megjelenik ez a probléma, lásd: 57., 437.
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1KRAUSZ TAMÁS

„Úriember” megszállók és  
„jogtipró” partizánok?

A magyar megszálló csapatok népirtó  
tevékenysége Ungváry Krisztián értelmezésében

„Minden Egész eltörött,
Minden láng csak részekben lobban” 

Ady Endre 

Ungváry Krisztián új könyvében1 feje tetejére áll a világ: a magyar 
megszálló csapatok történelmi bűncselekményeinek értelmezése során 
a szerző a hidegháború kezdeti szakaszában megszilárdult avítt „el-
mélet”, „a két totalitárius diktatúra” harcának olyan koncepciója alapján 
áll, amely megszünteti, „felszámolja” a jó és rossz oldal, az agresszor 
és a honvédő, a hóhér és az áldozat, a fasizmus és antifasizmus 
közötti különbséget. Céltudatosan kiiktatja az antifasiszta „narratívát”, 
számos ponton szinte észrevétlenül tér át elemzéseiben a náci és a 
szövetséges megszállók, valamint a megszállókat támogató lakossági 
csoportok magatartásának mentegetésére, sok tekintetben igazolá-
sára, noha a holokauszt tényét elismeri és el is ítéli. Részben szakít 
azzal a kelet-európai hagyománnyal, amely a holokausztot leválasztja 
a nemzeti történelemről, de „narratívájában” a háborúért, a népirtásért, 
a korlátozatlan erőszakért a felelősség nagy részét leveszi a náci Né-
metország, valamint csatlósai válláról, és a Szovjetunióra, Sztálinra, a 
Vörös Hadseregre, a partizánmozgalomra helyezi át. 

Általános nézőpontja az új rezsim legitimációs ideológiájának meg-
felelő „korszerű narratívaként” vissza-visszatér a Wehrmacht, az SS és 
szövetségeseik, mindenekelőtt a magyar megszálló csapatok bűntette-
inek „racionalizálásához”, a valóságos rendszerbeli okok elfedéséhez, 
végső soron a nácizmus, a népirtás egészének relativizálásához, 
„normalizálásához” – Ernst Nolte módjára, bár nála is élesebben.2 

Ungváry könyvét áthatja a civilizációs rasszizmus és a kulturális 
felsőbbrendűség ideológiája. Számára a nyugati civilizáció még náci 
és horthysta formájában is az emberi fejlődés abszolút viszonyítási 
mértéke a sztálinizmus „leleplezésében”. Könyve végén a Szovjetunió 
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2 „félázsiai” jellegével szemben ezt az európai kulturális fölényt őszintén 

és tömören meg is fogalmazza, de szomorúan hozzáteszi: „Válságos 
helyzetekben azonban a lakosságnak ebből semmi előnye (sic! – K.T) 
sem származott. Felkészültségük hiányosságai és az emberi alkal-
matlanságok sorozata semmivé tette azt a kulturális előnyt, amellyel 
a megszállók a megszálltak felé (szégyenlősen a „felé” szó szerepel 
a „felett” szó helyett – K.T) rendelkezhettek volna.” Ezek szerint a ho-
lokauszt és maga a náci népirtás pusztán „emberi alkalmatlanságok” 
és „felkészültségi feszültségek” eredménye, azaz pusztán hiba, nem 
pedig a német kapitalizmus válságterméke, az európai történelem sok 
évszázados fejlődési eredménye. Sőt, a szerző végkövetkeztetésében 
odáig megy, hogy „még a magyar honvédség is (hát még a Wehrmacht! 
– K.T) jóval közelebb áll a nyugat-európai civilizációhoz.”3 A „nyugat-
európai civilizáció”, amelyről szinte semmit nem tudunk meg Ungváry 
elméleti tekintetben rendkívül szegényes könyvéből, jelentsen bármit 
is, itt vita nélküli önérték, általánosított, formális és végső viszonyítási 
pont a holokauszt, a nácik és csatlósaik, köztük a magyar megszálló 
csapatok hároméves szovjetunióbeli rémuralma ellenére.

Célok és módszerek

Ungváry Krisztián mindjárt könyve elején kimondja: egyik fő célkitű-
zése, hogy a témakör szovjet és kommunista történetírásával el- és 
leszámoljon. Nem hagy kétséget afelől, hogy Magyarországon e 
tárgykörben mindenekelőtt az általunk publikált dokumentumkötetre4 
és annak bevezető tanulmányára gondol. Mindennek ellenére csupán 
néhány sort veszteget koncepciónkra és a kötetre, amely, úgymond, 
a meg nem történt tudatos népirtást bizonyítja. Nézete szerint, „a 
történész szakma véleménye a forráskötetről több szempontból is 
egységesen elutasító volt”. Ám túl azon, hogy megállapítása e vo-
natkozásban sem állja meg a helyét,5 Ungváry és körének kritikáit 
megfogalmazó kollégái egyike sem tud oroszul, sohasem jártak orosz 
levéltárakban, s ennél fogva nem tanulmányoztak orosz levéltári 
forrásokat, nem járatosak a Szovjetunió történetében, nem ismerik a 
Rendkívüli Állami Bizottság (RÁB) tevékenységét: azt pusztán a katinyi 
tömeggyilkosság dokumentumainak meghamisításával azonosítják.  
A sok millió oldal dokumentum – amely rögtön az ellenség kiűzése 
után a helyi lakosok közreműködésével készült – hitelességét és bizo-
nyító erejét is kétségbe vonták, noha azokat német, orosz és osztrák 
történészek, levéltárosok is publikálják és használják. A „szakmaiság” 
netovábbja, hogy a dokumentumok hitelességével szemben egyetlen 
szakmai érvet sem hoztak fel. De ez apróság. Fontosabb maga a ki-
rekesztő attitűd, amely azt sugallja, mintha a tudományos igazságnak 
valamely „historikusi” többség kritériuma lenne. Eközben Ungváry a 
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3szerkesztőtársammal és az általam írt szaktudományos válaszcikke-

ket másokéval együtt6 úgyszólván még csak meg sem említi, szakmai 
ellenérveinkre egyetlen vonatkozásban sem reagál „historiográfiai” 
bevezetőjében, ami szakmaetikai szempontból is igen aggályos eljárás. 
Mindeközben – a fantáziátlanság vagy talán a kisstílű ravaszkodás 
netovábbja! – könyvének gyakorlatilag ugyanazt a címet adja, mint 
ami a mi dokumentumkötetünk címe.

Nem ilyen fajsúlyú apróság azonban, hogy a mai orosz történet-
írásnak szentelt néhány sorában a szerző utalást sem tesz arra, hogy 
1989 óta az új hatalmi elitek a balti államoktól Lengyelországon és 
Ukrajnán át Magyarországig lankadatlanul a saját ízlésüknek és ér-
dekeiknek megfelelően íratják át a nagy honvédő háború történetét. 
Az újraírt történelem pedig magán hordozza a ruszo- és szovjetofóbia 
minden jellegzetes vonását. Az olvasó számára érthetetlen marad a 
mai kontextus egésze, az Ungváry álláspontját meghatározó általános 
szellemi és politikai-hatalmi közeg. A historiográfiai vitát nem helyezi 
a megfelelő történeti-politikai összefüggésrendszerbe, ahogyan egy 
történeti munkához illenék. Ungváry gondolkodását és tollát egy jól 
körülhatárolható ideológiai meggyőződés mozgatja, ami önmagában 
természetesen legitim eljárás, ám a másféle „narratívák” elhallgatása, 
vulgarizálása nem erősíti a könyv szakmai hitelességét. Az az állítása 
pedig, hogy a „nagy honvédő háború” pusztán szovjet fogalom lenne, s 
mint ilyet feltétlenül ki kell iktatni, ha finoman fogalmazok, a legközhe-
lyesebb tévedés. Ungváry figyelmét ugyanis elkerülte, hogy könyvtárnyi 
történeti irodalom létezik angol (német, francia stb.) nyelven is a Great 
Patriotic War címszó alatt.

Ungváry „elbeszélő” könyvéből e téren még azt sem lehet megtudni, 
hogy melyik fél mikor és miért támadta meg a másikat. Úgy fogja fel 
a „két totalitáriánus diktatúra” harcát, mint ha két egyenlő fél harcolt 
volna az egyetemes történelmi tértől és időtől függetlenül. E formális 
és felszínes gondolkodás mögött az a közhelyesen hamis beállítás 
húzódik meg, amit Ungváry számos helyen fejtegetett már, hogy a 
két diktatúra azonos módon felelős a háború kirobbantásáért, sőt, e 
tekintetben a goebbelsi propagandának engedve, a náci Németország, 
úgymond, preventív háborút indított a Szovjetunió ellen. Bár nem isme-
rek komoly történészt sem Európában, sem az Egyesült Államokban 
vagy Oroszországban, aki ezt az intellektuális kóklerkedés tárgykörébe 
tartozó teorémát komolyan venné, Magyarországon vannak hívei e 
„tanításoknak”. A fenti okfejtések részei annak a nemzetközi anti-
kommunista keresztes hadjáratnak, amely a tudomány perifériájáról 
nálunk már be-becsúszik a mainstreambe is, az oktatásban pedig 
immár ez uralja a gondolkodást.7 Erre a kirekesztő szellemiségre kon-
centrálva foglalt állást az ismert liberális történész, yehuda Bauer, aki 
az általam elvetett totalitarianizmus-„elmélet” alapjáról így vélekedett 
egy EU-s fórumon 2009-ben: „A két rezsim totalitárius volt, és mégis 
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4 teljesen különböző. Az emberiség számára a nagyobb fenyegetést 

a náci Németország képezte, és a Szovjet Hadsereg volt az, amely 
felszabadította Kelet-Európát, illetve a náci Németország vereségé-
ben a döntő erőt alkotta, valamint felszabadította Európát és a világot 
a náci rémálom alól. Tényszerűen, nem szándékoltan, a szovjetek 
megmentették a balti nemzeteket, a lengyeleket, a cseheket és más 
népeket attól, hogy kiterjesszék rájuk a náci népirtást. Ez nem vezetett 
volna a totális fizikai megsemmisítésükhöz, mint a zsidók esetében, de 
ezek a nemzetiségek »mint olyanok« eltűntek volna.”8 Ez az a különb-
ség – vagy az egyik, de döntő különbség –, amelyről Ungváry, noha 
nagyon pontosan tájékozott, nem beszél. Ugyanis, ha valamiről nem 
beszélünk, az nincs is. Furcsa történetszemlélet, de ma újra divatos, és 
Ungváry egész könyvét áthatja: a feltárt – dicséretesen – nagy anyagot 
torz megvilágításba helyezi.

Ungváry az antifasiszta narratíva „dekonstrukciója” nyomán saját 
világot épít fel a könyv oldalain, s abba szuszakolja bele a feltárt ese-
ményeket, tényszerűségeket. Emiatt számos ponton a tények teljesen 
önkényes csoportosítását, az ún. reflektor-módszert alkalmazza, ami-
nek van egy trükkös sajátossága: mintha a kutató egy sötét barlangba 
ereszkedne le, és csak a számára érdekes, fontosnak látszó tárgyakat 
világítaná meg, másokra, mint érdektelenekre, pedig egyáltalán nem 
bocsát fényt. Így jár el például a magyar vezérkar ún. 10-es számú, 
narancssárga füzetével kapcsolatosan is, amelyre a megfelelő helye-
ken majd részletesebben is kitérek.

A könyve kapcsán adott számos interjújában Ungváry saját érdeme-
ként hangsúlyozza, hogy művében ő alkalmaz elsőként e témakörben 
szociálpszichológiai megközelítést. Talán nem sértődik meg a szerző, 
ha eredetiségét e téren is elvitatom, amennyiben Závada Pál ebben 
a témakörben nem régen megjelent és széles körben ismert művé-
ben írói eszközökkel alkalmazza ezt a módszert. Ungváry – triviális 
módon – egy közismert amerikai kísérletre hivatkozik, mely szerint 
a csoportdinamika meghatározó szerepet tölt be egy adott egyén 
brutalizálódásában, az erőszak elfogadásában és alkalmazásában. 
Ám ez az egész hivatkozás a szociálpszichológiára rendkívül felszínes, 
félrevezető és manipulatív. Nem egyszerűen a szociálpszichológiai 
szakma mint önálló tudomány félreértéséről, durva vulgarizálásáról van 
szó (bár arról is). Hanem arról, hogy a náci megszállás igazi története 
döntően nem akörül forog, hogy a katonák háborús feltételek között ho-
gyan veszítik el morális tartásukat s válnak gyilkosokká – ami valóban 
minden háborúra jellemző. Hanem arról, hogy a náci – és irányításuk 
alatt a magyar (román stb.) – hatóságok tudatosan és rendszerszerűen 
folyamodtak brutális erőszakhoz. Az állam által szervezett erőszakról 
van szó! Miközben Ungváry egy helyen leírja a náci vezetők parancsait 
a háború brutalizálásáról, megsemmisítő jellegéről, a népirtásról és 
annak megtervezettségéről, másutt mindezt zárójelbe teszi, és éppen 
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csupán eltereli a figyelmet a döntő tényről, arról, hogy a magyar meg-
szálló csapatok (is) történetileg meghatározott módon és rendszer-
szerűen vettek részt a holokausztban, rendszerszerűen vettek rész 
a szovjet lakossággal szembeni népirtásban a nácik fennhatósága 
alatt. Szubjektivizálja a problémákat ott, ahol az uralkodó tendencia a 
rendszerszerűség. A Horthy-rendszer háborús politikája alkalmazkodott 
– ezt Ungváry sem tagadja – a náci népirtás politikájához, ami kifejező-
dött a tömeggyilkosságok módszerességében és eszközrendszerében. 
De ezt az „alkalmazkodást” nem magából a Horthy-rendszerből, annak 
negyedszázados, hivatalos rasszista jellegéből és politikájából vezeti 
le. A horthysta katonai hatalom 10-es számú füzete azért is értékes 
forrás, mert ez a rendszeresség hitelesen dokumentálódik benne. 

A háború jellege – a népirtás
 

Ungváry Krisztián – noha tesz bizonyos megszorításokat – nem ismeri 
el a Szovjetunió népei elleni általános náci népirtás tényét, csak az 
annak részeként megvalósult holokausztot. De hát Ungváry módsze-
rére – mint fentebb hangsúlyoztam – jellemző, hogy az összetartozó 
dolgokat elválasztja egymástól, s mint a legójátékban, saját premisz-
száinak megfelelően rakja össze a történetet, az események különféle 
darabjait, elemeit. Ungváry polemizál azzal a ténnyel, hogy „tudatos 
népirtás” történt. Név nélkül, de velünk, a „kommunista propaganda” 
itt ragadt, megátalkodott, szerencsétlen „rekvizitumaival” vitatkozva, 
ezt írja a német és magyar megszállók tevékenységét értékelve:  
„A kommunista propaganda nyomán a történetírás bizonyos irányza-
tai hajlamosak arra, hogy az ezzel kapcsolatos atrocitásokat egy, a 
holokauszton túlmutató, tudatos népirtó politika termékének állítsák 
be... Az említett háborús bűncselekmények nem tekinthetők ennek, 
annak ellenére, hogy a német politikai vezetés részéről csakugyan 
létezett népirtási intenció.” De vajon komolyan lehet-e venni egy ilyen 
álláspontot?

Ungváry tulajdonképpen három érvet hoz fel tézisének igazolására, 
amiket mindjárt maga meg is cáfol – a könyv hemzseg az ilyesfajta 
belső ellentmondásoktól. Egyik érve, hogy Hitler népirtó politikájának 
voltak ellenfelei a náci vezetők és a Wehrmacht tábornokai között, 
illetve – másodszor –, hogy nem is hajthattak végre népirtást, mert 
szükségük volt a lakossággal való együttműködés javítására. (De 
miért kellett volna „javítani”?) Harmadik érve, hogy a katonák nem 
voltak tudatában annak, hogy népirtást hajtanak végre. (Ez utóbbi 
állítás a magyar katonák többségére valószínűleg helytálló.) Mégis 
– rögtön ellentmondva önmagának – „bizonyos esetekben” elismeri, 
hogy népirtás történt. Három „esetet” említ. Emberek millióiról van szó!  
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lyok elpusztítása, mert, úgymond , a náci vezetőség „nem tervezte a 
róluk való gondoskodást”. 3. A holokauszt. 

A szerző eufemisztikus megfogalmazása szerint, a magyar meg-
szálló hadsereg a hadifoglyok kiirtásával csak „áttételesen került 
érintkezésbe”. Elfelejti, hogy csak Ukrajnában jóval több, mint 20 ezer 
hadifogoly legyilkolása szárad a magyar megszállók lelkén (is). De 
hadifoglyok legyilkolásáról maguk a magyar katonák is beszámolnak. 
Ráadásul Ungváry, helyesen, elismeri a magyarok aktív részvételét a 
zsidók kiirtásában, amit korábbi, a „passzív részvételt” hangsúlyozó 
álláspontjához képest akár előrelépésnek is tekinthetünk.10

Ungváry szerint tehát „intenció” volt a népirtásra, népirtás is volt, de 
nem volt tudatos népirtás. Ha valaki ezt érti...

Nézzük most a valóságos tényeket! Ungváry régebb óta intencióról 
beszél a náci politikai vezérkar részéről, holott a népirtásra vonatkozó 
hitlerista dokumentumok parancsok voltak, nem egyszerűen intenciók 
– ezt pedig a hadtörténet iránt érdeklődő Ungvárynak evidens módon 
tudnia kell(ene).

Mi történt hát valójában? Az olvasó kedvéért csaknem szó szerint 
megismétlem a Századok folyóiratban írt Ungváry-kritikám ide vonatko-
zó részét (persze nem számítok arra, hogy Ungváry az érveket másod-
jára figyelembe veszi!). A népirtás tekintetében mind a tervekben, mind 
a technikai-stratégiai parancsokban, mind a gyakorlati kivitelezésben 
összefüggés állt fenn, ha nem lenne morbid, azt mondanám, hogy a 
terv és a végrehajtás között harmónia jött létre. Ungváry hic et nunc 
egész egyszerűen „elfeledkezett” az Ost-tervről, amely 30–50 millió 
emberben határozta meg az elpusztítandó szlávok számát és a zsidók 
teljes kiirtását egyazon oldalon. A valóságban a terveket nem hogy 
nem lehet szembeállítani a gyakorlattal, hanem a nácik – a kezdeti 
nehézségek után – messze túlszárnyalták az előzetes előírásokat, s 
az áldozatok száma már 1941 végén meghaladta az egymilliót, noha 
a tömeges likvidálás alig volt túl az első kísérleteken.11 

Az Ungváry által emlegetett tábornoki „tiltakozások” sohasem vezet-
tek a népirtás leállításához, sőt, maga a Wehrmacht egyre mélyebbre 
süllyedt ezen a téren is. Délen például, 1942 telén, Manstein tábornok 
saját hatáskörben döntött a krimi zsidók kiirtásáról a meleg holmik 
megszerzése érdekében. Nyilván a „tábornoki ellenállás” mitológiá-
jához tartozik, hogy Ungváry elhallgatja: a komisszár-parancs nem 
csak a komisszárokra vonatkozott egyedül. Amikor Ungváry korábban 
– kizárólag náci dokumentumok alapján – viszonylag kis számú ko-
misszár kivégzését rekonstruálta, „elfeledkezett” arról, hogy e parancs 
a zsidó hadifoglyok mellett elvben minden kommunista vöröskatona 
és parancsnok kiirtását is magában foglalta. Márpedig ha ezt nem 
hangsúlyozzuk, akkor megakadályozzuk annak megértését, hogy a 
náci katonai vezetés egy előre eltervezett és konkrét parancsokban is 
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radikális módon meg is valósította. Az viszont kétségtelen, hogy azt 
a Vörös Hadseregnek köszönhetően nem fejezte be! Aron Shneer, 
lett–izraeli történész egy igen érdekes tanulmányában a népirtás kér-
déskörét elemezve, ugyancsak a náci vezetőség parancsainak belső 
összefüggéseire hívja fel a figyelmet, ami nélkül nem érthető meg a 
népirtó szándék tudatossága, tervszerűsége és gyakorlati megvalósí-
tása közötti összhang. Magában a „komisszár-parancsban” a népirtás 
egyik fő irányának megjelenését kell látnunk, amely a kommunista 
ideológiai befolyás fizikai kiirtását tűzte ki célul a Vörös Hadseregben, 
amit végre is hajtott. Tehát a parancs mindenkire vonatkozott, aki a 
kommunista ideológia potenciális képviselője. A komisszár-parancs 
a kivégzések konkrét végrehajtását a Wehrmacht és az SS együtt-
működésére bízta. Még a Szovjetunió megtámadását megelőzően 
megszületett a hírhedt május 13-i Keitel-parancs, amely büntetlenséget 
irányzott elő a szovjet civilek elleni katonai bűncselekmények esetében 
(!), és különösen is kitágította a Wehrmachtnak a holokausztban és ál-
talában a népirtásban játszott szerepét. E parancsokban, direktívákban 
a „zsidó-kommunista”, „zsidó-komisszár” azonosítások oly erőteljesek 
voltak, hogy a katonák maguk is azonos fogalmakként kezelték a zsi-
dókat és a kommunistákat, a zsidókat és a szovjethatalom képviselőit. 
(Ez vonatkozik a magyar katonákra is, különösen 1942 tavasza, a 
vezérkar ún. 10-es számú füzetének kiadása után, amely tételesen 
ebben a fogalomrendszerben íródott.) Az antiszemita és oroszellenes 
népirtás tehát szorosan összefüggött az antikommunista tömeggyil-
kosságok rendszerével, nem voltak világos elválasztó határok. Vagyis 
a kivégzéseket mindig konkrétan „racionalizálták”.12 

Mindezeket a Biztonsági Szolgálat 1941. július 2-i – Heydrich által 
aláírt – direktívája „szintetizálta”. A parancsot a szovjet területeken ál-
lomásozó SS és a rendőrség parancsnokainak címezték. A direktíva 4. 
szakasza, amely a „Kivégzések” címet viselte, pontosan meghatározta 
a megsemmisítendő ellenséget. A kivégzendők felsorolása megmu-
tatja a népirtás igazi arcát: „…a Komintern munkatársai és az összes 
hivatásos kommunista államférfi; felső- és középszintű munkatársak 
a pártban és az alsó szintű aktív munkatársak a Központi Bizottság-
ban, a területi és kerületi bizottságok népbiztosai. Zsidók – párttagok 
és állami szolgálatban állók, és más radikális elemek (diverzánsok, 
szabotőrök, propagandisták, orvlövészek, gyilkosok, uszítók stb.)”. Így 
lesz a népirtás gyakorlata teljessé és általánossá.13 

Ungváry egész egyszerűen elhallgatja, hogy a Vörös Hadseregben 
ilyen parancsokat nem adtak ki!

és Ungváry akkor még nem is említette a népirtás belorussziai 
rémtörténetét, amely valóban kivételes, de nem abban az értelem-
ben, ahogyan ő ezt más „esetekre” alkalmazta, hanem világtörténelmi 
értelemben. Mindenekelőtt a belorussziai falvaknak, tanyáknak, tele-



Tr
o

m
f

15
8 püléseknek a lakossággal együtt való megsemmisítésére gondolok. 

Elkerülte szerzőnk figyelmét, hogy a nácik és bűntársaik csak Belo-
russziában 9200 falut, tanyát, települést gyújtottak fel, de voltak falvak 
szép számmal, amelyeket nem is egyszer égettek fel. A majd tízezres 
adatból 5295 falut lakossággal együtt gyújtottak fel vagy semmisítettek 
meg. Ráadásul a falvak 63 %-át már a sztálingrádi ütközetet követőn, 
1943-ban égették fel. Összességében szovjet Belorussziában minden 
harmadik ember: 2 230 000 a náci népirtó politika áldozatává vált.14

Mindennek tükrében Ungváry sztorija az erőszak fokozatos csökke-
néséről csupán a képzelet szüleménye. Ungváry szerint, a – fentebb 
már említett – hírhedett, 1942 áprilisában kiadott 10-es számú ún. 
narancssárga füzetet, amely a vezérkar instrukcióit tartalmazta (a 
Honvéd vezérkar főnöke, Szombathelyi Ferenc neve alatt), én tévesen 
értelmezem, mert a „füzet” nem radikalizálta a partizánok elleni harc 
módszereit, hanem éppen ellenkezőleg hatott a harc módszereire.15 
A történeti valóságban azonban az általunk kiadott szovjet dokumen-
tumok alapos áttanulmányozása is meggyőzhet bárkit arról, hogy 
Ungváry e tekintetben is félreértelmezi az eseményeket, és hallgat 
fontos körülményekről.16 1942 tavaszától a területileg egyre kiterjedtebb 
harcok módszereiben új elem volt, hogy pl. Ukrajna vagy Belorusszia 
területein – mely utóbbi az elemzés szintjén csaknem teljesen elkerüli 
Ungváry figyelmét (reflektor-módszer!) – a partizánharc jelszava alatt 
falvak sokaságát lőtték tüzérségi lövegekkel, sőt még repülőgépről 
is, s mint imént jeleztük, többségüket felgyújtották és tömeges kivég-
zéseket hajtottak végre, 1942 nyarától 1944 nyaráig folytatólagosan.  
A visszavonulás – éppen a parancsnokok nyomására is – inkább dühöt 
váltott ki a megszállókból,17 és a partizánharc ürügyén intenzifikálták 
a népirtást. Csupán „ízelítőül”: „A második hadművelet a jelinói erdők-
ben18 4-5 napig tartott. ...útjuk során a magyar megtorló különítmények 
gyújtogattak, békés polgárokat lőttek agyon, fosztogattak, nőket erő-
szakoltak meg...” A belorussziai események sokaságából is érdemes 
felidézni az Ungvárynál „útbiztosításként”19 szereplő eseményeket, 
amelyek a Zsabinka–Kobrin vasútvonal mentén történtek 1943 őszén 
(!): „Azok a falvak és tanyák, amelyek közel voltak a vasútvonalhoz, 
nagyon gyakran estek áldozatul a magyar alegységek gaztetteinek. 
Géppisztolyokkal, géppuskákkal és más fegyverekkel... először a falut 
lőtték, azaz össztűz alá vették a falut, majd láncot alkotva támadást in-
dítottak, felgyújtották a kunyhókat és egyéb építményeket. Ezután ösz-
szeszedték az állatokat, az élelmiszert és különféle tárgyakat, szekérre 
pakoltak és elvittek mindent. Az egész lakosság fedél nélkül maradt. 
Ilyen gaztetteket nagyon gyakran elkövettek.” Vagy 1944 áprilisában 
a felgyújtott belorussziai Zburazs falu lakói így vallottak a tábornoki 
perben: „De a magyaroknak ez nem volt elég: valamikor áprilisban (...) 
megtámadták Zburazs falu lakóit is, azokat, akik az erdőben, földalatti 
kunyhókban éltek, és megalázták, megerőszakolták a lányokat és 



Tr
o

m
f

15
9asszonyokat. Ezen kívül a magyarok 1944 áprilisában aknavetővel 

lőtték a falu lakóit, azokat, akik a Gvoznyica és Boguszlavszka közötti 
erdőkben rejtőztek el. Ekkor védtelen lakosok is meghaltak, miközben 
a magyarok nagyon jól tudták, hogy ott békés lakosok tartózkodnak.” 
A kötetünkben szereplő ugyancsak munkaszolgálatos- dokumentu-
mok tükrözik a népirtás folyamatát,20 amelyeknek elidegeníthetetlen 
része volt a szovjet lányok és asszonyok megbecstelenítése, gyakori 
meggyilkolásuk gyermekeikkel együtt. De ez csak néhány példa a sok 
száz és ezer közül, amelyek a népirtás radikalizálódását illusztrálják 
a visszavonulás folyamatában.21 Ami Ungváry Krisztiánt megtéveszti, 
az az a körülmény, hogy a zsidókkal szembeni tömeggyilkosságok 
valamelyest valóban alábbhagytak. A zsidók ugyanis „elfogytak”. Bár 
a népirtó szándék, mint láttuk, éppen a 10-es számú füzet nyomására 
is fennmaradt. A gyakorlati végrehajtás ösztönzésére a magyar pa-
rancsnokságok falhirdetményeken is kifejezték a 10-es számú „füzet” 
szellemét, amely forrás dokumentumkötetünkben Ungváry figyelmét 
elkerülhette. Íme, egy ilyen dokumentum 1942 nyaráról a voronyezsi 
területről: „Felhívás az ázsiai vöröskatonákhoz... Célunk felszabadí-
tani titeket a zsidóuralom alól... Ne harcoljatok ellenünk, irtsátok ki 
a zsidókat, szabadítsátok fel Oroszországot!” Vagy van egy másik 
falhirdetmény ugyanebből a periódusból Voronyezs városából: a „civil 
lakosság rendszabályozását” előíró dokumentum 15. pontja elrendeli: 
„Az összes zsidók, férfiak, nők, gyermekek 24 órán belül kötelesek 
jelentkezni a katonai parancsnokságnál. Aki ezt elmulasztja azonnal 
meg lesz torolva (sic! a magyar verzióban). Megtorlásban részesül az 
az orosz nem zsidó egyén is, aki zsidót elrejt vagy zsidóval szóba áll.”22

Összefoglalóan. A népirtó háborúban több mint 13,5 millió civil ál-
lampolgárt semmisítettek meg a rendszerszerűen működő náci tömeg-
gyilkos gépezet és a fennhatóságuk alatt gyilkoló megszálló csapatok, 
köztük a magyar megszálló egységek is. Ehhez jönnek a legyilkolt, 
megsemmisített szovjet hadifoglyok milliói, a városokban és falvakban 
lebombázott tömegek százezrei. Ugyancsak a népirtás kategóriájába 
tartozik a Németországba – halálra dolgoztatás céljából – elhurcolt 
száz- és százezrek... Mindez nem történhetett volna meg a résztvevő 
rezsimek rendszerszerű népirtó politikája és katonapolitikája nélkül. 
Pontokba szedve a „tudatos népirtás” lényegét, így összegezhetünk:

1. A megsemmisítő háború fogalma magában foglalja a tudatos 
népirtást. Célja a német élettér megszerzése a Szovjetunió terü-
letén és az „élettér” lakosságának teljes vagy részleges kiirtása, 
a Szovjetunió népeinek gyarmati alárendelése, rabszolgasorba 
kényszerítése, a nemzeti vagyon elrablása az ott élő népek álla-
miságának totális felszámolása útján.

2. A megsemmisítendők kategóriái nemtől, kortól függetlenül: a 
zsidók, a kommunisták, a komisszárok, a szovjet aktivisták, a 
magasabb rangú tisztségviselők, pártfunkcionáriusok. a párt 
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hatóságokkal együttműködők, partizánok, partizángyanúsak, 
diverzánsok, a megszálló hatóságokkal nem együttműködők stb. 
E kategóriák természetesen bármikor azonosíthatók voltak a 
„zsidó-kommunista uralom ügynökeivel”, vagyis bárkivel. Mindez 
nem mond ellent annak, hogy a megsemmisítésnek is megvolt a 
maga – gyakran változó – hierarchiája.

3. A gyakorlati megvalósítás történelmileg példátlan „eseménysor”, 
vagyis a nácizmus, a náci népirtás – amely csak a „modern tár-
sadalom” teljes mozgósításával jöhetett létre – a kapitalizmus 
válságtermékeként, annak egyik politikai formájaként, működés-
módjaként funkcionált.

4. A megsemmisítő háború ideológiája: a fajelmélet, valamint az 
antikommunizmus, antimarxizmus, antiliberalizmus radikális for-
maváltozatai.

5. A végrehajtás eszközei: az SS kivégzőosztagai, büntető osztagok, 
rendőri kivégző osztagok, maga a Wehrmacht, a náci Német-
országgal szövetséges államok (és mozgalmak, pl. az Ukrán 
Nacionalisták Szervezete, az Ukrán Felkelő Hadsereg) megszálló 
csapatai (Magyarország, Románia, Olaszország, Szlovákia), a 
helyi lakosságból verbuvált kivégző osztagok – mindenekelőtt 
ukránok, lettek, litvánok, finnek.

A partizánok és a polgárháborús szindróma

Ungváry Krisztián a partizánok szerepének megítélésében is alap-
jaiban forgatja ki az eseményeket az eredeti kontextusukból.23 Nem 
ismeri fel a szélesebb kereteket, nevezetesen, hogy a nagy háborús 
szembenállás alapvető homlokzata mögött egyfajta polgárháború is 
zajlott. Nemzeti, etnikai ellentéteket lát ott is, ahol szociális és politikai 
ellentétek a meghatározók. Az alig 20 évvel korábban befejeződött 
polgárháború emléke még élt, a régi szociális és osztályellentétek 
helyét újak foglalták el – mindenekelőtt ukrán területeken. A szovjet 
partizánok – bár vegyes társadalmi közegből verbuválódtak – szilárd 
hazafias tömböt alkottak az idegen betolakodókkal szemben. Ungváry 
felfogásában – valamiféle „úriemberség” jegyében – a partizánok „le-
rontják” a népirtó, megsemmisítő rablóháború stílusát, eleganciáját. A 
partizán-ellenállás hovatovább illegitim ellenállásnak minősül. Az SS, 
a Wehrmacht és magyar (román, lett, ukrán stb.) bűntársaik nem ilyen 
partizánmozgalmat érdemeltek volna. Ungváry elemzésének folya-
matában – mint valami ideológiai emlék a régmúltból – elsikkad, hogy 
a partizánok, akárcsak a Vörös Hadsereg, a hazájukat, kultúrájukat, 
végső soron a Szovjetunió népeinek fennmaradását védelmezték, ami 
Ungváry számára egyenlő Sztálinnal. Lelke rajta. Ungváry életidegen, 
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lakosság, köztük több millió legyilkolt gyermek iránt, miközben könyve 
végén szomorúan megjegyzi, hogy az egyik magyar háborús főbűnös 
horthysta tábornok kilenc évnyi munkatábor után magas vérnyomással 
szabadult… Ajánlom a szerzőnek, hogy olvassa újra dokumentumkö-
tetünkben Álgya-Papp tábornoknak a perében elmondott „zárszavát”.

 Abban igaza van Ungváry Krisztiánnak – ma ezt Oroszországban is 
kevesen hangsúlyozzák, bezzeg a szovjet történetírás misztifikálta –, 
hogy a partizánmozgalom (és persze a Vörös Hadsereg) alapvető 
szervező ereje a kommunista párt volt. De ki más szervezhette volna, 
ha nem a kommunisták? Ezért is ellentmondásosak Ungvárynak azok 
a megjegyzései, amelyek a partizánok „elvtelenségére” vonatkoznak 
– természetesen dokumentálatlanul. Nála a kivétel a szabály... Az ál-
lig felfegyverzett megszálló csapatokkal és bűntársaikkal szemben a 
fosztogató, csupán a túlélésben gondolkodó bandáknak semmi esélyük 
nem lett volna. A partizánmozgalom különösen fontos szereplője volt 
a hátországi harcoknak, ahol, és Ungvárynak ebben igaza van, több 
százezer szovjet állampolgár állt hosszabb-rövidebb időre az ellenség 
oldalára. Igaza van abban is, hogy főként Nyugat-Ukrajnában és a balti 
területeken friss volt az emléke annak, hogy a szovjet annexió után a 
tulajdonos osztályokat jórészt kisajátították, és a sztálini rendszer sza-
bályait elutasító lakossági csoportok erőszakos elnyomása bizonyos 
illúziókat keltett a német támadás után a tekintetben, hogy visszaállnak 
a régi, megszokott viszonyok a nemzeti önrendelkezés alapján. Tudjuk, 
ez nem így történt. De ebből Ungváry nem tud komoly következtetést 
levonni. Az okok és okozatok láncolatában elkeveredik, hol felcseréli 
őket, hol önkényesen válogat az események közül.

Pedig Ungváry pontosan tudja, hogy kik alkották a nácik és csatló-
saik társadalmi hátterét a helyi lakosság körében, de nem tulajdonít a 
dolognak igazi jelentőséget. A Szovjetunió megtámadásával egyide-
jűleg, főként Ukrajnában (de nem csak ott!) a fegyveres osztagok a 
lakosság szovjetellenes, döntően a szovjetrendszer elnyomó intézke-
déseinek leginkább kitett csoportjaiból, részben a régi hatalmi elitekből 
és kiszolgálóikból, vagy részben a szovjethatalom által vagyonuktól 
megfosztott emberek csoportjaiból verbuválódtak. Ungváry könyvének 
borítóján olyan kép látható, amelyen a helyi lakosság egy csoportja 
koszorúval köszönti a német és magyar katonákat egy aratóünnepsé-
gen. Számára ők a lakosság, a „kollaboránsok” (egyik) kategóriája, az 
„együttműködők”. Ám Ungváry itt is „erdőbe” viszi az olvasóit, amelyből 
ő maga sem talál ki. Nem érti, hogy a háború logikájának megfelelően 
a kollaboráció tartalmát a szovjet hatóságok határozták meg. A törté-
nésznek is ebből a realitásból kell kiindulnia, nem pedig a megszállók 
logikájából. Ungváry nem érti, hogy a szovjet hatóságok szemében a 
megszállók ab ovo bűnözők, hiszen népirtó bűnös háborút folytatnak a 
Szovjetunió ellen. Ez nem nagyon bonyolult kérdés. Ezért érdemes lett 
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írásában teljes terjedelmében idézett politikai bizottsági határozattal, 
amelyet 1942. október 14-én fogadtak el: „A hitlerista területrablók 
és bűntársaik felelősségéről Európa elfoglalt országaiban elkövetett 
gonosztetteikért” címen.24 A dokumentum alapján teljesen világos, 
hogy – elvben – csak a náci és szövetséges hatóságokkal való aktív 
együttműködőket tekintik kollaboránsoknak, vagyis a fegyveres szol-
gálatot teljesítőket, a megszálló hatóságok hivatalnoki alkalmazottait, 
besúgókat, kémeket, akik a helyi lakosságból verbuválódtak, mégpedig 
azzal a céllal, hogy segítsék az ellenséget a polgári lakossággal, a ha-
difoglyokkal, a vöröskatonákkal való leszámolásban, hogy fenntartsák 
a náci uralmi rendet. Tertium non datur. Ungváry állításával ellentétben, 
szó sincsen arról, hogy a szovjetek, netán Sztálin ideológiai kérdést 
csináltak volna a kollaborációból. Közismert, hogy Sztálin 1943-ban 
még az egyházzal is kibékült. 

Nem véletlen, hogy a partizánmozgalom keletkezése elválaszthatat-
lan attól az általános harctól, amelyet a helyi lakosság megszállókat tá-
mogató tömegeivel szemben is folytattak. Ám Ungváry nem számol az-
zal, hogy ennek a harcnak volt egy fontos sajátossága: a polgárháborús 
szindróma. A szerző azonban e harc egyik fontos elemét, éppen és nem 
véletlenül a partizánmozgalmat kiemeli az egészből, attól függetlenül, 
külön tárgyalja. A megszállók borzalmas, az emberiség történetében 
mind mennyiségi, mind minőségi értelemben példátlan bűneit csökkenti, 
minimalizálja azáltal, hogy a honvédő antifasiszta partizánmozgalmat 
teszi meg bűnbaknak, részben a népirtó vérengzés okának, de leg-
alábbis „az erőszakspirál” fokozásában játszott szerepét domborítja 
ki. Ráadásul a goebbelsi terminológiával operál, amikor a partizánok 
tevékenységét terrorizmusként azonosítja. 25 Noha a partizánmozgalom 
levéltári forrásainak ismeretéről nem tesz tanúságot a szerző (hacsak 
a német és magyar katonaság dokumentumait nem tekintjük annak, 
mint Ungváry teszi), mégis megfellebbezhetetlen véleménnyel áll elő. 
értékelése szerint, „a legtöbb partizáncsapat nem a megszálló kato-
naságot, hanem a megszállókkal együttműködni hajlandó lakosságot 
tekintette fő ellenfélnek”.26 értsd: a partizánok a civil lakosság körében 
gátolták a megszállókkal való együttműködést, szervezték a megszál-
lás elleni harcot, és lehetőségeik szerint leszámoltak az ellenséghez 
átállt egyénekkel. Ungváry hosszan elidőz a partizánok által elkövetett 
bűncselekményeknél. Úgy véli, hogy a partizánok kegyetlensége és 
a megszállók kegyetlensége nem különbözik egymástól,27 mintha bű-
nös dolog lett volna már önmagában az is, hogy a lakosságot a náci 
megszállók megölésére ösztönözték. Úgy tesz, mintha két egyenlő fél 
harcolt volna. Farizeus álláspontját még Ilja Ehrenburg ismert „Öld a 
németet” vagy „A német” című írására is kiterjeszti. De nem említi meg, 
hogy Sztálin a nyilvánosság előtt éppenséggel elhatárolódott tőle azzal, 
hogy nem általában a németeket tekintette ellenségnek, hanem csak 
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hogy „a Hitlerek jönnek-mennek, de a német nép marad”. Ungváry nem 
említi ezt a közismert tényt, mert nem illeszkedik a koncepciójába. Az 
„erőszakspirál” felpörgetésére vonatkozó egész elképzelése szakma-
ilag hasonló módon megalapozatlan. A magyar katonák jelentéseire, 
naplóbejegyzéseire támaszkodva bemutat a partizánok által elkövetett 
néhány borzalmas gyilkosságot, és ezek alapján arra jut a szerző, hogy 
lám, a partizánok így provokálták a megszállókat, s ezáltal fokozták az 
erőszakot, hogy a lakosságot megfélemlítsék. A sematikus, prezentista 
gondolkodás szép példája ez, amely híján van minden történelmi em-
pátiának. Hiszen csak a mi dokumentumkötetünkből tucat számra hoz-
hatott volna Ungváry példákat arra, hogy a magyar megszállók miféle 
rémtettekkel, szadista kínzásokkal igyekeztek a partizánmozgalmat vér-
be fojtani. Csakhogy ebben az összefüggésben a tények ilyen egymás 
mellé állítása nem stimmel: mert nem az a kérdés, ki kezdte. Logikája 
szerint először a partizánok visszaütöttek... Ez lehet a mindennapi em-
ber vulgáris szemlélete, de ez alapján történetileg semmi nem érthető 
és semmi nem is magyarázható meg. Mégis a valóság az, hogy mire a 
partizánok elkövethették „terrorista bűncselekményeiket”, addigra már 
honfitársaik, rokonaik százezreit, millióit pusztították el a nácik és csat-
lósaik. Másutt Ungváry maga írja le, hogy Kovpak, a híres ukrán parti-
zánvezér partizánjaival szemben a megszállók kezdettől a „felperzselt 
föld” taktikáját alkalmazták.28 Ráadásul, hogy egy újabb, önmagában 
álló ellentmondására utaljak, a szerző nem von le következtetést abból, 
hogy a nácik és csatlósaik megszálló csapatai a népirtást büntetlenül 
követhették el a legborzalmasabb kínzásokkal együtt, míg a partizánok 
által elkövetett bűnesetek miatt lefolytatott számos dokumentált perről 
van tudomásunk. Ha Ungváry ebből következtetést vonna le, az megint 
nem illeszkedne abba a prekoncepcióba, hogy a „sztálinista” partizánok 
(akik Ungvárynál nem a hazájukat, a családjukat, a földjüket védték, 
hanem a sztálinista rendszert!) az erőszakot radikalizálták. (Vagy talán 
nem kellett volna ellenállniuk?!)

Ilyenformán az egész „spirálelméletnek” a világon semmi értelme 
sincsen, ha csak az nem, hogy a partizánok tevékenységét Ungváry ki 
akarja rekeszteni a honvédő harcokból, hogy lehúzza őket a holokausz-
tot végrehajtó, civilek millióit likvidáló megszálló erők színvonalára.

Tehát a „partizánkérdést” nem lehet tárgyszerűen elemezni anélkül, 
hogy ne helyeznénk bele a polgárháborús-világháborús összefüggés-
rendszerbe, amikor a frontnak – tetszik, nem tetszik – csak két oldala 
van, és az eszközöket a háborús feltételek meghatározzák, hiszen 
tudjuk és emlékezünk arra, hogy a nácik keleten másfajta háborút 
vívtak, mint Nyugaton! Hasonlóképpen nem szabad leegyszerűsíteni a 
kollaboránsproblémát, hiszen sok ága-boga van, de Ungváry könyvé-
ben e vonatkozásban is csak különálló részeket láttat, csupán egymás 
mellett létező események vannak... 
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olyan kategóriájuk, csoportjuk, akik maguk is áldozatok voltak. Például 
az a hadifogoly, akit lelövés terhe mellett besoroztak a Wehrmacht-
ba Sztálingrádnál. (Persze, a katonáknak – ellentétben azzal, hogy 
Ungváry 40 %-ról beszél – 15-20 %-a volt szovjet hadifogoly.)29 De 
nem áldozat a policáj, a besúgó, a megszálló hatóság hivatalnoka, 
a büntetőosztagos stb. Egy differenciáltabb megközelítésben még a 
magyar megszálló katona is áldozat, hiszen nem önként csatlakozott 
a náci területrablókhoz, nem tudta, miféle népirtásnak lesz része – ő 
a Horthy-rendszer áldozata.

Ungváry maga is érzi, hogy álláspontja nagyon ellentmondásos, 
hiszen megjegyzi: „A keleti front annyiból különleges hadszíntérnek 
számított, hogy itt az egyes területeken a megszállók szabályszerű 
népfelkeléssel álltak szemben. Másrészt a megszállók ereje kevésnek 
bizonyult ahhoz, hogy a lakosságot meg tudják védeni a partizánok 
bosszújától.” „Kik a népfelkelők” a „náci üllő és a szovjet kalapács 
között”?30 Eddig úgy tudtuk, a partizánok. De Ungváry fejtegetéseinek 
logikájából az következik, hogy a nácikkal és a magyar megszállókkal 
hol együttműködő, hol engedetlenkedő, a holokausztban tevékenyen 
résztvevő ukrán, lett, litván terrorszervezetek, amelyek a nemzeti füg-
getlenség zászlaját is kibontották, noha a náci hatóságok számára a 
nemzeti függetlenség követelése eo ipso elfogadhatatlan volt. 

Ungváry azonban a maga „téziseit” nem közvetlenül Goebbelstől 
veszi. Az ő szellemi vezérlő csillaga a partizánháború kérdésében – a 
szovjet források durva negligálása mellett – (nem mentség, hogy nem 
tud oroszul!) egy szélsőjobboldali, lengyel-német történész, Bogdan 
Musial. A „vodkafőző és erőszakoskodó, terrorista partizánok” ellenmí-
toszát, amely a szovjet történetírás steril „hősmítoszai” helyére került, 
szintén Musialtól és A. Gogun pétervári ukrán történésztől vette át.31 
Az „új narratíva” érdekében erre volt szüksége. Pedig Ungváry tudja, 
hogy a szovjet történetírás elhallgatásai – a partizánok és a szovjet ka-
tonák által elkövetett bűncselekmények negligálása – mellett a szovjet 
irodalom és filmművészet sok mindent megmutatott abból, amit ő úgy 
nevez interjúinak sokaságában is, hogy a „partizánmozgalom nem volt 
hatékony”, csak az „erőszakspirált” srófolta fel. 

Vaszil Bikov, a legnagyobb belorusz író évtizedekkel korábban, 
1975-ben magyarul is megjelent Hajnalig élni című nagyszerű kisre-
gényében éppen ezt a problémát ábrázolta. Ungváry nem érti, hogy ez 
a „nem hatékony” ellenállás volt az – mind a Vörös Hadsereg, mind a 
partizánmozgalom részéről –, amely a nagy vereségek és a valóban 
borzalmas emberáldozatok idején, 1941–42-ben megmutatta ország-
nak-világnak, hogy a sokkal magasabb technikai civilizációval a Szov-
jetunióra rárontó nácik – győzelmes csatáik ellenére – először kerültek 
szembe komoly, kitartó, az utolsó lőszerig harcoló ellenállással. Azt 
is figyelmen kívül hagyja, hogy a kezdetben valóban szinte az utolsó 
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a németek és csatlósaik katonai gépezetében, amelyek jelentős erőket 
kötöttek le a hátországban, és demoralizálták az ellenséges erők kato-
náit, amiről tulajdonképpen Ungváry is beszámol, de nem hisz a saját 
maga által feltárt tényanyagnak sem. Mindennél fontosabb számára 
az antifasiszta „narratíva” ideológiai felszámolásának igénye. Valóban 
nehéz pontos adatokban felmérni azokat a károkat, veszteségeket, 
amelyeket a partizánmozgalom az ellenségnek okozott. Azonban az 
az önkényesség, ahogyan Ungváry könyvében sok helyen eljár, nem 
állja ki a tudományos kritikát. Semmilyen forrásra nem utalva, hasra 
ütésre közöl innen-onnan összeszedett adatokat.32 

Ungváry azonban ezt a „felülvizsgálatot” koncepciózusan hajtja 
végre. Ennek keretében lényegében azonos fogalmakban tárgyalja 
a Wehrmacht és az SS, a megszálló csapatok és a szovjet ellenállás 
sajátosságait. Ide tartozik az is, ahogyan a „felperzselt föld” taktikáját 
megközelíti, mintha mindkét fél ugyanazt a módszert alkalmazta volna 
azonos premisszák alapján.33 Pedig pontosan tudja, hogy Hitler a szov-
jet elleni háborút megelőzően dolgoztatta ki a megsemmisítő háború 
részeként a „felperzselt föld” taktikáját és alkalmazta azt az utolsó 
töltényig. Sztálin pedig a Wehrmacht hátországának megbénítása cél-
jából térben és időben korlátozott módon más célok és feltételek között 
alkalmazta ezt. Ungváry a célok tekintetében a katonai szembenállás 
értékelésében sem tesz minőségi különbséget a felek között. Ennek 
érdekében akár hamisított történeti dokumentumok felhasználásától 
sem tartóztatja meg magát.34 Sőt dokumentálatlan és tulajdonképpen 
teljesen értelmetlen mondatok közlése sem idegen tőle, mint például: 
„Sztálin ugyanis a német féltől függetlenül szintén mindent megtett a 
háború totálissá fokozása érdekében.”35 Ezek szerint Sztálin egy kü-
lön háborút vívott volna a Szovjetunió ellen? Vagy a németek ott sem 
voltak? Miféle ideologikus megközelítés? Ungváry az erőszak önké-
nyes tereit hozza létre a történetileg konkrét időből és térből kilépve. 
Íly módon a történész szakma minden lehetséges szabályát felrúgta.

Ungváry könyve a feltételezések könyve. Vesz egy-két forrást 
innen-onnan, néha kap valamilyen forrást egy orosz történésztől, 
máskor egy német történésztől vesz át valamit (dr. Stopper), látszólag 
ugyanarra problémára utalón, de közelebbről nézve, teljesen délibá-
bos forráshasználatról van szó. Mindez a valóságban egyetlen célt 
szolgál, nevezetesen azt, hogy a náci–szovjet azonosság ideológiai 
posztulátumát dúcolja alá. Ebből a szempontból tanulságos, hogy 
egyik alapvető mondanivalója: a szovjet partizánok nem voltak elég 
szervezettek, alig okoztak kárt a Wehrmachtnak éppen a brjanszki 
erdőben, s tévedett a teljes szovjet hadvezetés, amikor a kurszki csata 
időszakában rendkívül jelentősnek tartotta a partizántevékenységet. 
De mire is megy ki ez a képtelen állítás? „Mindezek után felmerül a 
kérdés – írja szerzőnk –, hogy mi volt az oka annak, hogy a partizá-
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lett volna, ha többet foglalkoznak??? Rossz belegondolni…) „Erre a 
jelenségre téves lenne csupán egyetlen magyarázatot találni… Legfon-
tosabb tényezőnek azonban feltehetően (kiemelés – K.T) az tekinthető, 
hogy Sztálin a partizánoknak elsősorban azt a feladatot szánta, hogy 
a lakosság felé prezentálják a szovjethatalmat. Ez sokkal fontosabb 
volt, mint a német katonai apparátus elleni fellépés. Ebből adódik az a 
kínos következtetés, hogy a partizánok akciói elsősorban a lakosság 
terrorizálásában és sokkal kevésbé a németek elleni fegyveres harcban 
ragadhatók meg.”36 Ungváry elemzése itt végleg kicsapja a biztosítékot. 
Ugyanis először csak feltételez valamit, mert nincs rá dokumentum, 
nem járt Sztálin archívumában (de legalább átnézte volna a brjanszki 
partizánokra vonatkozó levéltári forrásokat!), majd rögtön a következő 
mondatban már a könyv alapkoncepciójaként jelenik meg, amit majd-
nem szó szerint megismétel a mű végén is! Miféle történetírás ez?

Ám ha valódi orosz forrásokba tekintünk be, akkor egy másik képet 
látunk! Kiderül, hogy a gyenge, szánalmas partizánmozgalom milyen 
mértékben foglalkoztatta a Wehrmacht és az SS egységeit, mondjuk, 
a már fentebb emlegetett Belorussziában – még pedig a német tömeg-
gyilkosok elbeszélésében. 1943-ban a partizánok a köztársaság terüle-
tének 60 %-át tartották ellenőrzésük alatt, ami azt a feladatot vetette fel 
a partizánok és a földalatti pártszervezetek számára, hogy miképpen 
mentsék ki a lakosságot a bosszúszomjas németek tömegmészárlásai 
alól, illetve hogyan mentsék meg a helyi lakosságot attól, hogy német-
országi rabszolgamunkára hajszolják őket. A német és más nemzeti-
ségű büntetőosztagos hadifoglyok vallomásaikban mindig azzal védik 
magukat, hogy erős partizánmozgalom volt, és számíthatott a lakosság 
támogatására, hiszen elrettentés végett gyilkolták halomra a népet, 
főként öregeket, nőket, gyermekeket. Az utolsó emberig.37 Kellett ide 
Sztálin „világnézeti háborúja”, amely Reichenaura lett volna válasz?  
A partizánok terrorizálták saját falvaikat, rokonaikat Sztálin nyomására? 
Sztálin mindenható keze elér mindenűvé. Ungváry Krisztián a sztálini 
korszak történetírásának fordított mását rakja elénk.

Megszállás és történelmi összevetés

Az „új narratíva” megfogalmazása céljából készültek a fentebbi megala-
pozatlan mondatok,38 s arra hivatottak, hogy a Wehrmacht, a magyar 
megszálló csapatok és a Vörös Hadsereg, illetve a partizánmozgalom 
között a szerző felszámolja a politikai és morális különbségeket, ez-
zel a holokausztban, a Szovjetunió népei ellen folytatott népirtásban 
résztvevő Wehrmachtot ugyanolyan megítélésű harcoló félként áb-
rázolja, mint a hazájukat védő, az Auschwitzot felszabadító, Európát 
a fasizmustól megmentő legfőbb katonai erőket. A szerző értékelése 
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operál, olyan kiterjesztésével, olyan végletes leegyszerűsítésével 
spekulál, amely történész számára megengedhetetlen. Miközben 
képes a Wehrmachton belül a népirtással – úgymond – szembenálló 
csoportokat „rekonstruálni”, nem tudja megkülönböztetni a hazájukat 
védő embermilliók hazafias küzdelmét a sztálini politikai elnyomástól, 
nem érti vagy nem is akarja értelmezni ezt az alapvető kérdést. Nem 
érti, hogy paradigmájában – nem szólva itt az antifasiszta mozgalom 
sok millió mártírjáról – megsérti annak a közel félmillió zsidónak39 az 
emlékét is, akik a Vörös Hadseregben harcoltak, és akik közül közel 
százezren életüket áldozták a náci gyilkoló gépezet szétzúzása során. 

Hogy a dokumentumkötetünk megjelenése nyomán kibontakozó 
vitának mi a valóságos tétje, most Ungváry – kötetünkkel lényegé-
ben azonos című – könyve világossá tette mindenki számára. Tétje 
a rendszerváltást követő új társadalmi rend és politika rezsimjének 
legitimációs ideológiája: a Horthy-rendszer megítélésének „végső” 
mérlege. Jelen recenzió is jórészt azért íródott meg, hogy a fiatalabb 
nemzedékek számára is világos legyen: létezik a politikai hatalom 
kiszolgálásától független történetírás, történeti értékelés, amely kisebb-
ségben ugyan, de világosan artikulálni tudja saját alternatív pozícióját. 

A két álláspont, a két történelemszemlélet és világlátás, amelyek 
ebben a vitában oly példaszerűen tükröződnek, a magyar és a szovjet 
megszállás összevetése során is megnyilatkoznak.

Ungváry e tekintetben is teljesen önkényesen válogat a tények 
között. Egyetlen kérdést emel ki, úgy fogalmaz, hogy „nem a magyar 
megszállás egészét kellene összehasonlítani a szovjet megszállással, 
hanem csupán azt a részét, ami érdemi partizánháború nélkül zajlott”.40 
Bár elismeri, hogy „egy ilyen összehasonlítás is kínos eredménnyel 
járna, hiszen kiderülne belőle, hogy strukturális értelemben (!?– K.T) 
a magyar honvédség bizonyos mértékig (!??– K.T) részt vállalt egy 
népcsoport megsemmisítésének megszervezésében (!?– K.T)...” 
Ahány szó, annyi eufemisztikus megfogalmazás, elkenés, visszalépés 
korábbi tényszerű leírásaihoz képest is. Sőt, Nyugat-Ukrajnában, írja, 
„a magyar megszállók a lakossággal viszonylagos harmóniában éltek”. 
(Hogy közben zajlik a holokauszt, itt nem számít, csak a „harmónia”! 
Vagy nem érti, amit ír, vagy felfoghatatlan cinizmusról van szó. Nem 
húzza alá, hogy e harmóniának az volt az „ára”, hogy ott a lakosság 
egy kisebb része (éppen a holokausztban és a lengyelek kiirtásában 
való bűnrészessége miatt is) az ellenség oldalára állt. Azt mondja az 
összehasonlítás további korlátozása érdekében, hogy a debreceni 
ideiglenes Nemzeti Kormány létezése ellenére „a békés egymás mel-
lett élés lehetőségét a magyarok és a szovjet katonák közötti gyakran 
áthidalhatatlan kulturális szakadék...” gátolta. Mi ez az értelmetlen 
„kultúrfölény” – kultúrrasszizmus? Mi volt itt „áthidalhatatlan”? Mire való 
a népirtásban résztvevő megszálló csapatok „européerségének”, rasz-
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„elmélyítése” érdekében megjegyzi, hogy a szovjetek két (!) magyar 
falu teljes lakosságát meggyilkolták vélelmezett partizántevékenység 
miatt...”41 De Ungváry még csak nem is dokumentálja a két falu sorsát, 
ami arra utal, hogy nem is léteznek erre vonatkozó hiteles adatok, ami 
természetesen nem jelenti azt, hogy szovjet katonák nem követtek el 
nagy számban erőszakos bűncselekményeket.42 Viszont hallgat arról, 
amit a mi kötetünk dokumentál: 1944–45-ben magyar területen több 
helyen is meggyilkoltak sebesült vagy elfogott szovjet katonákat. Pedig 
ez is hozzátartozik a történelmi valósághoz.

Ungváry ezt követően fogalmazza meg tézisét a Szovjetunió „fél-
ázsiai” jellegéről – összefüggésben a szovjet megszállással és a 
sztálinista diktatúrával. Ám ez a tudományosan megalapozatlan tézis 
nem közelebb visz, hanem eltávolít a valóságos történelmi szem-
benézéstől. Egyenesen a népirtásban résztvevő magyar alakulatok 
mentegetéséről van szó. Hogy nem félreértem Ungváryt, azt a Magyar 
Narancs c. kapnak adott interjúja egyértelműen dokumentálja: Ungváry 
így vélekedett: „Partizánháborút, mint tudjuk, csak a gerillamódsze-
rek átvételével, kommandóakciók végrehajtásával lehet sikeresen 
megvívni – ehhez mozgékonyság, jó fegyverzet és nehézfegyverek 
kellenek –, nos, ez mind hiányzott.” Ezért a magyar megszálló erők 
csak a lehető legszörnyűbb módon, a felperzselt föld taktikájával tudtak 
harcolni.” Tehát nem szervezett népirtó politikáról van szó, vagyis a 
felperzselt föld taktikájával folyó partizánháború nem a náci élettérért 
folyó háborúskodás következménye itt, hanem a magyar honvédek 
gyenge felszerelésének. Sic!. Talán a partizánok felszereltsége jobb 
volt? Vagy hatékonyabban harcoltak volna? Ungváry könyvében 
mindkét kérdésre nemmel válaszolt. Könyvéből még az sem derült 
ki, hogy a partizánok miért győztek. Ungváry arra a kérdésre, vajon a 
megszállók el tudták-e eldönteni, hogy a helyi lakosságot a bolsevik 
elnyomás alól felszabadítandó népességként kell-e kezelni vagy – a 
korabeli propaganda hangvételét felidézve – a zsidó komisszárok által 
feltüzelt barbár és ellenséges bandaként”, nem a háború rabló, gyar-
matosító, népirtó jellegét, magának a népirtásnak a „rendszerességét” 
húzza alá. Ellenkezőleg: „e kérdésben a németek sem tudtak dűlőre 
jutni. Mivel számos, egymással ellentétes hivatalos direktíva létezett, 
így általában a helyi erőviszonyok határoztak arról, miként is kezeljék 
a polgári lakosságot.” 43

Ungváry tehát nem egyszerűen téved, hanem megdöbbentő módon, 
koncepcionálisan mentegeti a nácik területrabló, népirtó háborúját; e 
tétele egyoldalú, szubjektív nézőpontjának legsajátabb kifejeződése. 
Ungváry végső soron megcáfolja a népirtást leíró kutatásait, azaz 
megcáfolja saját magát. 

Az elemzés kiinduló- és végpontja azonban nem lehet más, mint 
annak világos leszögezése, hogy a nácizmus, a náci állam, a Wehr-
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az abszolút gonoszt a történelemben.44 Ungváry Krisztián még nem 
tart itt, de nem árt, ha olvasói felismerik e könyv buktatóit, és nem hó-
dolnak be egy hamis történeti koncepciónak, amely kiszolgálja a mai 
hivatalos „közízlést”. Az összehasonlítás e téren valóban vízválasztó, 
de nem a német–magyar „kultúrfölény” dölyfös és civilizációs-rasszista 
megközelítésével, hanem azzal az abszolút evidens felismeréssel, 
amelyet Ungváry egyik követőjének is figyelmébe kellett ajánlanom e 
folyóirat hasábjain.

A magyar megszálló csapatokkal ellentétben, a szovjet katonák 
nem gyilkolták meg civilek és hadifoglyok százezreit Magyarországon. 
nem gyújtottak fel sok száz falut a teljes lakossággal, nem égettek 
el embereket tíz- és százezer számra csűrökben és templomokban, 
nem gyilkoltak millió számra gyermekeket, nem vettek részt a zsidók 
tömeges lemészárlásában. A Szovjet Hadsereg nem hajtott végre ter-
rorbombázásokat a civil lakosság ellen. Továbbá a náci és szövetséges 
megszálló csapatokkal ellentétben, a Vörös Hadsereg, a Szovjetunió 
nem semmisítette meg a magyar államiságot.45

Természetesen egy hadtörténeti szakmunka még számos más hibát 
tárhatna fel Ungváry Krisztián „elbeszélő” könyvében.46 De jelen írás 
célja más volt: megmutatni a kötet (pre)koncepcionálisan teljesen 
elhibázott jellegét, valamint jelezni, a mai neohorthysta szellemiségű 
„felülvizsgálat” újraéledését a magyar történetírás főárama egyik ismert 
képviselőjének munkájában.
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falu elpusztítása kapcsán magyar dokumentumokból kiindulva megjegyzi, 
hogy miközben a magyarok a falut felgyújtották, és elfogtak 230 „partizánt”, 
„közülük 30-at rögtön agyonlőttek”, de Ungváry mindjárt találgatásba is 
kezd, hogy ez milyen kényszerítő feltétel miatt történhetett. én már eleve 
gyanakodnék a forrás pontosságát illetően, amely 230 embert „partizánnak” 
nevez. Ungváry éppen ellenkezőleg. A mi kötetünkben publikált egyik RÁB- 
jelentést idézi, amely szerint itt, Jelinóban 296 embert öltek meg. Őszerinte 
nyilván ez a téves adat, mert a jelentés három évvel az események után 
készült. Ungváry több dolgot se nem érzékelt, se nem tudott. Először nem 
érzékelte, hogy a „rögtön agyonlőttek 30 embert” kitétel, mit is jelent. A forrás 
arról nem szól, a többiekkel mi lett később, mert nem tudja, vagy nem akarja 
elárulni. De ez a kisebbik baj Ungváry forráskritikájában. Nagyobb baj, hogy 
nem tudja, a jelentések a jegyzőkönyvek alapján készültek, amelyek viszont 
az események friss nyomán keletkeztek! Azt sem tisztázza a történész, hogy 
vajon mi értelme lett volna annak, hogy a halottak számát eltúlozzák!!! A helyi 
lakosság életben maradt tagjai nem tudták egy kis faluban családtagjaikat 
összeszámolni? A magyar katonáknál biztosan jobban tudták. Ráadásul 
nem a megszállók temették el a halottakat vagy hantolták ki őket, hanem 
az áldozatok hozzátartozói, képviselői. Mi több, a probléma Sztálin számára 
éppen az volt, hogy a RÁB-adatokból túlságosan is magas halálozási szám 
jött ki. Mivel ő csak 8–10 milliós emberveszteségről akart tudni, ezért a RÁB-
dokumentumokat már 1946-ban titkosították és 75 évig elő sem kerültek. 
Ungváry tehát tisztán szakmai szempontból nem tudja megalapozni, miért 
a gyilkosok adatai iránt van nagyobb bizalommal, mint az áldozatokéi iránt. 
Vö.: Ungváry…, 279–280. 

19 Ungváry..., i. m. 383.
20 éppen Ungváryval polemizálva mutatta meg Csapody Tamás, hogy a magyar 

munkaszolgálatosok szintén a holokauszt áldozatainak tekintendők. http://
index.hu/tudomany/tortenelem/2013/01/17/mitoszok_a_don-kanyarrol/; http://
index.hu/velemeny/olvir/2013/01/22/mozgo_vesztohelyek/ 

21 Krausz–Varga (szerk.): i. m. 160–161., 176–177., 196–197., 434., 458.
22 Krausz–Varga (szerk.): i. m. 478–480.
23 Korábban már erre is felhívták Ungváry figyelmét, de láthatólag semmiféle 

kritikával nem néz szembe. Vö. Szvák Gyula: A retrospektív partizánvadá-
szatról. In: A magyar megszállás…i. m. 23–25.

24 Krausz–Varga (szerk.): i. m. 28.
25 Vö.: Ungváry..., 87–88. skk Megjegyzendő, hogy adataiban, leírásaiban nem 

ritkán vesz át kétes értékű dokumentumokat forráskritika nélkül. Legszem-
betűnőbb eset Sztálin 0428-as parancsa a partizán-ellenállás fokozásáról, 
amelyet abban a hamis formában idéz, amelyet már korábban megbíráltam, 
jelezve, hogy német és orosz történészek is feltárták az eredeti dokumen-
tumot, amelyen Sztálin saját kezűleg írta be a civil lakosság evakuálásának 
szükségességét. Ungváry az ellenállás fokozását „embertelennek” nevezi, 
egyébként több helyen is gyakorlatilag az ellenállás feleslegességét, hiábava-
lóságát domborítja ki, miközben így értelmezhetetlen marad az a tény, hogy a 
partizánmozgalom óriási anyagi és emberi erőket kötött le, amelyeket a nácik 
és csatlósaik nem tudtak a frontra vezényelni, nem is szólva az ellenségnek 
okozott veszteségekről, legyenek azok bármekkorák. Uo. 97. Vö.: Krausz T.: 
Hogyan írná át..., i. m. 
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2 26 Ungváry..., 100., 106–108. Ungváry többet foglalkozik a partizánok által elkö-

vetett atrocitásokkal, „főállású vodkafőzéssel” és bűncselekményekkel, önké-
nyeskedő osztagaikkal, mint a szovjet partizánmozgalom összes többi, sok 
ezer más osztagával. A szerző a partizánmozgalom kriminalizálását szintén 
B. Musial, szélsőjobboldali lengyel-német történész alapján „rekonstruálja”. 
Miközben Ungváry arról elmélkedik, hogy nem engedik be a magyar kutatókat 
a levéltárakba, jelen sorok szerzőjét számos levéltárban éppen a magyar 
kutatók látogatásának elősegítésére kérték, például éppen Voronyezsben. 
Beengedték volna őt a brjanszki levéltárba is…

27 Sőt, a szerző külön kitér arra, hogy a nemzetközi hadijog nem tiltotta a parti-
zánok kivégzését, nem hordtak jól látható megkülönböztető jelzést. Uo.52–53. 
De arra egy sort sem veszteget, hogy miféle bűn volt maga a Szovjetunió 
megtámadása.

28 Ungváry..., i. m. 301–302.
29 Ungváry erre hiteles forrást nem tud idézni. 2010-ben egy volgográdi vizit 

során M. M. Zagorulko neves szovjet-orosz történész és levéltáros, aki a 
háborúban vöröskatonaként vett részt a harcokban, úgy nyilatkozott jelen 
sorok szerzőjének füle hallatára (is), hogy Sztálingrádnál kb. minden hatodik 
katona lehetett szovjet hadifogoly. Hivatalosan publikált adatok e tárgyban nem 
léteznek. Lásd még: http://www.alboin.ru/stalingrad-zapadnya-dlya-vermahta/ 

30 Ungváry…, i. m. 63.
31 Ungváry Musial németországi kritikáját is magától értetődően figyelmen kívül 

hagyta, amely pedig Musialnak mind szakmai egyoldalúságait, mind ideoló-
giai premisszáinak szélsőjobboldali gyökereit megmutatta. Egy Musial-kritika 
a sok közül: http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-11444 
A. Gogun nemcsak a szovjet partizánmozgalom egyoldalú beállításában 
marasztalja el a történészi kritika, hanem azért is, mert tagadja az Ukrán 
Felkelő Hadseregnek a holokausztban való részvételét. Ld. erről: http://
defendinghistory.com/grzegorz-rossolinski-liebe-on-academic-article-that-
obfuscates-the-holocaust-and-denies-oun-opa-anti-jewish-violence/20907

32 Itt jegyzem meg, hogy a szovjet területen a holokauszt áldozatainak számára 
vonatkozóan a szerző ugrál az adatok között, végül megállapodik egy helyütt 
a 2,3 milliós adatnál, viszont ez nem felel meg a valóságos, kb. 2, 7 milliós 
számnak, amelyet számos írásomban bemutattam alapjában az idézett I. 
Arad munkássága alapján.

33 Vö.: Ungváry..., i. m. 63.
34 Vö. részletesebben Krausz T.: Hogyan írná át.., i. m.
35 Ungváry..., i. m. 51–52.
36 Ungváry…, i. m. 349–351.
37 Vö. Tragegyija belorusszkih gyereveny…i. m. 311–319.
38 Sajnos, ilyen mondatok szép számmal idézhetők, például, amely egy náci 

tábornokot, Reichenaut és Sztálint egyformán vádolja a „világnézeti háború 
fokozásáért” (sic!). Vö.: Ungváry..., i. m. 34–35.

39 Itt jegyzem meg, hogy Ungváry helytelenül beszél „zsidó származású” em-
berekről a Szovjetunióban, mert ott – eltérően például Magyarországtól – a 
zsidók önálló nemzetiséget képeztek.

40 Ungváry..., i. m. 439.
41 Vö.: Ungváry..., i. m. 437-440.
42 Akárcsak Ungváryt, az Országos Levéltár illetékeseit is a mi dokumentum-

kötetünk „ihlette meg”, akik előálltak a szovjet megszállás dokumentumaival 
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3egy szakmailag súlyosan sérült műben: L. Balogh Béni (szerk.): „Törvényes” 

megszállás. A szovjet csapatok Magyarországon 1944–1947 között. Buda-
pest, Magyar Nemzeti Levéltár, 2015.

43 http://magyarnarancs.hu/konyv/mint_egy_fortyogo_ust_ungvary_krisztian_
tortenesz-53090

44 Ungváry a rá jellemző eufemisztikus megfogalmazásokkal, de azért kimond-
ja meggyőződését, amely – számos durva szakmai és elméleti tévedést 
tartalmazva – közvetlenül utat nyit a holokauszt relativizálásához: „...a náci 
Németország bizonyos származás alapján kijelölt társadalmi csoportok meg-
semmisítésére törekedett. Hasonló felvethető a Szovjetunióval szemben is, 
amely a megsemmisítendők csoportját osztályhelyzet alapján definiálta, ez a 
megsemmisítési szándék azonban 1941 után már nem volt annyira direkt és 
nem is volt annyira konzekvens, mint a nácik antiszemitizmusa.” Ungváry..., 
i. m. 438.

45 Vö.: Krausz Tamás: Egy levéltári kurzuskötet a Győzelem 70. évében –  
L. Balogh Béni (szerk.): „Törvényes” megszállás. A szovjet csapatok Ma-
gyarországon 1944–1947 között. Eszmélet 106. sz. (2015. tavasz), 86–99.

46 Példának okáért: nem használja, nem idézi Bálint József témába vágó 
köteteit, vagy hogy az orosz nevek átírása magyarra a teljes önkényesség 
jegyében történt.
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4 BÁLINT JóZSEF

A nyilasok és tettestársaik által Kassán és 
Kassa környékén 1944/45-ben elkövetett 

vérengzésekről

A honvédségi közegek által elkövetett kegyetlenségekről a napi harci 
jelentések általában nem számoltak be, bár utalások azokban is ta-
lálhatók. A Magyar Királyi Honvédség alakulatai által magyar felség-
területeken elkövetett bűntettek közül a legismertebbek a délvidéki 
„hideg napok”, azaz az 1942 januárjában elkövetett újvidéki vérengzés 
cselekményei. 

Az alábbiakban a kevesebb nyilvánosságot kapott, szintén magyar 
felségterületen, Kassa városában és környékén, honvéd álca alatt el-
követett nyilas tömeggyilkosságokat ismertetem. A kassai és a Kassa 
környéki vérengzés csak igen szűk körben ismert, ezért mindenképpen 
érdemes bemutatásra.

Kassa az első bécsi döntés nyomán végrehajtott területváltozásokkal 
került vissza Magyarországhoz. Idézzük fel Horthy Miklós kormányzó 
ünnepélyes kassai bevonulását egy hiteles visszaemlékező szemével! 
A ceremóniarendezők Kassa város Pesti út 80. sz. háza előtti helyet je-
lölték ki, ahol majd Horthy lóra száll, s ahonnan belovagol a belvárosba. 
Erre a helyre előbb a lovak érkeztek meg, amelyeket a városig vonaton 
szállítottak. A díszes öltözékű testőrök itt várták paripáikkal együtt a 
gépkocsin érkező kormányzót. A tanulságos történetet az események 
lelkes tanúja, Sponták Gizella (özv. Hollós Róbertné) pszichológus 
írta le családjuk többkötetes (kiadatlan) emlékkönyvében, és szóban 
is elmesélte nekem: 1

Amikor az első bécsi döntés értelmében Kassát Magyarországhoz 
csatolták, ez a mi családunkat hallatlan boldogsággal, mondhatom 
eufóriával töltötte el. A magyarok felvonulása óriási örömünnep 
volt. Már napokkal előtte kokárdával jártunk, díszítettük a házat, 
hiszen előttünk – a Pesti úton – fog mindenki elvonulni. A városban 
minden zászlóanyag elfogyott, lázasan készültek a piros-fehér-zöld 
zászlók, dekorációk, varratták a „magyar ruhákat”. A mi házunkra is 
hatalmas zászló került (soha csehszlovák zászlót nem láttam ezen 
a házon, jegyezte meg egy járókelő, (apánk deszkából keretet 
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5készített a ház oldalára, amibe a tetőtől a földig kis papírzászlókat 
erősített. A nevezetes napon az ablakba szőnyegek, díszpárnák, a 
kezünkbe virágcsokrok, a hajunkba nemzetiszín pántlikák kerültek.

A már korábban említett Pesti úton, amely közben Pestinska 
Trieda volt, a Frank gyári kerítés és a mi házunk között egy üres 
telek [terült el], amelyen kaszálónak használt kis rét állott. A Frank 
gyár kerítésénél kis diadalkaput ácsoltak, (a másik diadalkapu a 
Fő utca elejére került). A lakosság a kis diadalkapu után állhatott 
sorfalat, a házunktól lefelé csak az ott lakók tartózkodhattak. Kora 
reggel néhány autó hajtott be erre a kis rétre, majd egy nagy fe-
dett teherautó érkezett, testőrök lepték el a házat, és udvariasan 
közölték, hogy a pincét, lakást, kertet át kell kutatniuk, mert Horthy 
Miklós Kormányzó Őfőméltósága éppen itt fog az autóról a lovára 
átszállni. Később előkerült a fehér ló is a kamionból, ott etették, 
itatták, kefélgették, „öltöztették” alig húsz méterre tőlünk.

Aztán megérkezett egy autókonvoj, megállt a házunk előtt, és 
Horthy Miklós Kormányzó Úr lesétált a rétre. (Valószínűleg éljenez-
tünk, integettünk). Odament a csoport testőrhöz, és megveregette 
a lovát. Ekkor kivált az egyik testőr, és odarohant az ablakunk alá, 
bokacsattogás, szalutálás stb. anyánknak: „Kedves nagyságos 
Asszonyom, tessék szíves lenni néhány kockacukrot adni” – 
harsogta. „Sajnálom, mi kristálycukrot használunk” – nyögte ki 
anyuka – „de ott szemben a pékék kockacukrot használnak.” Így 
a zsidó pékék – talán a Grósz család – adhatott a Főméltóságú 
Úr lovának kockacukrot. Rettenetes csalódásként éltem meg ezt 
az eseményt, hogy még „rendes” cukrunk sincs, és kimaradtunk 
a történelemből. Horthy Miklós végül megkapta a cukrot, odaadta 
a lovának, az egyik testőr bakot tartott neki, úgy ült fel a lóra és 
elindult a város felé.

Csak hát Grósz bácsi, Weisz néni és a többiek nem tértek vissza 
Auschwitzból. A katolikus Sponták család is a rövidebbet húzta, mivel 
Sponták Zoltán a Csehszlovák Köztársaságban legálisan működő 
kommunista párt tagja és a Vörös Segély aktivistája volt, egyébként 
jómódú kisiparosa a városnak, betonmester (kútgyűrűk, átereszek, 
oszlopok előállítója). A magyar királyi közigazgatás szorgos tisztviselői 
kiderítették, hogy nincs idevágó mesterlevele, ezért bevonták az ipar-
engedélyét. Össze kellett húzni a nadrágszíjat, kiköltöztek egy faluba.

Horthy kassai belovagolása után a magyar hatóságok hozzáfog-
tak a gyanúsnak minősített személyek összeírásához és apámra 
is rámérték az üldözendő bélyegét. Apám ugyanis tagja volt a 
Csehszlovákiában legálisan engedélyezett Kommunista Pártnak, 
én a kommunista úttörő gyermekszervezet tagja voltam, anyám 
Márai Sándor irodavezetőjeként dolgozott. Egzisztenciálisan egy 
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6 csapással tönkretették azzal, hogy visszavonták apám betonmes-
teri iparengedélyét és a hatóságok különböző trükkökkel zaklatták. 
Elhagytuk Kassát, apám hamis papírhoz jutott és elköltöztünk 
Hernádcsány faluba. Ott feljelentették. Aztán megjelent két kakas-
tollas csendőr és elvitték apámat a kassai rendőrfogdába. Anyám-
nak megengedték, hogy látogassa apámat, annál is inkább, mivel 
apát a család volt köteles élelmezni. A fogdába élelmiszerrel bejáró 
családtagnak névre szóló engedélyt adtak és mindig csak az me-
hetett be a fogdába. Mivel akkor már 17 éves voltam, engem jelölt 
ki a család erre a szerepre. Ezzel naponta egyszer délben élel-
miszert vihettem be, amit oly módon szerveztünk meg az ügyvéd 
közvetítésével, aki látogathatta aput, hogy viszonylag rongyosabb 
szatyorba csomagolt anyuka. Azon egy foltot jó nagy öltésekkel 
megvarrt, az öltés mögött egy kis zseb volt található, amelyikben 
egy-két szál cigarettát, egy rövid kis ceruzát, apró üzeneteket és 
tűt, cérnát tett anyánk. Apu, amikor megkapta az élelmiszert, első 
dolga volt, hogy ezt a feltűnően csúnyán foltozott cérnát kihúzta, 
kiszedte a küldeményt, válaszul két-három sort írt, visszavarrta és 
csak azután nyúlt az élelmiszerhez. Az élelmiszereket a többiektől 
eltérő módon nem szép fehér szalvétába, hanem mindig aznapi 
újságpapírba csomagoltuk, így apánk mindig hozzájutott a napi 
újságokhoz. Elegendő élelmiszerhez úgy jutottunk, hogy egy 
bizalmas helyről hamisított élelmiszerjegyeket szereztünk, amit 
különböző boltokban váltottunk be.

Egy alkalommal, miután a börtönből hazaértem, és otthon ki-
bontottuk a titkos zsebet a rojtos szatyron, azt az üzenetet találtuk 
benne, hogy „SOS, próbáljatok meg azonnal kivinni, mert néhány 
napon belül felakasztanak mindannyiunkat”. Egy ismerős ügyvéd 
szervezte meg apu kiszöktetését, amiből rám is hárult szerep. A 
család minden pénzt összeszedett.

Az ügyvéd utasítása a következő volt: egy „bizonyos összeget” 
oda kellett neki adnunk, amiért ő megszervezett egy „házi őrizetbe” 
vételi igazolást, ami azt jelentette, hogy az őrizetest a rendőrségi 
fogdából házi őrizetbe hazaengedik, ez apám nevére szólt. Ezzel 
az engedéllyel másnap este tíz óra után el kellett mennünk a rend-
őrségnek egy hátsó kapujához, ahol egy megbeszélt kopogtatási 
jelre beengedtek. Akkor egy bizonyos börtönőrt kellett keresnünk 
név szerint, akinek odaadtuk „egy bizonyos összegnek” a felét, 
amelynek a másik felét az ügyvédtől kapta meg másnap, akkor, 
ha már apánkkal épségben hazaértünk. A terv szerint jártunk el, 
10 órakor bekopogtunk azon a bizonyos hátsó ajtón, amit ma is 
megismernék.

Az ajtót kinyitották, több ajtón és rácson át, amelyet mögöttünk 
mindig bezártak, jutottunk egyre beljebb valami kis előtér félébe, 
ahol a név szerinti kérésünkre előjött az a bizonyos börtönőr. 



D
o

k
u

m
e

n
tu

m
17

7Megtudván, hogy mi vagyunk azok, akiket vár, kis türelmet kért 
és eltűnt. Vagy 10 percet vártunk ott, azt hiszem 10 évnek tűnt 
az életünkben, végül az emeletről futva megérkezett apánkkal az 
őr. Átadtuk azt „a bizonyos összeget”. Az apámat soha ennyire 
sápadtnak, izgatottnak nem láttam. Sürgetett minket, gyorsan-
gyorsan, minél előbb legyünk kinn a kapun. Elég hamar kijutottunk 
a hátsó mellékutcára, hogy elkerüljünk mindenfajta igazoltatást, 
hisz kijárási tilalom volt. Hazaértünk, be az óvóhelyre. A család 
öröme, apám-anyám boldogsága leírhatatlan volt. Még azon az 
éjjelen érkezett egy csendőr-nyilas vegyes járőr, akik sokáig ta-
nulmányozták apám igazolását, mígnem eltávoztak. Ezután apám 
elment a toborzó helyre és bemenekült a Honvédségbe. A hegyek-
ben masírozva meglátott egy feliratot: „Vigyázz! Partizánveszély”, 
ekkor átszökött a szlovák partizánokhoz. Egy év múltán kiütéses 
tífuszban vergődve ért haza. Később kiebrudaltak bennünket 
Csehszlovákiából, Soroksárra kerültünk. Apám soha nem heverte 
ki a megpróbáltatásokat, sokáig gyötörte a betegség.

Sponták Zoltán szabadulása másnapján, délelőtt a többi 12 fogva-
tartott személyt a Fő utca 89. sz. ház előtt a nyilas városi hatalom a 
Szálasi-féle vezetés által megbízott megyei főispán döntése alapján 
felakasztotta és elrettentés végett közszemlén hagyta. Sponták Zoltán 
lett volna a tizenharmadik.

A fenti terrorcselekmények tényanyagát részben a Kassai Helytör-
téneti Levéltárból kértem és kaptam postán, nagyobbrészt – a Kassai 
Levéltár tanácsára – Ladislav Olexa és Vladimír Vipler „A nyilaskereszt 
árnyékában” 2 című Pozsonyban megjelent művéből vettem át.

Mint említettem, a Kassán és környékén a nyilas uralom hónapjaiban 
elkövetett tömeges gyilkosságok tényismerete a honi történelmi irodal-
munkból és a közélet emlékezetéből szinte teljes egészében hiányzik. 
A háború után a korábban a bécsi döntésekkel a Magyar Királysághoz 
csatolt területek visszakerültek a Trianonban meghatározott szomszédos 
országok fennhatósága alá, ahol a demokratikus magyar hatóságok a 
háborús bűntettek ügyében nyomozási tevékenységet nem végezhettek, 
sokkal inkább nálunk kutakodtak a régi-új szomszédok. A magyar ható-
ságok és a közvélemény figyelmét érthetően a honi ügyek kötötték le.

élnek azonban közöttünk tanúk, így Sponták Gizella is, akik – tu-
domást szerezvén a háború és az azt átélő, hétköznapi civil emberek 
sorsának megismerését célzó kutatási ambícióimról – felhívták a 
figyelmemet arra, hogy 1945. január 5-én a kassai Fő utcában látták az 
utcai fákra felakasztott tizenkét antifasiszta áldozat tetemeit. A Kassai 
Helytörténeti Levéltár a kérésemre volt szíves átadni nekem e tárgyban 
a nyilas halálos ítélet másolatát, mely hat férfit minősített partizánnak 
és további hatot katonaszökevénynek, mindannyiukat kötél általi 
halálra kárhoztatva. A gyilkosságokat főként Darabos László3 városi 
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8 nyilasvezér irányította. A tucatnyi személy halálos ítéletét Gyarmathy 
Gábor4 katonai kormánybiztos-főispán írta alá.

ÍTéLET
A Nemzetvezető szóbeli parancsa értelmében meghozva.

Teljhatalmam alapján elítélem a partizántevékenységen tetten ért:

1. Hatch Sándor, sz. 1922. 1o. 15. Nagyszőlős, izr.
2. Hercz László, sz. 1911. 09. 01. Kassa, izr.
3. Grün Ábrahám, sz. 1922. 01. 25. Turcs5?, izr.
4. Kohán Mózes, 1922. 02. 22. Máramarossziget, izr.
5. Gulyás Mihály, 1905. 02. 10. Egyek, anyja neve: Csepregi 
Erzsébet, róm. kat., napszámos, Újtelek 1233. sz. alatti lakost,
6. Bruszky András, 1905. 12. 28. Beregsurány, anyja neve: Trill 
Erzsébet, róm. kat., földműves, Márokpapi 77. sz. alatti lakost.

A katonai műveletek biztosított területéről való ismételt szökés 
bűntettéért:

7. Suha József, 1905. 04. 09. Tarnalelesz, anyja neve: Csikós 
Rozália, róm. kat., a borsodnádasdi cigánytelep lakója.
8. Fábián Sándor, 1906. 01. 14. Kömörőd, anyja neve: Móric Luk-
ács Amália, ref. pásztor, beregdaróci lakos.
9. Szerényi Béla (Vojtek), 1905. 09. 28. Beregdaróc, anyja neve: 
J. Tóth Júlia, ref. beregdaróci lakos.
10. Szűcs András, 1905. 11. 24. Újfehértó, anyja neve: Kiss Er-
zsébet, róm. kat. földműves, Bodrogszentes 30. sz. alatti lakos.
11. Cseh Ferenc, 1905. 06.05. Nagyrozvágy, anyja neve: Kertész 
Zsófia, ref. napszámos, nagyrozvágyi lakos.
12. Dulinyi János, 1901. december, a napot nem tudja, Nagyroz-
vágy, anyja neve: Dulinyi Erzsébet, ref. házi szolgáló, nagyrozvágyi 
lakost.

Tekintettel arra, hogy a katonaszökevények elrejtőzése nagymér-
tékben megnőtt a városban, úgy határoztam, megérett az idő arra, 
hogy véget vessek ennek a hazaáruló tevékenységnek, ezért a 
fenti személyeket nem felkoncolásra ítélem, ahogy azt az előírás 
meghatározza, hanem elrettentő példaként kötél általi halálra 
ítélem őket. 

Kassa, 1945. január 5.

Kitartás! éljen Szálasi! Gyarmathy főispán
 (katonai kormánymegbízott)

E gyilkosság és sok más kassai nyilas bűntett részleteit már 1959-
ben, a csehszlovák bíróság Kassán megtartott ülésén feltárták. Ekkor 
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9kerültek nyilvánosságra a 12 áldozat személyi adatai a halálos ítéletet 
kimondó hivatalos okirat másolatából. 

A Fő utcai akasztások idejére a nyilasok, a csendőrök, a rendőrök 
és egyes katonák az utcát lezárták, a hatóság hamis légiriadót színlelt, 
hogy a gyilkosságtól távol tartsa az esetleges szemtanúkat. Utána a 
tetemeket közszemlére téve, elrettentés gyanánt, napokig a Fő utcai 
fákon lógva hagyták.

E helyütt nem sorolhatjuk fel azokat a kassai és Kassa környéki tele-
püléseket, ahol a nyilasok vérengzése tombolt. Csak néhány jellemző 
példát említhetünk. Rozsnyó közelében, a Szoroskő környéki erdőben 
hetven partizánt végeztek ki. A Csermely-völgyben harminchat embert 
gyilkoltak le, a végrehajtók 150 liter bort és 2 000 db cigarettát kaptak 
jutalmul. 1945. január 2-án szintén a Csermely völgyében lőtték agyon 
a köztiszteletben álló Tost László tisztviselőt, aki a csehszlovák fenn-
hatóság idején Kassa polgármestere is volt. A „Papírmalom” közelében 
másik tíz főt lőttek agyon, a Bárányka vendéglő mellet pedig még két 
személyt. Széplakapátinál, a Hernád partján meggyilkoltak száma hoz-
závetőleg 18-25 fő. A Frank gyárnál kioltották tizennégy fogoly életét. 
Ismét a Hernádnál, a kassai kisállomás közelében, tizenkét ember 
lelte halálát. A gyilkosságok nagyját a Hernád partján hajtották végre, 
a tetemeket ugyanis elvitte a sodró víz. Ha nincs kéznél a Duna, akkor 
megteszi a Hernád is – gondolhatták a hóhérok.

Az áldozatok jellemzően magyar katonaszökevények vagy a be-
vonulás elől bujkálók, a szlovákiai antifasiszta partizánmozgalomhoz 
csatlakozott (vagy azzal gyanúsított) személyek, a Horthy-féle ren-
dészeti nyilvántartásban politikailag megbízhatatlannak minősített 
emberek vagy a deportálás elől hosszabb ideje elrejtett vagy bujkáló 
zsidók közül kerültek ki. 

A kassai bírósági tárgyaláson Darabos László vádlott, Kassa város-
ának egykori nyilas ura a következőket vallotta: „Az én közvetlen rész-
vételemmel végrehajtott akciók során mintegy 140-160 embert lőttek 
agyon… Kassán és környékén összesen 500–700 embert gyilkoltak le.”

 A szlovák történészek tételesen ismertetik a vádhatóság által feltárt 
gyilkosság színhelyeit és az áldozatok számát, amelyeket nem minden 
esetben tudtak pontosan megállapítani: a nyilas hatalom kezdetétől 
1945. január 18-ig Kassán és környékén 530 embert gyilkoltak meg, 
1200 személyt továbbítottak koncentrációs táborokba. Az áldozatok 
túlnyomó többségének személyi azonosításáról mindmáig nem tudunk. 
Ellenben a kassai Fő utcában felakasztott antifasiszták személyi adatai 
ismertek. Ezen az ítéleten jól olvasható Gyarmathy Gábor csendőrtiszt, 
megyei nyilasvezér kézírása is. Az eddigi tudásunk alapján nem állapít-
ható meg, hogy az áldozatok sorsáról értesültek-e a hozzátartozók. A 
statisztikában szerzett jártasságom alapján kétlem, hogy a nyilas terror 
fenti áldozatait beleszámították a magyarság második világháborús 
emberáldozatainak számába. 
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0 A csehszlovák hatóságok egyes helyeken állítottak emléktáblákat 
az áldozatoknak. A tárgy további közös (szlovák–magyar) kutatása 
– véleményem szerint – felettébb időszerű. A tudomány dolga, hogy 
Magyarország háborús szerepe a korabeli joghatóság teljes területére 
kiterjedő, tényszerű feltárást kapjon, így semmilyen irányú történeti-po-
litikai részrehajlás fogságába ne kerüljenek se kortársaink, se utódaink. 

               

Jegyzetek

1 A Sponták család története. Kézirat, a szerző birtokában.
2 Olexa, Ladislav – Vipler, Vladimír: A nyilaskereszt árnyékában (V tieni 

šípových krížov). Pozsony, Szlovákiai Politikai Könyvkiadó, 1959. 
3 A Nyilaskeresztes Párt városi szervezetének elnöke, korábbi csendőrtiszt.
4 1944. október 27-én már a nyilasok nevezték ki Kassa főispánjává.
5 Feltehetően Turcsek. Ma: Turček, Zsolnai kerület, Szlovákia.

Sponták Gizella kassai gimnazista 
igazolványképe 1943-ból.  
édesanyja Márai Sándor irodáját vezette.
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Látlelet (nem csak)  
a humán felsőoktatás helyzetéről – 2015

Az ELTE Bölcsészettudományi Kar oktatóinak  
vallomásai élet- és munkakörülményeikről

2015 novemberében az ELTE Bölcsészkarának egyik nyelvész ad-
junktusa az alább olvasható nyílt levéllel fordult a kar, az egyetem és 
a felsőoktatási tárca vezetéséhez, valamint az alapvető jogok bizto-
sához. Az ezt követő napokban, majd hetekben (2016 februárjáig) a 
nyílt levélhez 361 oktató csatlakozott aláírásával (a karon foglalkoz-
tatott tanárok mintegy kétharmada). A nyílt levél – csakúgy, mint az 
oktatók vallomásai, amelyeket a levél szerzőjéhez e-mailben küldtek 
el, s amelyekből alább reprezentatív válogatást adunk közre – a honi 
felsőoktatás hanyatlásának fontos látlelete, amely egyben a magyar 
humánértelmiség méltánytalan élethelyzetét tanúsítja 2015 végén – 
negyedszázaddal a rendszerváltozás után.

I. Nyílt levél

Tisztelt Balog Zoltán Miniszter Úr! 
Tisztelt dr. Palkovics László Államtitkár Úr! 
Tisztelt dr. Mezey Barna Rektor Úr! 
Tisztelt dr. Scheuer Gyula Kancellár Úr!
Tisztelt dr. Borhy László Dékán Úr! 
Tisztelt dr. Székely László Biztos Úr! 

Kérjük, támogasson bennünket, és álljon ki érdekeinkért a megfelelő 
fórumon!

A napi híreket követve örömmel értesültünk, hogy a doktori képzésre 
járó hallgatók ösztöndíja az első két évben havonta 140 000 forintra, a 
második két évben havonta 180 000 forintra emelkedne. Támogatjuk 
a javaslatot. Ugyanakkor végtelenül méltánytalannak tartjuk, hogy 
a hallgatói ösztöndíjak és az oktatói bérek között így kiáltó arányta-
lanság jön létre. Az egyetemen oktató tanársegédek és adjunktusok  
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2 10 éve várnak a béremelésre. Számunkra teljességgel elfogadhatatlan, 

hogy mindössze 30–40 000 forintos béremelést ígérnek, azt is három 
éven át elnyújtott emeléssel megoldva: az adjunktusok nettó 147 000 
forintjához, a tanársegédek nettó 122 000-es fizetéséhez. 

Így az a megalázó helyzet jönne létre, hogy a doktorandusz és 
számos oktatója bére 2018-ban körülbelül azonos lenne, pedig egy 
adjunktus akár már 20 éve oktat az egyetemen, és már 10 éve meg-
szerezte a PhD-fokozatot. A tanársegédeknek 30 000 Ft-tal lenne 
kevesebb a bérük, mint a hallgatók ösztöndíja, úgy, hogy karunkon a 
tanársegédeknek is doktori fokozatuk van.

A doktori hallgatók további kedvezményekkel rendelkeznek, míg az 
oktatók nem. (Hosszú éveken át nem részesültünk cafeteriában, most 
havi 6 000 Ft-os étkezési jegyet kapunk.) Így a hallgatók juttatása a 
kedvezményeikkel nemcsak a tanársegédek fizetésénél lesz több, 
de a sok éve oktató, sok éve fokozatot szerzett tanáraik bérénél is. E 
helyzet következtében az oktató és a tudós tekintélye is sérül. Ez a 
helyzet megalázza az oktatókat, ezáltal magát a Kart is.

A hírek szerint a doktorjelöltek a fokozatszerzéskor egyszeri, 400 
000 forintos támogatásban részesülnének, pedig az ösztöndíjasok 
számára ingyenes a védés. Ugyanakkor az oktatók számára a habili-
tációra jelentkezés 150 000 Ft, és mi semmilyen esetben nem kapunk 
400 000 Ft-os támogatást.

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán egy adjunktus jelenleg nettó 
125 000 Ft-tal, egy tanársegéd pedig nettó 150 000 Ft-tal keres keve-
sebbet, mint a közoktatásban dolgozó, doktori fokozattal rendelkező 
pedagógusok. Egy pályakezdő bölcsész is több bért kap, mint mi, akik 
oktattuk őket. Ugyanez a tarthatatlan bérhelyzet jellemzi karunkon a 
nem oktató beosztású tanárokat: a lektorokat és a nyelvtanárokat is. 

A munkaszerződésünk irreális követelményeket tartalmaz, heti 40 
órában lehetetlenség minőségi munkát végezni az összes területen, 
amely szerepel a szerződésben. A mi feladatainknak csak felét teszik 
ki az óratartások és a kurzusainkkal kapcsolatos teendők: beadandók 
javítása, vizsgáztatás, tananyagfejlesztés stb. Ezek felett az alábbiak 
is feladataink részét képezik: hallgatók vezetése, konzultációk (tdk, 
szakdolgozat, disszertáció); felkészülés új ismeretekből; az új lehetősé-
gek alkalmazása szemináriumon, kielégítve a folyton változó hallgatói 
igényeket az új típusú, kevésbé tudományos tematikájú, gyakorlati 
órákon; kutatás; publikálás; konferenciák szervezése és előadóként 
való részvétel; új tárgyak kidolgozása; szerkesztés, lektorálás, fordítás; 
rengeteg adminisztráció és sok egyéb. Kutatásra csak a heti 40 órás 
munkahetünkön túl jut idő. (A tanársegédek és az adjunktusok nem 
vehetnek ki alkotói szabadságot.) Többségünknek hosszú évek óta a 
kötelezőnél jóval több az óraterhelésünk. Képtelenség a számunkra 
kiosztott egyre több feladatot elvégezni heti 40 óra alatt. Mindezt alig 
több mint 100 000 Ft-os bérért.
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3Megjelent tanulmányainkért nem hogy nem kapunk tiszteletdíjat, de 

gyakran még mi fizetünk a megjelenésükért. Szakdolgozat-vezetésért, 
-bírálatokért, doktorandusz témavezetőjeként sem, valamint semmi 
másért sem kapunk külön illetményt. Azért is saját zsebből fizetünk, 
hogy taníthassunk (saját gép, saját nyomtató, könyvbeszerzések stb.), 
legtöbbször a hallgatóink számára az óráinkra saját költségünkön kell 
fénymásolnunk. Azért is mi fizetünk, hogy konferencián vehessünk 
részt, hogy konferenciát tarthassunk, és általában minden tudományos 
mellékmunkát (szerkesztés, fordítás, lektorálás stb.) ingyen, szakmai 
elkötelezettségből végzünk. Az oktatási kormányzat és az egyetem 
az általuk anyagilag nem támogatott és anyagilag el nem ismert, el-
sősorban nemzetközi tudományos tevékenységet kéri számon tőlünk 
saját előmenetelünkhöz és az egyetem akkreditációjához is. A belföldi 
és külföldi konferenciák részvételi díjait és egyéb költségeit saját ma-
gunknak kell állnunk. Az egyetemen kívüli pályázatok csak egy szűk 
oktatói rétegnek jelentenek pénzforrást, a megpályázható pénzek nem 
elegendők minden oktató számára, valamint sok oktatónak nem marad 
ereje a bürokratikus papírmunkára, amit egy pályázás jelent. 

Mindezek alapján nyomatékosan kérjük, hogy 2016 januárjától kap-
juk meg minimum azt a bért mi is, ami a bértábla szerint jár a doktori 
fokozattal rendelkező pedagógus kollégáinknak a közoktatásban (ku-
tatótanári bér). Ez a tanársegédek és az adjunktusok esetében 85%-os 
emelést jelent. Csak azt kérjük, amit kollégáink megkapnak a közokta-
tásban. Nem tudjuk elfogadni, hogy mi ne kapjuk meg az emelést. Nem 
tudjuk elfogadni, hogy további éveket várjunk arra, amit pedagógus 
kollégáink már megkapnak. Álláspontunk érvényre juttatásához minden 
fórumot és minden törvényes eszközt igénybe fogunk venni. 

Mivel munkaköri elvárás a konferencia-részvétel és a publikálás, 
nyomatékosan kérjük, hogy minden oktatónak legyen éves kerete, 
amely biztosítja az ezekhez szükséges anyagi fedezetet. Követelésünk 
nemcsak az oktatók bérére vonatkozik, hanem a lektorok és a nyelvta-
nárok jövedelmére is: kapják meg kollégáink is minimum azt a bért, ami 
végzettségüknek, fokozatuknak megfelel a pedagógus-bértáblában. 

Az állam által garantált minimális bér összege nincs arányban a dok-
toranduszi állami ösztöndíj tervezett összegével és a közoktatásban 
dolgozó kutatótanárok államilag garantált minimális bérével. Nyoma-
tékosan kérjük, hogy a béremelés fedezetét a költségvetés biztosítsa, 
és ne az intézményeknek kelljen kigazdálkodniuk, hiszen az csak 
elbocsátások árán, oktatási és kutatási színvonalesés árán lehetsé-
ges. Legyen annyi kollégánk, hogy ne kelljen több órát tartanunk, mint 
amennyit a felsőoktatási törvény az egyes beosztásokban előír, illetve 
a kötelező óraszámunk feletti kurzusokért járjon pótlék.

Hogy az oktatói bérek ügye rendeződjön, nem csupán egy néhány 
ezer fős oktatói gárda érdeke, hanem az egész felsőoktatás nívóját ‒ 
és azon keresztül Magyarország versenyképességét ‒ meghatározó 
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4 kérdés. Ha nem történik változás, az az oktatók pályaelhagyásához, 

vagy minden egyéni erőfeszítés ellenére munkájuk színvonalának 
csökkenéséhez vezet.

Budapest, 2015. november 18. 

Bízva az egyenlő elbánásban, 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 
oktatói

*

II. Oktatói levelek, vallomások

Az egyik leghőbb vágyam volt, hogy egyszer az ELTE BTK oktatója 
lehessek. óriási megtiszteltetésnek éreztem, amikor még a doktori 
tanulmányaim alatt lehetőséget kaptam arra, hogy először megbízott 
óraadóként, majd tanársegédként oktathattam a karon. életem egyik 
legboldogabb pillanata volt, amikor aláírtam a szerződésemet. Az 
ország első egyetemén taníthattam! Elsőgenerációs értelmiségiként 
nem is álmodhattam többről…

Sajnos azonban nem sok idő kellett ahhoz, hogy úgy érezzem, a 
leghőbb vágyam egyre inkább életem egyik legrosszabb döntése. Rá 
kellett döbbennem, hogy az ország első egyeteme csak egy cím, ami 
a hazai felsőoktatási környezetben egyáltalán nem jár együtt azokkal 
a körülményekkel, ami elvárható lenne. Amikor elkezdtem tanítani, 
kaptam egy ősrégi íróasztalt, és egy széket, amit csak nadrágban 
tudok használni, mert a harisnyám felfut tőle. Számítógépet nem 
kaptam, ezért a saját laptopomat kell használnom gyakran még az 
oktatáshoz is. Ez a laptop azonban mára sajnos már csak maximum 
másfél órát képes működni, majd túlmelegedés miatt leáll. Lecserélni 
azonban nincs lehetőségem, ezért minden este elrebegek egy imát, 
nehogy felmondja a szolgálatot, mert akkor munkaképtelen leszek.  
A kutatásaimhoz elengedhetetlen szoftvereket csak illegálisan tudom 
használni, emiatt számtalan nehézségem adódik (arról már nem is 
beszélek, hogy mennyire etikátlannak tartom ezt a megoldást). Arra 
azonban nincs lehetőségem, hogy a saját pénzemből beszerezzem 
ezeket a szoftvereket. Konferenciákra azért tudok elmenni, mert a 
párom finanszírozza ezt a „hobbimat”, de a családunk bővülésével 
egyre kevésbé fogom tudni megengedni magamnak ezt a luxust (amit 
egyébként, kutatóegyetem lévén, elvárnak tőlünk).

Megalázva érzem magam. Ha tükörbe nézek, akkor egy életképte-
len, önmagát eltartani képtelen embert látok. Felemészt ez a helyzet. 
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tok. Még bízom abban, hogy egyszer jobb lesz. Hogy egyszer nem a 
páromnak kell hálásnak lennem azért, mert biztosítja, hogy hobbiból 
taníthassak. Havi 120 000 Ft-ért ugyanis ez egy hobbi. Ez a pénz arra 
sem elég, hogy a munkámhoz szükséges feltételeket meg tudjam 
teremteni magamnak.

*
A Tanszékünkön pár hónapon belül már három habilitált adjunktus lesz. 
A posztdoktori ösztöndíjakból kiöregedtünk, a PhD-t 10-12 éve szerez-
tük meg, így a Magyary-ra (Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj – a 
szerk.) se pályázhatunk: ezek azoknak vannak kitalálva, akik max. 6-8 
éve végeztek a doktorijukkal, és még nem lettek előléptetve docens-
sé. Mi viszont hiába reméljük, hogy belátható időn belül docensek 
leszünk. Az intézetünkben is tucatnyian csinálták meg a habilitációju-
kat, de semmi szabály nem kötelezi a kari, egyetemi vezetést vagy a 
minisztériumot, hogy előléptessen minket, miközben habilitáció nélkül 
kinevezett docensekből elég sok van a karon.

*
Lehet egyetemen kívüli forrásokból pénzekre pályázni, viszont ez csak 
az oktatók szűkebb rétegének sikerül, ennek több oka van, pl. sok 
oktató ideje elmegy a hallgatókra, és nincs idejük a pályázati papír-
munkára, másoknak nincs külföldi publikációjuk, éppen a pénzhiány 
miatt, és ezért nem nyernek pályázaton, illetve se pénzük, se idejük a 
habilitálásra, ami szintén megnehezítheti egy pályázat megnyerését. 

A jogi helyzetet nem értem. Ha nekem van egy 40 órás állásom, 
akkor hogyan lehet máshonnan, pályázati pénzből kiegészíteni az én 
bérem, ugyanarra a 40 órás munkakörre? Jogilag ez nem problémás, 
két helyről kapni pénzt ugyanazért a munkáért?

A másik problematikus része a külső pályázatoknak, hogy a pályázati 
pénzek jó részét az oktatásba forgatják bele, holott az kutatásra lett 
elnyerve! Mindig ezt hallom: ha akarunk fénymásolni a hallgatóinknak, 
pályázzunk (kutatási pályázat), és abból a pénzből fénymásoljunk. 
Tehát én vállaljak pluszmunkát azért, hogy tudjak a hallgatók számára 
fénymásolni? (???) A pályázatok egy részéből maga az oktató nem kap 
semmit, minden pénzt az oktatásba és az infrastruktúrába forgatnak 
bele, viszont az oktatónak van vele pluszmunkája, pluszkutatása. Az 
államtitkár úr csütörtöki azon válaszára, hogy ha nem tudunk megélni, 
vállaljunk másodállást, mert a doktoranduszok nem dolgozhatnak, mi 
viszont vállalhatunk más állásokat… A Kar vezetésének azonnal rea-
gálnia kellett volna, és elmondani, hogy ez nem stimmel.

Egyrészt a hallgatók is vállalhatnak, csak nem teljes állást, ahogy 
elvben a tanárok is, szintén nem teljes állást. Valamint a hallgatók és 
a tanárok is pályázhatnak, de kis részük fog csak nyerni. 
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ténylegesen). Pontosan milyen állást vállaljak, és mikor, ha munka-
ügyileg korrekt akarok lenni? éjjel vállaljak vagy szombaton? Mert 40 
órám hivatalosan az ELTE-é! Munkaügyileg egyáltalán nem stimmel 
arra bátorítani bennünket, hogy a 40 óra időtartama ALATT több helyen 
dolgozzunk. Legtöbb kollégámnak nem marad energiája másik állásra. 
Nekem sem.

*
Nyugalmazott habilitált egyetemi docens vagyok, de tovább tanítok 
önkéntes munkában. Amikor csak kevesebb órát hirdettem meg, mint 
dolgozó koromban, a HÖK felháborodott hangú levelet írt a tanszék-
vezetőmnek, aki pedig nyomatékosan megkért, hogy ne szúrjak ki a 
diákokkal. én tehát ugyanúgy dolgozom, mint főállású koromban, csak 
éppen ingyen. Elhatároztam, hogy a tavaszi félévre már csak azt a két 
masteres órát vállalom el, amelyek kvázi hozzám lettek akkreditálva, 
nem tudnám kinek átadni.

*
Amikor közel két évtizede az ország első egyetemére felvettek, nagyon 
nagy elánnal vágtam neki a munkának. Akkoriban azt reméltem, a 
becsületes munka lassan ugyan, de egyszer meghozza gyümölcsét. 
Az évek elmosták ezt a lelkesedést, most úgy érzem, egyre reményte-
lenebb az egész. Húsz éve lakom albérletben, egy szoba konyhában 
egyedül, burkolt hajléktalanságban. Mivel senki sem támogathat, 
semmi remény arra, hogy a forduljon a kocka. Hitelt felvenni nem 
merek. Úgy érzem, bárkit is ebbe a világba segíteni egyenesen fele-
lőtlenség. Ezen a helyen fejlődni nem lehet. Ahhoz, hogy előrelépjek, 
publikálnom kellene, konferenciákra kellene járnom, de ehhez nincs 
pénzem. Pályázni kellene, de ahhoz nincs mit felmutatnom. Bezárult a 
kör. Rengeteget dolgozom mellékállásokban. Az óráimat még el tudom 
látni, de már abban sincs igazi inspiráció. A kegyelemdöfésre várunk. 
Legyen El(i)te Plaza az BTK épületeiből! Így talán mindnyájunknak 
lenne egy jobban fizető állása és nem lenne lelkiismeret-furdalásunk 
se, hogy nem azt tesszük, amit a munkaleírásunk megkövetel tőlünk.

*
Bűntudatom van, ha szakkönyvet veszek, mert tudom, hogy hiányozni 
fog a rezsire az a pénz.

*
évekig hallgattam a Kar és az Intézet vezetőitől, hogy pályázni kell, 
EU-s projektekben kell részt venni. Végül pályáztam, részt vettem, 
de amennyi nehézséget és megaláztatást a projekt adminisztrációja 
okozott a BTK-n, az biztos, hogy többet nem fogok az egyetemen 
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7keresztül semmiben részt venni. Arról nem is beszélve, hogy rejtélyes 

módon valahogy mi mindig kevesebb pénzt kaptunk kézhez, mint a 
külföldi projektpartnerek.

*
A mi tanszékünkön csak az a néhány számítógép működik, amelyeket 
segélykiáltásunkra néhány nagyobb cég adományozott nekünk a le-
selejtezendő állományukból. Működő nyomtató és fénymásoló nincs. 
évek óta otthon nyomtatom a kurzusaimhoz a feladatlapok nagy részét, 
de ez így nem mehet tovább.

*
Többgyerekes anyukaként csak azért tudok itt dolgozni adjunktusként, 
mert a férjem eltart minket. és az ő lelki nagyságát mutatja, hogy se 
abból nincs nyílt konfliktus, hogy a fizetésem a családi költségvetéshez 
nevetségesen és megalázóan alacsony arányban járul hozzá, se abból 
nincs, hogy annak ellenére, hogy eltartanak, egyszerűen semmi időm 
nincs ellátni a háztartási teendőket, mert zh-kat, szemináriumi dolgo-
zatokat javítok, teszteket-dolgozatokat állítok össze; szakdolgozatokat, 
doktori disszertációkat témavezetek és bírálok; órákra készülök; szer-
kesztek, írok, lektorálok; konferencia-előadásokat tartok, tudományos 
eseményeket szervezek, éjszakába és hajnalba nyúlóan -- mindezt 
tehát éhbérért, vagy úgy, hogy a férjem fizet érte. Ezzel persze a fenn-
álló rendhez asszisztálunk, még ha tudjuk is, hogy ezt nem szabadna, 
és ez hihetetlen belső feszültségeket gerjeszt. Nem véletlen, hogy a 
kamasz gyerekeim egyre több kérdést tesznek fel, hogy most akkor 
hogy is van, hogy ugyan nincs rájuk időm a munka miatt, de mégsem 
az én pénzemből élünk. és még én mázlistának mondhatom magam a 
kollégáimhoz képest... Már ha mázlista az, aki a saját bőrén tapasztalja 
meg nap mint nap, hogy mekkora szakadék tátong egy PhD-s, ELTE 
BTK-adjunktus, és egy szintén PhD-végzettségű, de nem bölcsész, és 
nem egyetemi szektorban dolgozó társadalmi-anyagi megbecsültsége 
között ma Magyarországon.

*
A doktori fokozatom megszerzését követően csak hosszas várakozás 
után léptettek elő adjunktussá, mert sosincs pénz az előléptetésre. A 
tanársegédi fizetésből, bár család nélkül, de egy pici lakást egyedül 
fenntartva próbáltam megélni. A végén már oda jutottam, hogy a havi 
fizetésem épp hogy a lakásrészletet és a rezsit kifutotta, és mivel nem 
éppen gazdag családból származom, a szüleim azzal tudtak legin-
kább segíteni, hogy vidéken, a házkörül termelt dolgokból legalább a 
kamrámat fel tudták néha tölteni. Volt egy év az adjunktusi előlépteté-
sem előtt, amikor lényegében ételre sem futotta, nem hogy mondjuk 
bérletre, könyvekről, színház- és mozijegyekről természetesen nem is 
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bérnövekmény) legalább azt lehetővé tette, hogy ennyi pénzem legyen 
havonta megélhetésre a rezsin felül. Ilyen körülmények között minden 
lehetséges alkalmi pénzkereseti lehetőséget megragadtam, bár a 
szakfolyóiratok, ahol értelmes munkával (publikációval, kutatással) 
lehetett volna pénzhez jutni javarészt vagy megszűntek, vagy rég nem 
fizetnek már honoráriumot, az egyéb kulturális-oktatási jellegű munkák, 
másodállások is lényegében felszámolódtak az utóbbi 4-5 évben. Tehát 
az elvállalt munkák a kutatástól, a szakmai fejlődéstől vették el az időt. 
Ilyen körülmények között pont a legfontosabb időszakban ‒ néhány 
évvel a doktori megszerzése után, adjunktusként ‒ kellett volna/kel-
lene a szakmai továbblépést kutatással, nemzetközi publikációkkal 
megalapozni. Ehhez külföldi konferencia-részvétel kellene, kapcsolatok 
építése, nemzetközi környezetben szakmai visszajelzések gyűjtése. Az 
egyetemen semmiféle konferenciatámogatás nincs, ha a tanszéknek 
nincs külön elnyert külső pályázata (ami azért ritkábban van, mint 
amikor nincs), abból a fizetésből kellene ezt kigazdálkodni, amiből 
buszbérletre sem telik. Szerencsére néha rendeznek konferenciát a 
szomszédos „olcsó” országokban a szakterületemen, oda néha el 
tudok menni. Ezen kívül pedig olyankor jutok el külföldi konferenciára, 
amikor meghívnak, és a konferencia állja a költségeket. 

Az igényes külföldi publikációk készítéséhez kurrens szakirodalomra 
van szükség. Szakterületem irodalma nem esik az Egyetemi Könyvtár 
gyűjtőkörébe, e területen az ELTE elektronikus cikkadatbázisokhoz 
való hozzáférése nem veszi fel a versenyt azokkal a sztenderdekkel, 
melyeket a jelentősebb külföldi folyóiratok természetesnek vesznek a 
kutatók részéről. A legtöbb folyóirat elvárja azt is, hogy az angol cikkek 
anyanyelvi lektorálását a szerző végeztesse el – mondanom sem kell, 
ezek cikkenként súlyos tízezrek, amiről egy adjunktusi fizetésből élő 
oktató nem is igen álmodhat. (Az utóbbi 10 évben, ennek a problé-
mának a kezelésére a közelmúltban láttam az első és egyetlen eddigi 
nyomot, hogy egy pályázattal ezt az ELTE kezelni próbálja, ennek 
folyamatos szolgáltatásnak kellene lennie az egyetemen, ha komolyan 
gondoljuk a külföldi publikálást!)

Ez a kétségbeejtő pénztelenség alapvetően akadályozza, hogy a 
szakmai önéletrajzunkat olyan szintre fejlesszük, amivel saját erőből, 
saját jogon fontosabb ösztöndíjak, pályázatok elnyerésére esélyünk 
lehet. Ezzel be is zárult az ördögi kör, a pénztelenség ördögi köre.

*
Az egyetemi oktatói léthez, mint általában az értelmiségi léthez hozzá 
tartozna bizonyos mértékben a napi kulturális események figyelemmel 
kísérése is. Ahogy azonban a konferenciákon való részvételt sem tud-
juk sokan kigazdálkodni a fizetésünkből, színházi előadásokra, kiállítá-
sok látogatására sem telik. Most olvastam valahol, hogy csodálkoznak 
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9a szervezők, hogy a Csontváry-kiállításon alig vannak érdeklődők. 

Elmentem, mert szerettem volna megnézni, de amikor megláttam, 
hogy mennyibe kerül a belépő, szégyenszemre hátat fordítottam, és 
lemondtam róla. Ugyanez a helyzet a színházi előadásokkal, 5-10 ezer 
forintos jegyeket az ember nem engedhet meg magának. Nesze neked 
értelmiségi életforma! Könyveket, folyóiratokat sem vásárolunk. Mert 
nem telik rá. Pedig ez nem hiszem, hogy luxus lenne egy egyetemi 
oktatónak.

*
A sérelmeket illetően ugyancsak hosszú volna a lista, gondolom, 
nem én vagyok az egyetlen, aki a létszámstop miatt a doktori foko-
zata megszerzése után is hosszú évekig dolgozott tanársegédként 
‒ meg segédmunkásként olykor, hisz a tanszékünkön elég gyakori, 
hogy magunk javítjuk, toldozzuk-foldozzuk a szinte használhatatlan 
székeket-asztalokat, vagy ha végképp tönkremennek, hát otthonról 
hozunk be még használható bútort, mi mossuk a függönyt, töröljük a 
port, és tudjuk, hogy normális ruhában tilos tanítani, mert vagy koszos 
lesz, vagy kiszakad a kiálló szálkákban. Mióta az ELTE-n dolgozom, 
megtanultam projektort szerelni, láttam tanszéki adminisztrátort nyom-
tatópatront tölteni házi módszerrel (úgy olcsóbb, csak a pulóvere ment 
tönkre szegénynek), tudom, hogy nyelvész kollégám hátizsákjában 
mindig akad csillagcsavarhúzó, és azt is pontosan tudom, hogy ha 
órán internetről szeretnék vetíteni valamit, melyik hallgatónak van 
olyan wifi-csatlakozása, ami az ELTE-wifivel ellentétben működik is. 
Amikor OTKA-pályázatot nyertünk, a projektben részt vevő kollégák 
nem kaptunk órakedvezményt, hanem szabadidőnkben kutattunk-
fordítottunk-szerkesztettünk, mert (előző) dékánunktól megtudtuk, 
hogy bár csak akkor lesz papír meg nyomtató a zéhák nyomtatására, 
ha pályázunk, de persze az órákat is meg kell tartani valakinek, és erre 
nem vesznek fel plusz embert. 

Néhány éves történet: egy külföldi konferencián vettem részt, és 
miután saját zsebből kifizettem a repülőjegyet, annyi pénzem maradt 
csak, hogy couchsurfing-es szállást keressek. Mikor a külföldi konfe-
renciaszervező ezt megtudta, hamar elintézte, hogy a nagy hírű külföldi 
egyetem kifizesse a szállásomat az egyetemi vendégszobában ‒ az 
ELTE egyetlen fillérrel nem járult hozzá, én pedig nagyon kínosan 
éreztem magam...

Hosszan sorolhatnám, de nem teszem, mert amíg az előző sorokat 
írtam, nem haladt a fordítás, amiből a villanyszámlát fizetem. Szóval 
megyek vissza a másodállásomba.

*
A zárthelyi dolgozatokat, a nyelvfejlesztés órán kiadott feladatokat 
otthon, saját nyomtatómon, saját papírra nyomtatom. Mivel Magyar-
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hozzáférni itthon a segédanyagokhoz, ezért sok feladat kerül így 
kiosztásra az órákon. Ezeket az órán kiosztott feladatokat ugyan el-
küldhetném a hallgatóknak a félév elején, hogy nyomtassák ki ők és 
hozzák el az órára, de úgy gondolom, ezt nem várhatom el azoktól 
a költségtérítéses hallgatóktól, akik így is jelentős összeget fizetnek 
azért, hogy az egyetemen tanulhassanak. Így félévenként veszek egy 
új tonert a nyomtatómba, a papírból is több csomag elfogy.

A tanszékünknek majdnem az összes termében már a modern, filces 
tábla van, ami jó, de ha írni is szeretnék rá, akkor a filcet nekem kell 
megvennem.

Amikor ezen a héten kiégett az asztali olvasólámpában az égő, már 
eszembe sem jutott kérni egy újat, rögtön arra gondoltam, hoznom kell 
egyet a kiégett helyett… 

Amikor a tanszékvezető rákérdez, miért nem jelentkeztem és 
megyek adott külföldi konferenciára, csak annyit mondok, mert nem 
tudok, de azt nem teszem hozzá, mert szégyellem, hogy tíz év tanítás 
után sem tudom megengedni magamnak anyagilag, hogy elutazzak 
4-5 napra.

*
Az egyetem elvárja a külföldi publikációt, hogy a nemzetközi rangso-
rokban előbbre kerüljünk. Nem lennének külföldi publikációim, és nem 
jelenhetett volna meg könyvem neves külföldi kiadónál, ha nem töltök 
illegális módon külföldi folyóiratcikkeket és külföldi könyveket illegális 
szerverekről. Az ELTE könyvtára alig vásárol külföldről könyvet, fontos 
folyóiratokhoz nincs hozzáférésünk, és nem is keresünk annyit, hogy 
könyveket rendeljünk. Nem tudom, hogy fogok lépést tartani a szak-
irodalommal most, hogy úgy tűnik, ezek a letöltő oldalak megszűnnek.

*
Még hogy nincs felháborodás! Már akkor is volt, amikor a gimnáziumi 
hasonló korú tanárokkal közel azonos fizetést kaptam pl. én is do-
censként. Most meg egy öt évvel fiatalabb mestertanár másfélszeresét 
kapja annak, amit én kapok. Nem tőle sajnálom, mert rengeteget dol-
goztatják őket is, de azért ez mégiscsak felháborító. évek óta várjuk, 
hogy nálunk is legyen béremelés, de nincs. Van, aki szerint azért, hogy 
önként hagyjuk el a pályát. De akkor ki fog tanítani? Utánpótlás alig 
van, évtizedekig nem vettek fel tanársegédeket, az átlagéletkor 50 
körül van. A kötelező óraszám mellett  plusz 2-4  órákat tanít mindenki. 
A dolgozatokat saját, otthoni gépen nyomtatjuk, nincs papír, másoló, 
minden elromlott, semmi ellátmány nincs egy oktatási intézményben, 
az ország Állítólag első egyetemén. De mindenki csak magában há-
borog, dühöng. Akik nem írták alá a levelet, azok közül sokan félnek, 
hogy elveszíthetik az állásukat, de ők is nagyon megalázónak tartják 
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hol? Minden bölcsész képzettséget igénylő munkát leépítettek. Azt 
nem tudom, a fiatal oktatók hogy tudnak eltartani családot ebből a 
fizetésből, amikor még a középkorú magasabb fizetések is alig érnek 
valamit a hétköznapokban. Nagyon elkeserítő a helyzet, és felháborí-
tó is. A humán értelmiség egyre lejjebb csúszik, az egyetemi oktatók 
meg különösen. Bölcsész létemre évek óta nem veszek már könyvet, 
mert minden másra, a mindennapi megélhetésre elmegy a fizetésem. 
A nyugdíjasok, prof. emeritusok teljesen ingyen tanítanak, a doktori 
órákért se kapnak semmit sem.

*
A mi szobánkban például hárman vagyunk, és van is három számí-
tógép. Az egyik már be sem kapcsol, vagy ha mégis sikerül életet 
lehelnünk belé, akkor biztos, hogy nagyon hamar lefagy, és utána már 
nincs esély arra, hogy használjuk. A másik még éppen hogy működik, 
de szintén nagyon gyakran lefagy. Ezek a gépek már 10 éve sem voltak 
igazán újak, a korukat meg sem tudnám mondani, de mindenképpen 
12+. A harmadik gép működik, ezt a kollégám hozta be otthonról, 
vagyis az ő saját asztali gépe. Mindezek miatt esélyünk sincs arra, 
hogy bent dolgozzunk, és csakis a saját laptopjainkra számíthatunk. 
Mint ahogy a saját papírunkat, tintánkat használjuk. A tanszékünk 
más tárgyak mellett nyelvet is oktat, de a haladó kurzusainkhoz fény-
másolni csak saját költségen tudunk, mert fénymásolónk nincs. és 
persze szkennerünk sem, meg nyomtató is alig. A tanszéki nyomtatók 
vagy nem működnek, vagy nincs hozzájuk tinta, vagy megint csak 
saját zsebből vásárolt nyomtatót használnak kollégáim. Tavaly egy 
pályázati pénzből sikerült két patront is vásárolnunk, de ezek nem 
tartanak örökké. és megpályázható és reálisan elnyerhető pályázat 
pedig nagyon kevés van. 

Még órákig tudnám sorolni a bajainkat a könyvhiányról, az illegális 
irodalom letöltésről, a külföldi publikálás nehézségeiről (angol nyelvű 
szakmai folyóiratoknál hosszú sorok állnak a lehetőségért, és nagyon 
nehéz újra és újra megpróbálni, mert idő is alig van rá), és arról a 
felháborodásról, amit akkor érzek, amikor azt hallgatom, hogy a BTK 
az ország legnépszerűbb kara, ide jelentkeznek a legtöbben, és, hogy 
mi olyan jók vagyunk…! Hát ezért vagyunk ilyen jók, mert a sok alulfi-
zetett, de lelkes és elhivatott oktató húzza az igát és tolja a szekeret, 
miközben ezért semmiféle elismerést nem kap, csak folyamatosan az 
újabb és újabb követelményekkel szembesül. 

Tegnap azt olvastam, hogy a Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság 
szerint, szemben a doktoranduszokkal, azért kapnak ilyen kicsi emelést 
az oktatók, mert a doktorandusz hallgatói jogviszonyban áll, és ez az 
egyetlen jövedelme, míg az oktatók egyéb jövedelemre is szert tehet-
nek.(Népszabadság Online, 2015. nov. 20.). Ezt akkor úgy kell érteni, 
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mellett vállaljanak külön munkát (és azután kutassanak)? Vagyis az 
angol irodalmat tanító oktató adjon angolórát, a történész vállaljon tör-
ténelem korrepetálást? Mert pályázati pénz biztosan nincs annyi, hogy 
az oktatók abból biztosan ki tudják egészíteni a fizetésüket. Persze 
biztos vannak időnként jobb munkák is mint a magántanítás, de akkor 
töltsük azzal az időnket, hogy másodállásokra vadászunk?

*
Az adjunktusi fizetésemből a havi számlákat és a mindennapi élethez 
szükséges dolgokat tudom kifizetni. Minden mást (ruha, könyv stb.) 
akkor tudok venni, ha sikerül különmunkát szerezni.

Amikor elvállalok valamilyen egyetemi plusz munkát, biztos lehetek 
benne, hogy egy forintot sem kapok érte – inkább bekerül a munkaköri 
leírásba, így nem is tűnik többletfeladatnak. Egyre több időt kell újabb 
és újabb adatbázisok kitöltögetésére és adminisztrációra fordítanom. 
Akármit mondanak az illetékesek, a Neptun egyszerűen borzasztó, 
mindent háromszor annyi idő alatt tudok elintézni, mint régen az ETR-
ben. Ha elnyerek egy pályázatot, rögtön elfog a gyomorgörcs, mert 
minden adminisztrációt az én nyakamba fognak tolni (azt a részt is, 
amit optimális esetben nem nekem kellene elvégezni).

Az egyetem elvárja, hogy mihamarabb habilitáljak, és így javítsak 
mindenféle statisztikákon. Drága mulatság ez, hiszen a habilitáció 
(már ha sikerül vele a tanítás mellett végezni) egy havi fizetésembe 
kerül, ráadásul a szükséges kutatásokra, szakirodalom beszerzésére 
is nekem kell előteremteni az anyagi forrást. A docensi előléptetésre 
is sok esetben éveket kell várni utána. 

Semmire sincs pénz: egy elhasználódott alkatrész miatt hat éve nem 
fénymásolunk a tanszéken, és másfél éve nem tudunk a nyomtatóba 
tonert szerezni, így más szervezeti egységeknél kell szívességet kérni, 
ha mondjuk, zh-feladatsort kell nyomtatnom. A szemináriumi termek-
ben az asztalok esnek szét, lényegében félévente össze kell rakatni 
őket. Az órai segédleteket a saját költségemen tudom előállítani, de a 
táblatörléshez használt szivacs is akkor van, ha megveszem.

*
A fizetésem természetesen nem elég a havi költségek fedezésére, 
körülbelül 2 hétig tart ki. Ezután a férjem fizetése, illetve a 2 másod-
állásom biztosítja, hogy kihúzzuk a hónap végéig. A másodállásaim 
természetesen nem „egész” 40 órás műszakok, tudtommal nem is 
lehetne. Így is úgy érzem, hogy túlságosan sokfelé szakadok, a kuta-
tás, a szakdolgozat-vezetések, hallgatói kérdések, órára készülések, 
dolgozatok összeállítása illetve javítása mellett nagyon nehezen jut idő 
a gyerekeimre és a háztartásra. Az év nagy részében, tulajdonképpen 
a nyarat leszámítva, éjfél előtt nem sikerül lefeküdnöm, mert annyi a 
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3munka, még hétvégén sem. Félév végére emiatt teljesen ki szoktam 

merülni, általában meg is betegszem.
A továbbképzéseket, konferenciákat (szigorúan valamelyik közeli, 

európiai országban) saját pénzből oldottam meg mindig, de értelem-
szerűen ez nem jelent túl sok alkalmat, mert egy ilyen lehetőségre akár 
1 évig kell apránként félretennem.

*
Nem sérelmekként gondolok mindarra, amit leírok, hanem választott 
munkám és létformám abszurditásaiként, de attól még fáj.

A gyerekeim tökéletesen tudják, mi a hó vége. Nemrégiben a 
legkisebb (11 éves) mondta egy borsos árú kiállítás jegypénztára 
előtt álldogálva, hogy „mama, majd a következő hónapban, most hó 
vége van”. (Miért is nem kapunk mi kultúrautalványt? Hallok másokat 
panaszkodni, hogy nem tudják elkölteni… és miért nem ingyenesek 
nekünk is a múzeumok, ahogy a többi pedagógusnak?) A könyv ‒ 
gyerekeknek is – karácsonyi és születésnapi ajándék. A kollégák 
között körbeadjuk az új (idegen nyelvű és magyar) szerzeményeket. 
Folyóiratot, hetilapot könyvtárban olvasunk. Biciklivel és gyalog járok. 
Szeretem, jót tesz – de nemcsak azért. (Sok közalkalmazott bérletet 
is kap. Mi miért is nem?)

Habilitáció: finn, francia, török(!) kollégáimnak jár erre a szabbatikus 
év. A fizetésükből akár külföldön is tölthetik ezt, hozzájutva a legfris-
sebb szakirodalomhoz. Nem ismétlem, amit a többiek már elmondtak, 
hogy milyen módon jut(hat)unk mi hozzá a kutatásainkhoz, habilitáci-
ónkhoz szükséges szakkönyvekhez (minimális, teljesen rendszertelen 
könyvtári beszerzés; alapvető hiányok az én szakterületemen az 
országos hálózatban is; illegális internetes letöltések). Külföldön dok-
torandusz, ösztöndíjas, volt tanítványaink küldenek, másolnak, hoznak 
haza, ajándékoznak nekünk könyveket. A konferencia után, az egyik 
európai nagyvárosban, ahová meghívtak és fizettek szinte mindent 
(tudják, hogy másképp nem jutunk ki, és fizetős konferenciára – pedig 
majdnem mindegyik az – amúgy sem járunk), este még beülök az 
egyik nagy nyilvános könyvtárba (10-ig van nyitva!), és kézzel máso-
lom, amiről tudom, hogy a következő konferenciára, otthon (no meg a 
habilitációmra) majd kell, idén jelent meg, úgyhogy se neten, se másutt 
jó ideig nem lesz elérhető.

Európai és tengerentúli kollégáinknál jóval magasabb óraszámok 
mellett, sokkal nehezebb, szűkös körülmények között kell(ene) 
hozzájuk hasonló teljesítményt felmutatnunk. Nincsenek fiatalok és 
pályakezdők, tehát nem vagy alig hirdethetünk meg órákat a kutatási 
területünkön, a kötelező alapozó és nyelvórákat kell ellátnunk. Ennek 
megfelelően nem kapunk órakedvezményt sem a külön munkáinkra 
(több mint 10 éve vagyok Erasmus-felelős, rengeteg időmet elviszi az 
ezzel járó adminisztráció – tőlünk általában minden hallgató kijut, aki 
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most, és ezt az egyik legtöbb felkészülést igénylő munkának tartom). 
Na és a pénz, az a bizonyos habilitációs díj, amit nekünk kell befizetni 
(150 ezer Ft jelenleg!), ami egy adjunktusi fizetés. Többen elmondták 
itt is, hogy lehet megélni (félretenni???) belőle. Egyedül is nehéz, hát 
még gyerekekkel. Különösen, ha valaki történetesen egyedül neveli 
őket.  Akkor is, ha az egyetemi munka mellett dolgozik, fordít is például, 
mint én, folyamatosan. (Amúgy az ilyen arányú, fizetésnyi sarcolás 
szintén nem általános sem Európában, sem másutt.) A béreinkhez 
képest nemcsak irreális, egyenesen képmutató ez az összeg. Az apám 
azt mondta erre, hogy ne a pénzre legyen gondom. Biztos, hogy a 
családunk, a nyugdíjas szüleink nagylelkűségéből és félretett pénzéből 
kell fizetnünk a habilitációs díjat? Azon tűnődtem, hogy szégyellem-e, 
próbáltam szétbontani ezt a rossz, szorító érzést. De nem, ez nem az 
én szégyenem.

*
Amikor bekapcsolódtam az oktatásba (még az ötéves, osztatlan idők-
ben), a fő tevékenységünk az oktatás volt, tudtunk rendesen készülni 
az órákra, figyelemmel kísérni az újabb kutatásokat stb., foglalkozni 
a hallgatókkal. Időközben nagyon eltorzultak az arányok, a teendő-
ink négy nagy csoportba rendezhetők: oktatás, kutatás, szervezés, 
adminisztráció. Első helyre az adminisztráció ugrott, az oktatás és a 
hallgatókkal való foglalkozás pedig mintha csak mellékes tevékeny-
ség lenne. Kutatásra szinte semmi idő nem jut. Rendkívül nagy a 
túlterheltség éppen az adminisztráció és a szervezés megnövekedett 
terhei miatt. A szakmai, tudományos munkára sokkal kevesebb idő és 
energia jut, még akkor is, ha este-éjjel-hétvégén is foglalkozunk a mun-
kánkkal/hivatásunkkal. Az egyetem „kutató egyetem” besorolása csak 
a kötelezettségeket szaporította, az egyetem nem járul hozzá semmi 
plusszal, hogy eredményesebben tudjunk kutató munkát végezni. Azt 
tapasztaljuk, hogy csak a követelmények nőttek.

*
Valóban méltánytalan, hogy a felsőoktatásban dolgozók rendre kima-
radtak a fizetésrendezésből. Hovatovább elértük, hogy pályakezdő 
általános iskolai nyelvtanár lányom bruttó fizetése 50 000 Ft-tal haladja 
meg az enyémet, aki 4 évvel állok a nyugdíj előtt.

*
Egy ördögi körben élek: nem tudok haladni a nemzetközi publikáció-
immal, amelyek szükségesek volnának a habilitációmhoz, mert nincs 
pénzem, amiből külföldi konferenciákra utazhatnék, és mivel nem tudok 
külföldi publikációt felmutatni, egyetlen pályázaton sem nyerek, így 
nincs miből finanszírozni a külföldi kutatásaimat.
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Szakmódszertan-oktatóként nap mint nap kerülök abba a megalázó 
helyzetbe, hogy kezdő tanárokkal és gyakorló iskolai vezetőtanárokkal 
dolgozom együtt, akik a nyelvpedagógia szakértőjeként hívnak meg 
az iskolákba, de mindannyian jobb körülmények között dolgoznak és 
többet keresnek, mint én egyetemi adjunktusként. Az egyetemi leter-
helés és a megélhetést biztosító pluszmunkáim miatt három-négy éve 
nem tudok kutatni és írni, így nem haladok a habilitációmmal. évente 
többször kell napokat azzal töltsek, hogy különböző formátumban 
megadjam a publikációim és konferencia-előadásaim adatait. Leg-
kiválóbb kollégáink egymás után távoznak az egyetemről, mert akár 
más magyarországi egyetemek is jobban megbecsülik oktatóikat, a 
külföldi egyetemekről nem is beszélve. évek óta saját költségemen 
kell megoldjam a kurzusokhoz elengedhetetlen nyomtatás/fénymásolás 
nagy részét.

*
évek óta 18-19 órát tartok, a jelenlegi félévben sikerült elérnem, hogy 
„csak” 16 órám legyen (a számomra előírt 12 helyett). A velem egyidős 
feleségem általános iskolai tanítói nettó fizetése bő 50 000 forinttal 
több, mint az enyém, tehát a jövő évi várható emelés után sem fogom 
megközelíteni. és igen: nekem sincs rendszeres különmunkám, első-
sorban azért, mert erre a fent körvonalazott terhelés mellett fizikailag 
sem vagyok képes (nyugdíj előtt cca. 3 évvel). A munkakörülmények 
minősíthetetlenek: végletesen elavult bútor, hiányzó vagy elavult szá-
mítástechnikai eszközök, papír- és festékhiány stb.

*
Több kollégámnál bekövetkezett a dilemma: vagy számlát fizet, vagy 
eszik. Nincs tovább.

*
Hogy tudott volna a fölöttünk lévő generáció ilyen karriert befutni, ha a 
mi időnkben, a mi leterhelésünkkel tevékenykedett volna?! Egyáltalán 
nem marad időm haladni a könyvemmel, haladni a habilitációval. Rend-
kívül el vagyok keseredve. Kutató vagyok, és nincs idő a kutatásaimra.
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megrendelhetők az Esz mé let ko ráb bi számai közül az alábbiak:
1, 4, 5, 6, 7, 21-22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 
45, 46, 47, 49 számaink elérhetők honlapunkon, a www.eszmelet.hu oldalon.  
50: Új baloldal EU: csatlakozás – csalatkozás? 51: Gazdasági válság 
Amerikában. Antiglobalizáció, ellenállás; 52: A magyar privatizáció. Törté-
nelemhamisítás. Terrorválság; 53: A „harmadik út”. Egészségügy. Nyugdíj-
rendszer; 54: Glo-bal. Kik csinálják a cigánykérdést? 56: Civil társadalom, 
Izrael, Oroszország, EU; 57: A sztálinizmus a historiográfiában. Ökológiai 
egyensúly; 58: Az államszocializmus hagyatéka. Hidegháború és kultúra; 
59: Új világrend? Államszocializmus-vita; 60: India. József Attila. Lu-
kács-tanítványok; 61: Holokauszt. A „harmadik út” kudarcai. Új jobboldal;  
62: Munkásság. Migráció. Latin-Amerika; 64: EU-alkotmányozás. Bűnö-
zés, hatalom és jog; 65: József Attila. II. világháború; 66: József Attila-év. 
Zsukov. Xenorasszizmus; 67: Gunder Frank. Amerikai birodalom. Magyar 
vidék a mezőgazdaság „után”; 68: Ifjúság. Latin-Amerika. Az 1905-ös 
orosz forradalom; 69: „Világrendszer-nézőben”. Forradalom és szervezet;  
70: Spanyol népfront. Baloldal és „szervezeti kérdés”; 71: Civil mozgalmak. 
Kína; 72: 1956 másként. A lengyel szükségállapot; 73: Gender mainstreaming.  
A magyar film. Puskás; 74: Miért beteg a baloldal? Galbraith, Keynes, Polányi; 
75: Információs társadalom és közoktatás, közjavak. TGM vs. Krausz. Kuba; 
76: A nemzetközi marxista reneszánsz fő irányai; 77: Munkásosztály. Jóléti 
állam. Roma nemzetépítés?; 78: Globalizáció, kapitalizmus, Afrika, Tibet;  
79: élelmiszerválság, választói osztályhelyzet; 80: Pénzügyi válság, olaj, 
balpártok, 1968; 81: Kommunizmus újratöltve. Zöld pénz; 82: Háború 
Gázában. Osztály és nemzet; 83: Politikai iszlám. Bolivari forradalom;  
84: G. Arrighi- és P. Gowan-életinterjú. Melléklet: Žižek; 85: Korrupció. Euro-
kommunizmus. Félperiféria-vita. 86: Szocialista autógyártás. Ökomarxizmus. 
Latin-Amerikai regionalizmus; 87: Változatok a félperifériára: Kína, Kirgí-
zia, India, Brazília; 88: Rendszerváltás. Klíma és kapitalizmus. Bulgakov;  
89: Erőszak és kapitalizmus. Ökologikus civilizáció. Szintetikus biológia;  
90: Új alkotmány. Mexikó. Neozapatizmus; 91: Wallerstein világrendszer-elmé-
lete I. Munkásosztály; 92: Wallerstein világrendszer elmélete II. Beatles-apok-
rif; 93: A „fülkeforradalom” államrendje. Occupy; 94: Mészáros Brazíliában. 
Melléklet: Krausz: Történetírás és marxizmus; 95: Közösségi gazdálkodás. 
A nők helyzete Latin-Amerikában. Varlam Salamov; 96: A kapitalizmus 2. 
kiadása. Gender és államszocializmus; 97. Munkástörténet-írás. EU-válság;  
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