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ban huszonegy ismert kárpátaljai értelmiségi tiltakozott a szobor ellen: „Sevcsenko - nem, Masaryk -
igen?" című nyilatkozatában. (44-45. p.) 

Októberben Juri j Dumnics élesen elítélte az emlékmű ellen protestálókat, és azt bizonygatta, hogy 
milyen sok új középületet hoztak létre a „csehek alatt" Kárpátalján, Ungváron és másutt. „1919-ben 
Prágában Masaryk a jövendőbeli kormányzó, Zsatkovics és a cseh parlament tagjainak a jelenlétében 
kijelentette, hogy Podkarpasztka Rusz teljes autonómiájának három fő feladatot kell megoldani. 1. Meg-
szervezni és kiépíteni az oktatási és iskolarendszert. 2 Megszervezni a terület közegészségügyét. 3. Újjá-
szervezni a mezőgazdaságot. Erre a(z utóbbi) munkákra 1919-ben 30 millió cseh koronát különítettek el... 
Felépítettek-megszerveztek 500 népiskolát ruszin oktatási nyelvvel, 30 magyart, 12 románt. A második 
kérdés megoldására szabályozták a folyókat egész Kárpátalján, vízvezetékcsöveket és szennyvízcsatornát 
raktak le Ungváron, Munkácson, Beregszászon, Huszton, Técsön, Szolyván, Nagyszőlősön. (Ez tény, de 
az akkor épített cseh hivatalnoki városi lakónegyedeknek - B. J.) Az autonómia akkor vált lehetővé, 
amikor már kiképezték a megfelelő számú szakembert, hogy ellássák a szükséges feladatokat (szolgáltatá-
sok, pénzügy, villamosenergia-ipar, posta, vasút, rendőrség). Ilyen lehetőség 1937-1938-ra adódott, de a 
második világháború megzavarta a fejlődést. Noha 1938-ban a cseh parlament autonómiát adott 
Podkarpatszka Rusznak." (52-53. p.) 

Dumnics így taglalta Masaryk államelnök emberi nagyságát: „nagy humanista... orosz, ukrán 
emigránsok ezreinek a feje felé nemcsak fedelet adott hanem munkát is az állami hivatalokban, és cseh 
állampolgárságot azoknak az embereknek, akik a k munista üldözés elöl menekültek [az országba] 
Ukrajnából és Oroszországból." (53. p.) Dumnincs megjegyzése tény, de Kárpátalján a háromszáz orosz 
emigráns pópa mellett ukrán Szics-gárdisták ezreinek a letelepedését is segítette a prágai kormány. Fel-
használta őket a rutének megosztására - ekkor élesedett ki az ukrán/ruszin vita - , a pravoszlávia terjeszté-
sére, a magyarbarátnak tartott görög katolikus egyház gyengítésére, a skizmára, a hívők áttérésének a 
szorgalmazására. Az 1910. évi magyar népszámláláskor mindössze 550 (!) görögkeleti hívőt találtak a mai 
Kárpátalja területén, 1936-ban a munkács-eperjesi pravoszláv püspökség ez évi sematizmusa szerint az 
egyházmegyéhez már 140 000 lélek, 138 felszentelt pap és 127 templom és öt nagy monostor tartozott. A 
pravoszláv püspökséget 1931. július 20-án állították fel a szerb ortodox egyház segítségével, megszerve-
zője Joszif, a szerbiai görögkeleti egyház főpásztora volt. 

Kedvező fejlemény volt, hogy az ungvári városi tanács 1999. június 24-én határozatban engedé-
lyezte egy Masaryk-szobor létrehozását Ungváron az Ung folyó partján, a Függetlenség sétányon. A 
döntés ellen Fegyir Popovics cikkben tiltakozott, mondván, idegen ország politikai vezetőjének akarnak 
obeliszket készíteni. Az emlékmű újbóli felállításának az esélyeit igyekezett növelni az a tudományos 
konferencia, amelyet 2000. március 17-én az Ungvári Nemzeti Egyetem Történelem Karán rendeztek 
Tomáš Garrigue Masaryk születésének 150. évfordulóján, ahol előadásokban méltatták a tudóst, a politi-
kust és az államférfit. A kötetben ez az utolsó információ a szoborral kapcsolatban, amelyet a hatósági 
engedély ellenére, azóta - e sorok 2002 januárjában íródtak - sem állítottak fel Ungváron. 

Botlik József 

DIE ÖSTERREICHISCHEN OPFER DES HOLOCAUST. THE AUSTRIAN 
VICTIMS OF THE HOLOCAUST 

(A holokauszt osztrák áldozatai) 
Wien, Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes, 2001. CD-

ROM 

2001 -ben jelentette meg a Dokumentationsarchiv des Osterreichischei, Widerstandes (Az Osztrák Ellenállás 
Levéltára, DÖW) azt a két-, német és angol nyelvű adatbankot, amely a holokauszt 62 000 osztrák áldozatá-
nak adatait tartalmazza. Tanulmányok ismertetik az Anschluss utáni repressziókat, a deportálás lefolyását, 
valamint a menekülést. A nagyszámú dokumentációt 900 fénykép - többek között a Gestapo most először 
nyilvánosságra került 350 kartotéka - , valamint számos térkép egészíti ki. Ez a korszerű kiadvány több mint 
tízéves kutatómunka során jött létre. 

Elöljáróban érdemes ismertetni a DÖW tevékenységét. Az Osztrák Ellenállás Levéltárát 1963. 
március 13-án, az Anschluss 25. évfordulóján alapították az egykori ellenállás tagjai, valamint a korszak 
iránt érdeklődő kutatók és tudósok. A DÖW alapítólevelében az if júság nevelését állította a középpontba, 
célja ugyanis az, hogy okmányszerű bizonyítékokkal bemutassa az Ausztria függetlenségének és szabadsá-
gának elvesztésével járó következményeket, valamint az ellenállás hősies küzdelmét. A DÖW mindössze 
néhány fizetett alkalmazottal és legalább 30 önkéntessel egyből aktív tevékenységbe fogott, számos fiatal 
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tudóst és történészjelöltet bevonva a munkába. (Sokan közülük ma már jeles tudósok, egyetemi tanárok.) 
Bécs városa, a Tudományos és Kutatási Minisztérium, valamint nagyvállalatok és bankok nyújtottak anyagi 
segítséget a munkához. A kutatóhely nagy segítséget kapott az emigráns osztrákoktól (könyvtárak, kézira-
tok. emlékiratok stb.). Az archívum épületének földszintjén Der österreichische Freiheitskampf 1934-1945 
(Az osztrák szabadságharc 1934-1945) címmel állandó kiállítás nyílt Ausztria legújabb kori történetéről, 
amelyet 1978-ban kibővítettek. Jelentős képanyag, dokumentum, magyarázó szöveg ismerteti a korszak 
küzdelmeit. 

A DÖW egyik alapítója és tudományos vezetője a nemrégiben elhunyt Herbert Steiner professzor 
volt. Jelenleg Wolfgang Neugebauer az intézmény vezetője. Számos publikációja között külön figyelmet 
érdemel az oáitrák szélsőjobboldal elleni küzdelmet bemutató munkája. 

Az elmúlt évtizedek folyamán a DÖW jelentős megbecsülésre tett szert az osztrák társadalom-
ban. Számos tudományos megalapozottságú könyvet adott ki az osztrák ellenállásról, részben külföldön is: 
Belgiumban, Franciaországban, Svájcban, Spanyolországban és Angliában. 1975-ben jelent meg a 
Widerstand und Verfolgung in Wien 1934-1945 (Ellenállás és üldöztetés Bécsben 1934-1945) című munka 
három kötetben, majd hasonló kötetek láttak napvilágot Burgenlandról és Felső-Ausztriáról. Kötetek jelen-
tek meg a Spanyolországban, Mexikóban, Franciaországban folytatott emigráns szervezkedésekről. 1985-
ben jelentette meg a DÖW az Erzählte Geschichte. Berichte von Widerstandskämpfern und Verfolgten 
(Elbeszélt történelem. Ellenállók és üldözöttek beszámolói) című nagy terjedelmű munka első kötetét, az 
ellenállási mozgalom „közkatonáinak, kisembereinek" beszámolóit, visszaemlékezéseit. 

Az egyre aktívabb szélsőjobboldal tevékenységét leplezte le az 1981-ben közreadott 
Rechtsextremismus in Österreich nach 1945 (Szélsőjobboldaliság Ausztriában 1945 után) című, közel 500 
oldalas munka, amely öt kiadást ért meg. A DÖW a mai napig szakadatlan harcban áll a szélsőjobboldal 
képviselőivel, több peres eljárás során védte meg publikációit. 

Pozitív visszhangot váltott ki az a dokumentumcsomag (Medienkoffer I-II), amelyben különböző 
történeti anyagokkal és dokumentumokkal segítséget nyújtottak a korszak tanításához. 1986 óta minden 
évben megjelent az intézet évkönyve (Jahrbuch), amely színvonalas tanulmányokat tartalmaz, és ismerteti a 
DÖW éves tevékenységét. Évente öt alkalommal, hatezer példányban jelenik meg az intézmény folyóirata 
(Mitteilungen), amely aktuális cikkeket és recenziókat tartalmaz. A DÖW közel negyvenéves tevékenysége 
kiváló példája annak, miként lehet egy letűnt, 20. századi korszakkal foglalkozó levéltári munkát nagyon is 
aktuálissá tenni. 

1987 márciusában az izraeli Yad Vashem-emlékhely elnöke azzal a kéréssel fordult Franz Vra-
nitzky osztrák kancellárhoz, hogy Ausztria állítson emléket a nemzetiszocialista rezsim alatt elpusztult 
osztrák zsidóknak, hasonlóan az NSZK-hoz és más nyugat-európai országokhoz. A megvalósítási tanulmány 
elkészítése után a DÖW kapott megbízást a Tudományos és Kutatási Minisztériumtól, kutassa fel az elpusz-
tított személyekre vonatkozó adatokat. Az adatgyűjtés azok körére vonatkozott, akik a nürnbergi törvények 
(1935) alapján zsidóknak minősültek. (A kutatás az Ausztriában élő ún. hontalan zsidókra is kiterjedt.) A 
DÖW a különböző levéltárakban fellelhető adatok és más dokumentumok feldolgozását tűzte ki célul, a 
nagy terv a Namentliche Erfassung der österreichischen Holocaustopfer (Az osztrák holokausztáldozatok 
névjegyzéke) elnevezést kapta. Ezzel a hatalmas vállalkozással kívánta a DÖW bizonyítani, hogy az osztrák 
zsidó férfiak, nők és gyermekek nem névtelen tömeget, statisztikai számokat jelentenek, hanem tízezrek 
egyéni tragédiáját. Sorsukat, életüket a legutóbbi években sikerült rekonstruálni. Napjainkig 62 000 ember-
ről több mint 500 000 adatot gyűjtöttek össze. A Bécsből deportáltak csaknem száz százalékáról sikerült 
adatokat gyűjteni. Kiindulási alapot képezett a bécsi deportáltak jegyzékének filmre vitt kópiája és az Izrae-
lita Kultuszközösség ún. deportációs kartotékja. A többéves munka során a különböző archívumok óriási 
anyagainak több mint százezer aktáját nézték át és értékelték a kutatók. Ezek közül sok alig volt olvasható, 
és aprólékos munkával kellett őket rekonstruálni. Nagyjelentőségű volt a kutatók számára a Staatsarchivban 
őrzött bécsi Gestapo-anyag (Erkennungsdienstliche Kartei der Gestapo, Wien - NSDAP Gauakten). Ezek a 
fényképes kartotékok - nagy valószínűséggel az áldozatokról készített utolsó felvételek - felbecsülhetetlen 
módon egészítették ki a rendelkezésre álló adatállományt. 

A kutatás összegzésének első eredményeit 2000-ben mutatták be a Judenplatzon, újonnan meg-
nyílt múzeumban, a DÖW által létrehozott információs teremben. A látogatók első ízben ismerhették meg az 
osztrák holokauszt áldozatainak adatait. Az érdeklődés nagy volt, ezért a DÖW 2001. január végen 
internetre vitte az adatokat (www.docw.at). 

A 2001 novemberében megjelentetett CD-ROM a munka ideiglenes lezárását jelentette. Amint a 
kísérő füzet leszögezi: a projektet valószínűleg soha nem lehet lezárni, az áldozatok listája tovább bővíthető, 
és a kutatók az újabb adatokat feldolgozzák. A CD-ROM lehetővé teszi az ausztriai zsidóság történetének, 
üldözésének, deportálásának és megsemmisítésének időrendi és tematikai áttekintését, a kép- és hanganya-
gok mindenről felvilágosítást adnak, így az említetteken kívül például a szökési útvonalakról, a keleti orszá-
gok gettóiról, valamint külön részben tartalmazza a CD-ROM az ellenállásban szerepet játszók felsorolását. 
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Az előszót Simon Wiesenthal, a holokauszt nemzetközileg talán legismertebb kutatója írta. 
Wiesenthal elöljáróban megjegyzi, életének több mint felét a feledés elleni harcnak szentelte. A koncentrá-
ciós táborból való szabadulása után nem tért vissza eredeti - építész - szakmájához, mert amit átélt és 
megszenvedett, nem tette lehetővé, hogy úgy folytassa, mintha semmi sem történt volna. A zsidóság 2000 
éves történetének tragikus voltát élő emlékként kell megőrizni. A Shoah valószínűleg a zsidó nép legna-
gyobb tragédiája. Az előszó megállapítja, hogy a náci korszakban a tömeggyilkos új típusa jelent meg: 
irodában ült, és egy telefonhívással vagy egy aláírással száz és száz kilométer távolságból emberek ezreit 
gyilkoltatta meg. Wiesenthal meggyőződése, hogy minden náci per tanulsága történelmi és morális szem-
pontból fontos, és a perek figyelmeztetések lehetnek. Végül reményét fejezi ki, hogy az egyesülő Európában 
a fiatalságnak sohasem kell majd az ő tapasztalatait átélnie. 

Tihanyi János 

CLAERWEN HOWIE 
AGENT BY ACCIDENT 

Muizenberg, Lindlife, 1997. 247 p. 

Claerwen Howie dél-afrikai egyetemi beszéd- és drámatanár néhai apósának. Charles Telfer Howie-nak 
kíván emléket állítani könyvével. Charles T. Howie-t a magyar köztudat annak a brit katonának ismeri, aki 
1944. szeptember 22-én Náday István ezredes és mások társaságában Olaszországba repüli, hogy az angol-
amerikai szövetségesekkel a fegyverszünet részleteiről tárgyaljon. Az itt lezajlott eseményeket az olvasó 
már bizonyára ismeri monográfiákból, illetve visszaemlékezésekből, így Juhász Gyulának a két világháború 
közti magyar külpolitikáról írt, a mai napig is leginkább mérvadó és alapos könyvéből, valamint Horthy 
Miklós önéletírásából. Jelen könyv kifogástalan irodalmi vénával megírt kiadvány, amely sajátos megközelí-
tésben meséli el a főhős kalandot és veszélyt sem nélkülöző háborús élményeit. Ebben a legnagyobb hang-
súlyt természetesen a Magyarországon eltöltött év kapja. Az apró részletekre is kiterjedő, alapos kutatómun-
ka, valamint a primer források széles körű felkutatása és szakszerű alkalmazása jellemzi a művet, s egyben 
teljes képet rajzol a magyar történelem közismert, de eddig még teljes részletességgel nem közölt epizódjá-
ról. 

Amikor hazafias kötelességének eleget téve Charles Telfer Howie bevonult a fokvárosi tüzérséghez 
1939. szeptember 5-én, a nyugodt és kényelmes külvárosi életéből hat évre kilépett. A 34 éves önkéntes tiszt 
- társaihoz hasonlóan - választhatott, hogy Dél-Afrika határain belül szolgál, vagy külföldön is hajlandó 
harcolni. Bár Howie az utóbbit választotta, az első 15 hónapot a fokvárosi laktanyában töltötte. Aztán 1940 
végén Kelet-Afrikába vezényelték. 1942 nyarán már Egyiptomban harcolt - még mindig remélve, hogy a 
háború hamarosan befejeződik. A szemléletes leírásból kitűnik, hogy a Nyugat-Szaharában harcoló katonák 
többsége inkább tartott a sivatagi homokvihartól (khamsin), mint a dizentériától, veszélyes rovaroktól vagy a 
vízhiánytól. A 2. üteg Howie vezetése alatt Tobruknál harcolt. H. B. Klopper tábornok - Tobruk védője -
parancsa, miszerint adják meg magukat a németeknek, váratlanul érte. A parancsnak eleget tett. Sem vizet, 
sem élelmet nem kapott. Mikor fogságba esett, a németek megengedték neki, hogy néhány személyes holmit 
magával vigyen, így volt nála egy fiaska víz is, amely életmentőnek bizonyult. A németek olasz szövetsége-
seiket bízták meg, hogy a hadifoglyokat szállítsák Olaszországba. így kezdődött el viszontagságos, s egyben 
regényesen kalandos útja az ismeretlenbe. Az olaszok nem voltak felkészülve ennyi hadifogoly szerény 
ellátására sem. Mind az élelmezés, mind a higiénés körülmények a legszerényebb várakozásokat is alulmúl-
ták. Június 29-én aztán Bengáziból a 40 legmagasabb rangú lisztet, köztük Howie-t is, egy Savoya-Marchetti 
bombázóval az olaszországi Bariba vitték. Bari Campo egy átmeneti tábor volt, ahol már emberibb körül- i 
mények fogadták a megviselt harcosokat. A különböző harcterekről folyamatosan érkeztek a fogságba esett 
katonák, így a tábor lakói jól informáltak voltak a hadieseményekről. Két hónap raboskodás után, 1942. I 
szeptember 7-én vonattal a Campo 47-be, azaz Modenába szállították, ahova október végén érkeztek meg. 
Ide már rendszeresen megérkeztek a Vöröskereszt csomagjai és a levelek. Bár a genfi konvenció alapján a 
fogságba esett tisztek havi fizetésének meg kellett volna felelni az ugyanolyan rangban levő olasz tisztek 
fizetésének, az olaszok napi 8,60 lírát vontak le a tisztek fizetéséből, így „büntetve a brit kormányt". Innen 
egy év múlva továbbvitték a sziléziai Lamsdorfba, ahol a hadifoglyok körében jól ismert Stalag VIII táborba 
került. Bár a körülmények itt sem voltak jobbak az olaszországinál, sőt azokat is alulmúlták, ennek a tábor-
nak egy nagy előnye volt: a hadifoglyok dolgozni jártak a táboron túlra. Ez kiváló alkalom a hadifogoly 
számára információszerzésre. így megismerhették a vonatmenetrendeket, illetve a környék terepviszonyait, 
civil ruhát és hamis dokumentumokat is szerezhettek. A hadifoglyok egymás közti viszonyát természetesen 
a szabad életben és saját hazájuk hadseregében szerzett rangjuk szabályozta. A rang szerint első tiszt lett a 
tábor parancsnoka. Néhány táborban ennek a tisztnek a munkáját egy ún. bizalmi ember is segítette. Ez 


