
Ilolocaust 6s felel6ss6g

A m6sodik vil6gh6boru gepezete rigy miikodott, mint a legmodernebb technik6val

felszerelt mdszarsz6kekhal6zataaz Atlantit6l a Csendes 6cednig. Az ildozatok <isszldtszimffi

a szakemberek mriig is ink6bb csak talilgatjak, mintsem pontosan ki tudnrik mutatni. Egyes

orsziigokra ndnre eldggd hitelesek a statisztik6k, de a szovjet halottak sz6ma mriig is

bizonytalan, a kinaiak6 pedig ismeretlen. A bombatimadasok 6s 6gyuzasok rildozatair6l m6g

Nyugat-Eur6pdban sem teljesen megbizhat 6ak az adatok.

igy nagyj6b6l annyit tudunk, hogy kereken mihtegy 55-60 mitli6 ember halt meg, 6s

ebbSl mintegy 20 milli6 nem volt katona. A polgriri aldozatok afinya Magyarorszigon 6s

Jap6nban volt a legnagyobb. A magyar esetben az Osszesnek tobb mint a fel6t, Japanban az

dsszesnek az egyharmad6t tette ki. A magyar 6ldozatok nagy r6sz6t ahazu zsid6k tett6k ki.

Ebben a v6rfiird6ben 6sszess6g6ben mintegy 6 milli6 zsid6 lelte halal6t, fiiggetlentil att6l,

hogy lengyel, szovjet mdgyil, rom6n, n6met, holland, francia vagy bArmi miis

6llampolgrlrs6ggal rendelkezett. A cigany {ldozatak sziim6t, rigy tiinik, senki sem ismeri

pontosan.

Miben kiildnboztek 6k, a zsid6k €s a cigrinyok mindenki mast6l? A hal6l a nem-zsid6

ndmet, magyar stb. katonak 6s civilek kOrdben nem v6logatott. Nem jel0lt6k ki e16re, hogy ki

hulljon el a csatiikbffi, H essen hadifogs6gba, 6s haljon meg mi11i6 szdmraa ndmet, respektive

a szovjet taborokban, 6s a bomba szimira is kozrimbds volt, hogy a robbaniisban ki leli

halelifi. A legegyszenibb megoldast Hirosim6ban 6s Nagaszakiban talilta meg a hadvisel6,

amennyiben a dcint6shoz6k azt mondtdk, teljesen mindegy, ki lakik ezekben a viirosokban,

mindenki elpuszrul. :

A halfl teh6t ezekben az esetekben nem v6logatott, barkit eltal6lt, aki az ritj6ba keriilt.

Nem igy a zsid6k 6s a cigrlnyok eset6ben. 6ket egy kdzpontb6l ir6nyitott, ene kikdpzett

kommand6 jellegu sereg kereste, kisztirte, 6s tudatosan, egyenesen nljuk irinyoma a csap6st,

megsemmisitette 6ket. A h6l6 Norv6gi6t6l 6s Franciaorszdgl6l kezdve Kciz6p-Eur6pdn 6t

kiteriilt Lengyelorsz6gig 6s Ukrajn6ie. 1,940-t6l kezdve nem volt hovA menekiilni l94l-t6l

kezdve kidpriltek a hatalnas megsemmisit6 t6borok. A Birodalom nem sajn6lt sem p6nzt, se

kdzlekeddsi kapacitast, se emberi munkaer6t ildozni ana a c6lra, hogy a zsid6kat Eur6p6ban

teljesen, vagy legal6bb min6l nagyobb sz6mban kiirtsa. A ciganyok k1zre kerit6se 6rdekdben

is megtettdk, arnit tettek, de veliik szemben az elsz6nts6g 6s a buzgalom mindenesetre

lanyhdbb maradt.



Mindez mi6rt? A vall6suk vagy 6ppen a vallastalans6guk miatt? Nem. A vallas

val6j6ban mit sem szimitott. Lehetett egy zsid6 dvtizedek 6ta keresztdny, kikeresztelkedhetett

akar mar az apja 6s az anyja is, a n6ci ideol6gusok szemdben mdgis zsid6 maradt, ha a

nagysziilei kdzott zsid6t lehetett tal6lni. A szrir6s a val6s6gban nagyon mdlyre nyult. Ugyanis

a vizsgiilt alatty nagysaileinek is ki kellett dolgozniuk leszinmazisi list6jukat, 6s igy gyanriba

keveredhetett az is, akinek valamely iiksziil6je volt zsid6. Lnr6dy Bdl6nak le kellett mondania

a miniszterelnoki pozici6r6l, mert egy dddsziil6je zsid6 volt.

En az eljarast V'rzar6lag a nemzetiszocialista vildgszeml6let keret6ben volt lehetsdges

alkalmazni. Ez fabrikrilt a zsid6kb6l (kisebb hangsullyal 6s a ndci tudom6nyoss6g

szempontj6b6l kev6sb6 kidolgozva a cigrinyokb6l is) biol6giai fajt, meghozzit olyat, amelyen

semmifdle m6dszerrel nem lehet vriltoaatni. A faji hierarchia szempontj6b5l egydbk6nt

megtal6ltak a helydt az rizsiaiaknak, az Azsi6b6l Eur6pdba lrkezett ndpeknek, a feketdknek

stb. is, csak 6k kevdssd kertiltek a krizeliikbe, hogy ,,tudomanyukat"' rajhrk is gyakoroljrik,

vagy m6s, hasznoss6gi szempontok akadalyozlik 6ket ebben. Hitler szerint az ut6bbi

kateg6ririba tartoztak a csehek, a horviitok 6s a magyarok is. A zsid6 v6r, hirdette Hitler, nem

m6dosul hetediziglen sem. Ezt hirdette, de k6ts6ges, hogy vajon hitte-e? Vannak arulkod6

jelek arra n6ne, hogy a zsid6kat eleinte zsarolasi objekturnk6nt kezelte, arra szimitv4 hogy

az 6lettikkel tarthatja sakkban az amerikai 6s a brit zsid6 korifeusokat, akik - vfrakozisa

szerint -- az eur6pai zsid6k megmentdse drdekdben meghajolnak az o akaruta e16tt, 6s

konnanyaikat, amelyek szerinte az 6 kezeikben vannak, k6nyszeritik, hogy teljesits6k a

kovetel6seit. Miutan kideriilt, hogy ez a taktika mtikdd6sk6ptelen, teljes er6vel r6tdmadt a

zsid6kra. Ekkor vajon mar el is hitte, amit hirdetett? Ene n6ne is vannak k6telyeket 6breszt6

jelz6sek. Egy alkalommal, 6lete v6ge fel6, kijelentette, hogy zsid6 faj biol6giai drtelemben

nincs is, a:ni miatt m6gis ki kell irtani 6ket, az a mentalit6suk.

Ez a zsid6 mentalitiis viszont olyan zsid6 tulajdonsrigokb6l tev6ddtt rissze, a:nelyeket

objektiv, vagy mas szemmel n6nre er6nyeknek lehet tekinteni. Zsid6k tal6ltdk ki 6s

terjesztett6k el a t6vhitet, amely szerint minden ember egyenlS drt6ket kdpvisel, az Isten el6tt

minden ember egyenl6 formula szerint - vridolta Hitler a zsid6kat. A vall6si kiizdelmeket

lesz6miw4 a zsid6k ott voltak minden jelent6s szellemi fordulatndl, hirdett6k a

felvil6gosodas, a liberaliz:mus, a demokr6cia, 6s a marxizmus eszm6it, majd arnilyen

6lelmesek, tanultak 6s okosak voltak, elfoglaltak a vezet6 pozici6kat a kapitalista

t6rsadalomban, valamint annak intellektualis posztjain. Mindezek tetej6ben a zsid6k tartosan

megjelentek a liberalizmus t6j6k6n, fell6ptek a demok6ci56rt, s6t a negyedik rend jogaidrt

harcol6 mozgalmak dlvonaldban is derekasan k6pviseltett6k magukat. A zsid6s6g teh6t



rdszben nyughatatlan ndps6g, amely ideaival minduntalan bajt okoz, r6szben irigyldsre m6lt6

ka:rieristak csoportja. Mindez azonban eglittal ad. is jelentette, hogy a liberrilisok,

demokrat6k, munk6smozgalmi vezet6k 6s agit6torok akkor is zsid6 mentalitassal

rendelkeznek, ha trirt6netesen nem zsid6k. Zsid6 mentalitfs okan teh6t 6ket is joggal lehet, s6t

kell iilddzni. Egy 6rdlet dnmagiSn beliil lehet logikus. A ndci vil6gndzet az volt.

Csakhogy, ha mentalittis szerint kezdi valaki osztrilyozni 'hz emberis6get, -- a

civiliz6ci6kat, a kulturrilis kcizOss6geket vagy akfu az etieikumok*, -- d besoroliis mar csak

att6l fiigg, hogy mit jelol ki valaki iidvds 6s mit karos mentalitisnak. N6z6pont k6rd6se, hogy

a harciass6g er6ny vagy biinre vezet6 magatartas-e. Felfogas k6rd6se, hogy vajon el kell-e

itllnr a^ a kulturrit, amely vt6ztk a fegyverekt6l, vagy esetleg ink6bb mintanak lehetre

tekinteni? Melyik civiliz6ci6t kell felmagaszlalm, azt, amely a hangya, vagy ink6bb azt,

a:nely a tiicsdk mentalitrls6t mutatja feli Es vajon mit lehet kezdeni 
^roal 

a nemzeti

saj6toss6ggal, amely legf6bb feladatai k6zdtt tartja sz6:non az egymas k0zdtti leszimolast?

Minden ilyen, egy adott n6pessdg mentalitas6val kapcsolatban megfogalmazott itdletnek meg

lehetnek vagy meg is vannak a szdrnyii veszdlyei.

A v6geredm6ny szempontj6b6l term6szetesen kdzdmbds, hogy vajon Hitler vagy

brfumely v6grehajt6 n6ci, Him:nler, Eichmann 6s bfuki m6s hitt-e a zsid6k biol6giai

elfajzotts6g6ban, vagy a zsid6 mentalitdst akarta-e kiktani. A mdsziirszek-bil6zat

mindenkdppen ki6pii1t, 6s amig csak tudott, mtikdddtt is. A ciganyok tilddzdse v6lhet6en az6rt

maradt mindv6gig lanyhribb, mert 6k sem a kapitaliznus 616n nem vitdzkedtek, sem a nemzeti

kultur6t nem befolyasoltak. Nem volt mit irigyelni t6ltik dletszinvonalukat, 6letm6djukat

tekinwe sem. M6g csak azt se lehetett 6llitani, hogy megrontjak a magasrendti fajt mivel a

cigany vegyes hazass6g akkoriban m6g ismeretlen volt. A romrik tildrizdse tisztan az elv, a

nemzetiszocialista fajebndlet kivanalmai szerint tort6nt.

A magyar zsid6k sorsar6l a ddnt6st k6ts6gteleniil Berlinben 6s nem Budapesten hoztak

meg. Mindazoniltal a halalt6borokba val6 kitelepitdst magyarok hajtottdk v6gre. Ha felvetjtik

a felel6ss6g k6rd6s6t, annak eg6sz hierarchi6j6t lehet felvazolni. Az 61en a ddntdshoz6k 6s

eszkozeik 61lnak. Kozvetlen eszkdz volt az Eicbmann 6ltal vezetett kommand6, 6s a mogdtte

6116 megszrill6 hadsereg, amely ugyan mar j6 ideje visszavonul6ban volt, s6t el6re lehetett

lAtrei vdgs6 veres6g6t is, ahhoz azonban m6g mindig el6g er6s volt, hogy tonkre tegyen egy kis

orsz6got, 6s p6ld6ul fogs6gba hajtsa az eg6sz fegyveres dllomanyt, ahogy Hitler eredetileg

tervezte, 6s ahogyan a k6zel egy milli6s olasz hadsereggel j6 f61 6wel azel6tt el is bant.

Nyilvanval6, hogy ezasntuhci6 b6nft6lag hatott a magyar kdz6leti szerepl6k egy rcszlre.



Am nem csak ez hatott b6nit6lag, hanem legaldbb ennyire az a t6ny, hogy a magyar

adminisztr6ci6ban 6s a kdz6letben sziimos szerepl6 nem csak eleget tett a berlini 6hajoknak,

de a kriveteldseket teljes buzgalommal, lelkesen teljesitette. Horthy Mikl6s kez6t p6ld6ul

0nmaga kdtotte meg azzsf,, hogy a ndmetek 6ltal javasolt Imrddy helyett Szt6jay szem6ly6ben

egy olyan embert bizott meg a miniszterelnOki teend6kkel, akir6l a n6metek j6l tudtak, hogy

engedeLnesebb b6bot l6mpassal se talilhatranak. E t6ren a kormiinyz6 eben gubtit cser6lt. Ha

Szt6jay brib volt, a beliigyminiszt6rium vezet6 hdrrnasa, Jaross Andor, Baky Laszl6 6s Endre

Ldszl6 egyiittesdnek j6voltdb6l egyenesen a felhajt6 szerep6t t0ltotte be. Es rajtuk kfvtil

szdmosan j6tszottak m6g Eichmann 6s egyriltalin a n6cik kez6re a gyilkossdgi hullimban,

olyanok, akik a vez6rkarban tiltek, a csend6rs6get dirigalt6k, vagy egyszeriien akSagazgatfisi

g€pezetet bocsdtott6k a gyilkosok rendelkezdsdre.

A felel6ssd gihal6zatteh6t hosszu, 6s kiterjed eg6szen a parancsot teljesit6 csend6rig.

Bdrmennyirc igaz is, hogy az orszfug nem volt szuver6n, mint ahogyaJr nem volt, 6s ez€rt a

vezet6k egy r6sz6nek a keze meg volt kotve, a mondottak szerint m6gsem l6phetirnk ki a

felel6sok kor6b51. Raadasul j6vri sem tehettink semmit, mert a mriltat lehet esetleg tagadni, de

megsemmisiteni nem lehet. Most mar csak arra lehet gondunk, hogy ma 6s hotnap ne

t6rt6nj6k senkivel jogtalans6g mass6g4 mentalitrisa, gondolkodasm6dja ok6n, vagy bdrmilyen

miis mondva csin6lt tirtiggyel. Vigy6zni kell erre, mivel ma is akadnak, akik ezt szerebrdk.
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