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VISSZATEKINTŐ

A MAGYAR TÖRTÉNELEM SÖTÉT NAPJA
Magyarország német megszállásának 70. évfordulóján kezdődött a holokauszt-megemlékezéssorozat
Magyarország német megszállásának 70. évfordulóján kezdődött meg a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének
(Mazsihisz) holokauszt-megemlékezéssorozata. A Dohány utcai zsinagóga előtti téren többezres tömeg gyűlt össze. Ki virágot, ki
kavicsot szorongatott, hogy a megemlékezés után tisztelete jeléül elhelyezhesse azt a zsinagóga falánál. Voltak, akik „Elítéljük a
fasizmust!”; „Az antiszemitizmus öl!”; „Szembenézni a múlt bűneivel!” feliratú táblákat tartottak, volt, aki Babits Mihály Jónás
könyvéből idézett: „Vétkesek közt cinkos, aki néma.” A beszédek megkezdése előtt a kivetítőn holokauszt-túlélők sírva mondták,
dadogták el az átélt szörnyűségeket. A rendezvényen Heisler András, a Mazsihisz elnöke azt mondta: „A magyar történelem és
mindnyájunk gyásznapja 1944. március 19.”
A „Közös a múltunk, közös a jelenünk” címmel tartott megemlékezésen részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Erdő Péter bíboros, Bölcskei Gusztáv református püspök, Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi és a diplomáciai testület számos tagja,
Vattamány Zsolt (Fidesz–KDNP), Erzsébetváros polgármestere, Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke, Fodor Gábor, a Magyar
Liberális Párt elnöke. A rendezvényen ott volt Ilan Mor izraeli nagykövet.
„1944. március 19. a magyar történelem gyásznapja. Mindnyájunk gyásznapja. Ezen a napon vonultak be a náci csapatok Magyarországra, ezen a napon foglalták el hazánkat. A magyar történelemírás sötét napja, de nem sorforduló a magyarországi zsidóság életében. A
megszállással az út, amelyet az ország akkori vezetői számunkra kijelöltek, már korábban elkezdődött” – kezdte beszédét Heisler András, a
Mazsihisz elnöke. Beszédét így folytatta: „Ma nem csak hazánkat siratjuk. Ma arra a 600 ezer, ártatlanul elhurcolt és elpusztított társunkra
is emlékezünk, akiknek a jogfosztása, kirekesztése már jóval korábban megkezdődött. Numerus clausus, zsidótörvények, Kamenyec
Poldolszkij, cigányrazziák, Pharrajimos! Ezek voltak a jelzőtáblái annak az útnak, mely az 1944. március 19-i náci megszálláson keresztül a
deportáláshoz, Auschwitzhoz, Birkenauhoz és a nyilas vérengzéshez vezetett.
Gyakran hangzik el a kérdés: hogyan lehetett Magyarországon sok százezer embert szinte ellenállás nélkül vagonba terelni. (…) A válasz
fájdalmasan egyszerű: 20 év szisztematikus jogfosztása kellett ahhoz, hogy a magyarországi zsidók némán, lehajtott fejjel és feltartott kezekkel vonuljanak végig az utcákon, megalázva és megadóan szálljanak fel a marhavagonokba.” Heisler András a holokauszt tanulságának
nevezte, hogy „sehol a világon a diaszpórai zsidóságnak, de bármely más kisebbségnek sem szabad a mindenkori hatalomban vakon, feltétel nélkül megbíznia. Ha kell, fel kell emelni a szavunkat. (...) Ha kell, nemet kell tudnunk mondani a hatalomnak”.
Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója arról beszélt: „Amikor 70 éve a náci hadigépezet bevonult Magyarországra, az esemény inkább volt nevezhető a bajtársi szövetség kiterjesztésének, semmint később szoborban megformálható leigázási eseménynek. Horthy Miklós a helyén maradt, a két állam, a két hadsereg – német vezénylet alatt – zavartalanul kooperált. Az első »eredményes« műveleti
siker nem volt más, mint a deportálás azonnali beindítása, a zsidóság kiirtása céljából végzett hatékony együttműködés. (…) És tudjuk: a
pontos, a készséges, sőt a lelkes magyar hivatalos organizációról még sohasem szóltak német nyelven olyan elismeréssel, mint a Gestapo,
az SS és a Wehrmacht 1944-ben.
A Páva utcai zsidó emlékhely jóvoltából egy fénykép ma már világhírű. Talán egy csendőr készítette, talán egy fotózni szerető keretlegény. A kárpátaljai Jákob család bevagonírozását ábrázolja Bilkéről. A kakastollasok már felvarratták a család minden tagjára a sárga csillagot, a nagyobb és kisebb lányok félve bújnak édesanyjukhoz, a jóarcú nagyfiúk iskolai sapkában, zsinóros, galléros szövetkabátjukban, komor arccal, rettegve várják a szerelvény indulását. Döbbenetes pillanat. És a megkövült szörnyűség. Jelképes, messze ható kiáltás az emberiséghez: »Kérjük, ne engedjétek!« A gyerekeket 36 óra múlva már beterelték a gázkamrába. Haláluk lidérces pillanatai után már csak mi
emlékezhetünk a Jákob családra. És hogyan lesz a náci osztagosokból címeres sas és Horthy államából meg a nyilasokból Gábriel arkangyal?
Ha ezen az ösvényen haladunk tovább, ha meghamisítjuk a valóságot, és az ellenkezőjére fordítjuk az igazságot, már nem tudjuk soha a
jóra, az emberségre tanítani a gyermekeinket. És ha összekuszálódik bennünk, körülöttünk a tér és az idő, ha a tényeket a fejük tetejére
állítjuk – a gonoszság, az embertelenség ismét feltámadhat.” Megemlékezett az embermentők tevékenységéről, és annak a reményének
adott hangot, hogy az állam „teljes felelősséggel” fellép a szélsőjobboldal ellen.
Ilan Mor izraeli nagykövet közölte: Izrael támogatása „a magyar zsidóság számára adott, csakúgy, mint bárki zsidó ember számára,
bárhol is legyen a világon. Izrael népe és kormánya kiáll a zsidóság mellett, csakúgy, mint a demokrácia minden híve mellett”. Hozzátette:
nem elfogadható és nem válhat megszokottá egyetlen országban sem, hogy a zsidók megfélemlítve vagy bántalmazásoktól sújtva éljenek,
csak azért, mert zsidók, az egyes államok kormányainak pedig kötelességük mindent megtenni annak érdekében, hogy a zsidó emberek
Magyarországon vagy bárhol máshol a világon biztonságban élhessenek szülőföldjükön.
Karsai László történész arról beszélt, hogy a Horthy-rendszerben 22 antiszemita törvényt hoztak, Horthy Miklós pedig azt írta Teleki Pál
miniszterelnöknek 1940 októberében: „Én hirdettem talán először hangosan az antiszemitizmust, azonban nem nézhetek nyugodtan embertelenségeket, szadista, oktalan megaláztatásokat, mikor még szükségünk van rájuk.” Úgy fogalmazott: Horthy azonban 1944. március
19. után „már nyugodtan nézhette az embertelenségeket, a szadista, oktalan megaláztatásokat, már nem volt szükség a zsidókra”.
1944. május 14-től július 9-ig 147 vonattal 437 ezer embert deportáltak.
Kardos Péter főrabbi így emlékezett: „Mi eleinte magyarnak tartottuk magunkat, később magyarnak hittük magunkat, miközben
környezetünkben egyre többen nem tartottak bennünket annak. Máig fülembe csengenek apám szavai, amit a megszállás másnapján
mondott: meglátjátok, nekünk semmi bajunk nem történik, mert a kormányzó úr megvéd minket. Nyolc hónap múlva tanúk hozták a hírt,
hogy a halálmenetben Hidegség-Ilona Majorig jutott, nem bírta tovább. Ott lőtték agyon a nyilasok.” Holokauszt-túlélőként arról beszélt: ő
maga a túlélőknek azt hazudja, nem igaz, hogy a kormány a német megszállás valamennyi áldozatának, így a gyilkosoknak és a meggyilkoltaknak is közös emlékművet állít. Nem igaz, hogy egy vezető történész idegenrendészeti eljárásnak nevezte az első deportálást. Ezt azért
teszi, mert azt szeretné, hogy „ha már egész életük tragédiában telt, legalább az alkony legyen szép”.
M. I.

