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M E G H Í V Ó
FILEP TAMÁS GUSZTÁV (BUDAPEST)
A két torony felé

Magyar politikusok a náci lágerbirodalomban
Időpont és helyszín : 2013. május 3., péntek, 19.00 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner

Háza, Oberföhringer Str. 40, 81925 München
Rendezők : UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja
Házigazda : K. Lengyel Zsolt, UIM

Magyarország 1944. márciusi német megszállásának napján a kész listákkal érkező Gestapo
több százezer magyarországi zsidó deportálása mellett azonnal megkezdte a vezető magyar
politikusok, közéleti személyiségek őrizetbe vételét is. Náci kézre kerültek – vagy bujkálni
kényszerültek – a magyar ellenzéki pártok vezetői, országgyűlési képviselők, neves
sajtóemberek, az államapparátus számos tagja. Közülük a legfontosabb másfél-kéttucatnyi
személyiség, továbbá a magyar gazdasági élet szintén politikai megfontolásokból elhurcolt sok
kulcsembere a mauthauseni lágerbe került, s a következő hónapokban egyénenként vagy
kisebb csoportokban ismét nem egy személy került ki fogolyként a birodalomba. 1944 végén, a
magyarországi börtönök kiürítése során aztán több ezer politikai foglyot indítottak útnak
Németország felé, közülük sokan Dachauba kerültek. Az előadó véleménye szerint Magyarországon ideológiailag széles bázisa volt az antinácizmusnak, a mauthauseni rangos foglyok között volt legitimista és liberális gróf, tábornok, kisgazda pártigazgató, szociáldemokrata
vezető, úgynevezett független értelmiségi. Sopronkőhidán pedig valószínűleg egy időben négy
(volt) magyar miniszterelnököt tartottak fogságban. Az előadás főképp a mauthauseni „prominensek“-kel foglalkozik, de más táborokba hurcolt magyar „védőőrizetes“-ről is tájékoztat.
FILEP Tamás Gusztáv (1961), művelődéstörténész, szerkesztő elsősorban a két világháború közötti magyar kisebbségek eszmetörténetével foglalkozik, legtöbb könyve a korszak csehszlovákiai magyar vonatkozásairól szól. Az utóbbi időben az erdélyi korabeli hagyaték föltárásában is részt vesz. Több két világháború közötti magyar filozófiai gondolkodó (Joó Tibor, Bartók György, gróf Révay József) életművéből készített válogatást, s szerepe volt
Kemény Zsigmond levelezésének kiadásában is. Újabb könyvei: A hagyomány felemelt tőre. Válogatott és új esszék,
tanulmányok az 1918-1945 közötti (cseh)szlovákiai magyar kultúráról (Bp. 2003); A humanista voksa. Írások a
csehszlovákiai magyar kisebbség történetének köréből 1918-1945 (Pozsony 2007); Főhatalomváltás Pozsonyban
1918-1920. Események, történések egy hírlap közleményeinek tükrében (Pozsony 2010).
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