
vésbé a kisebbségbe szorult embe-
rek, sokkal inkább a nemzetközi po-
litikai játéktér szereplõi voltak. A he-
lyi lakosság csak megélte, átvészelte
a régi állam megszûnését, és több-
kevesebb örömmel üdvözölte a �sa-
játjait�. Amit 1944/45-ben a kom-
munisták kezdtek építeni, az � terü-
leti kiterjedését leszámítva � minden
tekintetben új állam volt, tehát azt
számon kérni ezeken a kisebbsége-
ken, hogy nem szerették a Versailles-
ban összetákolt nagy-Szerbiát, ak-
kor sem lehetett volna, ha valóban
nemzetközösségben gondolkodik az
új politikai vezetés.

De nem abban gondolkodtak,
hanem a kommunizmus védõpajzsa
alá helyezve magukat elkezdtek fára-
dozni a régi szerb álom, a nemzeti-
leg homogén ország megvalósítá-
sán. Ehhez persze a magyarok és a
németek útban voltak. Zentán is.
Megkezdõdött hát a kollektív retor-
zió idõszaka � lehetõleg akkor, ami-
kor az új rend még nem elég szilárd,
a közigazgatás épp csak megkezdi
mûködését, a politikai vezetés pedig
még nem tud valódi ellenõrzést gya-
korolni.

És ott volt a tetteket elfedõ átok-
szó � �fasiszták� �, amellyel meg le-
hetett indokolni a sok-sok vajdasági
magyar (és német, szerb, horvát,
�délszláv�) meggyilkolását, kitelepí-
tésnek csúfolt elûzését és deportálá-
sát. És az sem mentség, ha az áldo-
zatok valamelyikérõl bebizonyosod-
na, hogy valóban náci háborús

bûnös. Mert jogállamot építeni csak
jogi eszközökkel lehet, tehát a bûnö-
söket szabályos és törvényes bírósá-
gi eljárás során szabad csak elítélni.
Minden más megoldás közönséges
vérbosszú�

Szloboda János könyve ennek a
folyamatnak a zentai állomását örö-
kíti meg: feltárja, hogyan és miként
raboltak ki és pusztítottak el ott ma-
gyarokat a zavaros gondolatok vezé-
relte zavaros fejû emberek.

ÖTVÖS ISTVÁN

(Kráter Mûhely Egyesület, Pomáz, 2005,
364 oldal, 1400 Ft)

BANK BARBARA � 
ÕZE SÁNDOR: 

��AA  nnéémmeett  üüggyy��
11994455��11995533
A Volksbundtól Tiszalökig

�Világomban körbenéztem � lelke-
met az emberiség szenvedései felse-
bezték. Magamba tekintettem � és
megláttam, hogy az ember nyomo-
rúsága az embertõl ered� � írta
1749-ben egy barátjának a méltatla-
nul elfeledett orosz filozófus, Alek-
szandr Ragyiscsev. Az elmúlt évszá-
zad történéseit vizsgálva megállapít-
ható, hogy az elõbb idézett mondat
mit sem vesztett aktualitásából. Kü-
lönösen igaz ez Magyarországra,
ahol az elnyomó diktatúrák emberek
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millióinak életét tették tönkre, nem-
zedékek sorát tartották létbizonyta-
lanságban. A második világháború
befejezése után a megtört nemzet
azt gondolhatta, véget értek a meg-
próbáltatások. Nem így lett. Az
újonnan létrejött hatalom az orszá-
got ért véráldozat miatt bûnbakot
keresett és talált: a Magyarországon
élõ német kisebbséget. Történt
mindez azután, hogy e társadalmi
csoportot amúgy is súlyosan érintet-
ték az 1944 végétõl a lakosságot súj-
tó belföldi internálások. Sok ártatlan
civilt a megszálló szovjet hadsereg
fogdosott össze és hurcolt el �má-
lenkij robotra�, szovjet kényszer-
munkatáborokba. A hadifogságból
hazatérõ német nemzetiségûek pe-
dig szinte azon nyomban a tiszalöki
internálótáborban találták magukat.

A téma feldolgozása a pártállami
idõszakban tabunak számított, a ku-
tatás kezdete a rendszerváltás körüli
évekre tehetõ. Miután a korábban
csak kevesek által vagy egyáltalán
nem hozzáférhetõ hazai forrás-
anyagok kutathatóvá váltak, egyre
többen kezdtek foglalkozni a leg-
újabb kori hazai történelem e terüle-
tével. E munka gyümölcseként több
könyv is megjelent; közéjük tartozik
az idén kiadott, Bank Barbara és
Õze Sándor által szerkesztett �A né-
met ügy� 1945�1953 címû doku-
mentumgyûjtemény. A kötet a té-
makör apró, de annál fontosabb
részletét tárgyalja. Elsõként taglalja
az 1941-es népszámlálást, továbbá

azt, hogy az erre való hivatkozással,
ennek felhasználásával hogyan lépett
fel a kommunista politikai rendõr-
ség a német nemzetiség ellen. Már
1945 áprilisában megszülettek a né-
met gazdaságok elleni intézkedések,
június végéig ezek harmadát államo-
sították, a német lakosság csaknem
felét elûzték otthonából. Mint azt a
szerkesztõk a könyv elején található
tanulmányban megjegyzik, az 1945�
1948 közötti idõszakban az interná-
lás a törvénytelenségek fórumaként
funkcionált.

A könyv dokumentumok segít-
ségével bemutatja a tiszalöki ÁVH-s
internáló táborban történt esemé-
nyeket is. Az 1950 õszére elkészült
táborba a következõ év februárjában
érkeztek meg az elsõ csoportok.
Olyan hadifoglyok kerültek ide, akik
a Szovjetunióból érkeztek vissza
Magyarországra. A hazaérkezetteket
az ÁVH Toloncházában �szállásol-
ták el�, majd kihallgatták õket. Ez-
után az itt tartózkodókra általában
internálás, börtön vagy kitelepítés
várt. Mint minden kényszermunka-
táborban, Tiszalökön is történt zen-
dülés és több szökési kísérlet.
A Sztálin halálát követõ enyhülés
eredményeképpen még 1953-ban
szabadulhatott sok internált, de ek-
kor is történtek a korszakra jellemzõ
abszurd események. A legemberte-
lenebb tábornak számító Recsken is
sokak számára véget ért a büntetés.
Itt az egyik szabadulásra kijelölt in-
ternált elmondta társainak, ha ki-
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megy, felveszi a kapcsolatot barátai-
val, és ha lehet, disszidálni fog. Ezért
a kijelentéséért a szabadító bizottság
visszatartotta a rabot, aki csak az
utolsó csoporttal szabadulhatott. Ez
is kiváló példája annak, hogy a tábo-
rokban besúgóhálózat mûködött.

Az olvasó szembesülhet azzal a
bánásmóddal, ahogyan a fennálló,
magát az emberek szabadítójaként
hirdetõ hatalom kifejezetten �náci�
módszerekkel kollektíven háttérbe
szorított egy nemzetiséget, csupán
annak származása miatt. A magyar-
országi németség 20. századi meg-
próbáltatásainak kutatása mérföld-
kõhöz érkezett e dokumentumgyûj-
temény megjelentetésével.

TULOK PÉTER

(Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata � Ungarndeutsches Sozial-
und Kultuwerk, Budapest�München,
2005, 276 oldal, ármegjelölés nélkül)

GÖMBÖS GYULA:

VVáállooggaattootttt  ppoolliittiikkaaii  
bbeesszzééddeekk  ééss  íírráássookk

Gömbös Gyula személyisége és po-
litikája már életében rengeteg vitát
váltott ki. Sokáig úgy tartotta õt szá-
mon a történetírás, mint azt a politi-
kust, aki Magyarországon a fasiz-
must kívánta meghonosítani. Az
1945 utáni Gömbös-kritika fontos

eszköze volt a Horthy-rendszer po-
litikai megbélyegzésének. A 90-es
évektõl megjelenõ Gömbös-értéke-
lések árnyalták személyének megíté-
lését, de a körülötte kialakult vitát
nem csitították, hanem ismét elõtér-
be helyezték. Az Osiris Kiadó gon-
dozásában megjelent mûve sokak-
ban felvetette a kérdést: vajon mi in-
dokolja beszédeinek kiadását a
Nemzet és történelem sorozatban?
Hiszen Gömbös nem volt elméleti
ember. Elsõsorban politikus volt, és
õk, mint tudjuk, beszédeikben sok-
szor inkább eltitkolják valódi gon-
dolataikat a hallgatóság elõl. S ahogy
a politikai helyzet változik, úgy vál-
toztatják meg kijelentéseik tartal-
mát. A szövegeket válogató Vonyó
József történész mégis úgy gondol-
ta, ha látjuk, mit mondott Gömbös,
talán a különbözõ interpretációk
alapján róla kialakult kép is megvál-
tozik az olvasóban.

Ki is volt Gömbös Gyula? 1886.
december 26-án született Murgán.
Anyja német származású, apja ne-
mes ember. Gömbös jó tanuló, értel-
mes gyerek. Törést tanulmányaiban
a soproni líceum jelentett csak, de
miután apja � beadva derekát a gyer-
mek kérésének � beíratta õt a pécsi
honvéd hadapródiskolába, ismét ki-
váló eredményeket ért el. 1912-ben
a nyolc legjobban végzett tanuló
egyikeként a vezérkari tiszteket
képzõ bécsi hadiiskolába került.
1914-ben frontszolgálatra ment,
1916-ban sebesülése miatt a közös
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