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Angol nyelvû bibliográfia
a holokausztról

„Nem valószínû, hogy a közeljövõben bárki
is meghaladhatná Braham történetírói telje-
sítményét” – írta Ránki György az Élet és
Irodalomban Randolph L. Braham professzor
1981-ben megjelent The Politics of Geno-
cide (A népirtás politikája)  címû, kétköte-
tes, a magyar zsidóság második világháborús
tragédiáját feldolgozó monográfiájáról. A
Braham professzor fõ mûvének tekinthetõ
monumentális alkotás (amely Magyarorszá-
gon elõbb 1988-ban, majd 1997-ben látott
napvilágot) a teljesség igényével, enciklo-
pédikus szándékkal és kivitelezéssel elemzi
a magyar zsidóság 1944-1945-ös katasztró-
fáját, annak elõzményeit és utóhatásait.

A New York-i Városi Egyetem politológus
professzorára jellemzõ tudományos totali-
tásra való törekvés, a minden apró részletet
megvilágítani kívánó történészi attitûd más
munkáiban is tetten érhetõ. Tanulmányok
és cikkek egész sorát követõen 1963-ban
Braham professzor gyûjtötte össze két kötet-
ben a magyar zsidók megsemmisítésével
kapcsolatos legfontosabb német külügyi,
politikai és rendõri szervek által „termelt”
dokumentumok százait (The Destruction of
Hungarian Jewry. A Documentary Ac-
count. I-II) és ezzel nemcsak a külföldi, ha-
nem a Magyarország második világháborús
szerepét vizsgáló hazai kutatóknak is nagy
szolgálatot tett. A kimeríthetetlen intellek-
tuális energiákkal rendelkezõ, idén a 80. szü-
letésnapját ünneplõ tudós – sok egyéb mun-
kája mellett –, az elmúlt évben egy újabb, a
holokauszt és a magyar zsidóság modern
történetének kutatásához nélkülözhetetlen
kézikönyvet állított össze. A The Holocaust
in Hungary: A Selected and Annotated
Bibliography 1984-2000 (A holokauszt Ma-
gyarországon: válogatott és annotált biblio-
gráfia 1984-2000) címû munka tavaly látott
napvilágot az Egyesült Államokban a Rosen-

thal Institute for Holocaust Studies, a Social
Science Monographs és a Columbia Univer-
sity Press gondozásában.

Braham professzornak ez a mûve tulaj-
donképpen egy évtizedekkel ezelõtt meg-
kezdett gyûjtõmunka immár második, kéz-
zelfogható eredménye, és az 1984-ben The
Hungarian Jewish Catastrophe  (A magyar
zsidó katasztrófa) címmel megjelent annotált
bibliográfia második kötetének tekinthetõ.
Az elsõ bibliográfiában Braham 1984-gyel
bezárólag gyûjtötte össze a magyar holoka-
usztról és a hozzá kapcsolódó más történeti
problémakörökrõl szóló magyar, német, an-
gol, román, héber, jiddis nyelvû könyveket,
cikkeket, tanulmányokat, visszaemlékezése-
ket, lexikonokat, kronológiákat, bibliográfiá-
kat, térképeket, sõt még verseket is. A 2479
tételt tartalmazó annotált címgyûjtemény a
pontos bibliográfiai adatok megjelölése mel-
lett rövid ismertetõt is nyújtott az adott mûrõl.
Braham könnyen áttekinthetõ, logikus
struktúrába helyezte el az általa összegyûjtött
hatalmas adathalmazt. Az általános áttekintõ
munkák után a magyar holokauszt elõzmé-
nyeivel (zsidótörvények, munkaszolgálat,
kamenyec-podolszki deportálás, újvidéki
mészárlás, stb.) foglalkozó mûveket helyez-
te a tematikus rendbe. Ezt követõen magát
a holokauszt eseménysorát tárgyaló munkák
kerültek sorra, szintén kisebb témákra bont-
va. Itt például a regionális (vármegyék, tele-
pülések) történésekre vonatkozó bibliográ-
fiai tételek éppúgy megtalálhatók az adott
földrajzi egységek alfabetikus rendjébe szed-
ve, mint a magyar zsidók által megjárt kon-
centrációs táborokkal foglalkozó munkák a
lágerek szerint csoportosítva. A harmadik
nagy egység a magyar zsidók megsemmisí-
tésének következményeit fókuszba helye-
zõ mûveket sorolta fel és mutatta be. Itt kap-
tak helyet például a német és magyar
háborús bûnösökkel és pereikkel foglalkozó
publikációk (a vádlottak neve szerinti alfabe-
tikus sorrendben), a kárpótlási kérdéseket
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tárgyaló munkák, vagy az olyan, a magyar
holokauszt utórezgéseinek tekinthetõ té-
mákkal kapcsolatos mûvek, mint az ún.
„Kasztner-ügy”. Ebben a részben szerepel-
tek a holokausztra vonatkozó magyar politi-
kai és szellemtörténeti értelmezések, re-
flexiók dokumentumai, a neo-antiszemitiz-
mus tematikájú közlemények, valamint a
nyilas emigráció által a háború után kiadott
könyvek. A kötetet Braham tollából szárma-
zó rövid tanulmány és szómagyarázat vezet-
te be; név-, hely- és szerzõmutató zárta le.

A professzor az elsõ bibliográfia kiadásá-
val korántsem tekintette munkáját lezártnak,
és az elmúlt szûk két évtizedben sem ha-
gyott fel a gyûjtõmunkával. Ennek a tevé-
kenységnek az eredménye a bibliográfia
nemrég megjelent második része. A The Ho-
locaust in Hungary újabb ezerötszáz címet
közöl. Braham itt elhagyta a nagy kronológiai
egységeket, és mûfaji illetve tematikus bon-
tásban ismerteti az 1984 és 2001 között meg-
jelent, a vészkorszakról illetve a kapcsolódó
témákról szóló publikációkat. Az ebben a
periódusban napvilágot látott mûvek mellett
a kötet ismertet jó néhány, az 1984-ben
megjelent bibliográfiából kimaradt tételt is,
ezzel téve teljessé a gyûjtést. Az elõzõ biblio-
gráfiához képest újdonságnak tekinthetõ,
hogy az írott mûvek, azaz a különbözõ újság-
cikkek, tanulmányok, összefoglaló szintézi-
sek, monográfiák és specifikus jelenségeket
vizsgáló tanulmányok, memoárok és regé-
nyek mellett Braham ezúttal felvette a gyûj-
teménybe a vizuális publikációkat: játékfil-
meket, dokumentumfilmeket, fotó- és grafi-
kagyûjteményeket, kiállításokat és azok
katalógusait is. A megjelent publikációk által
alakított tematikában ezúttal kiemelt helyet
kaptak a magyar lakosság és a hivatalnokok,
valamint a külföldi diplomaták embermen-
tési akcióit, a kontinentális viszonylatban is
specifikusan magyar jelenségnek számító

háborús munkaszolgálat epizódjait, a ma-
gyarországi zsidóüldözés nemzetközi vissz-
hangját, jogi, demográfiai és gazdasági hát-
terét megvilágító mûvek. Természetesen ezt
a kötetet is név- és helymutató egészíti ki. A
2001 legvégén megjelent gyûjtemény fris-
sességére jellemzõ, hogy még az azévi bu-
dapesti könyvhéten megjelent, vonatkozó
tematikájú kötetek is szerepelnek benne.

Braham professzor bibliográfiái hiány-
pótló és egyben nélkülözhetetlen mûvek.
A bibliográfia segítségével nemcsak a szak-
mához tartozó vagy laikus magyar olvasók
tájékozódhatnak a téma kapcsán az elmúlt
több mint másfél évtizedben a nemzetközi
porondon napvilágot látott magyar vonatko-
zású írásokról, hanem egyúttal a magyarul
született cikkek, tanulmányok és kötetek
százainak létezésérõl értesülhetnek a külföldi
tudósok és érdeklõdõk. Mindenki, aki itthon
vagy külföldön, bármilyen okból vagy mély-
ségben érdeklõdik a magyar holokauszt, a
magyar zsidóság és Magyarország modern
történelme iránt, könnyen használható, át-
fogó, a teljességre törekvõ és azt el is érõ
részletességû kézikönyvet emelhet le a
polcról. (Randolph L. Braham (ed.): The
Hungarian Jewish Catastrophe. A Selected
and Annotated Bibliography. Institute for
Holocaust Studies of The City University of
New York and Social Science Monographs.
Distributed by Columbia University Press,
New York, 1984. 501 p.; Randolph L.
Braham (ed.): The Holocaust in Hungary.
A Selected and Annotated Bibliography. The
Rosenthal Institute for Holocaust Studies
Graduate Center/The City University of New
York and Social Science Monographs, Boul-
der. Distributed by Columbia University
Press, New York, 2001. 252 p.
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