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„Foglalkozása fényképész” 
– Erdélyi Lajos

A fotóművész, újságíró Erdélyi Lajos 1929. május 17-én született Marosvásár-
helyen. Tanulmányait szülővárosában és Kolozsvárt végezte, a Bolyai Tudomány-
egyetem Közgazdasági Karán szerzett diplomát, 1950-ben. 1944-ben, családjával 
együtt, az Auschwitz-Birkenau haláltáborba deportálták, a következő év tavaszán 
a sziléziai Dörnhau lágeréből szabadult fel. Újságíróként, az 1956-os eltiltásáig, 
az Új Út és a Dolgozó Nő munkatársa volt, később pedig, 1958-tól, előbb a fris-
sen induló marosvásárhelyi Művészet, majd az abból létrejött Új Élet fényképé-
sze és szerzője, ahol bel- és külföldi riportokat, fotóelméleti és fotóesztétikai cik-
keket publikált, továbbá A Hét, a Korunk és a Művelődés című lapokban is rend-
szeresen közölt. Nevéhez az erdélyi fotótörténet szempontjából olyan kiemelkedő-

Rezumat (Lajos Erdélyi. „Profesia: fotograf”) Născut în orașul Târgu Mureș, foto-artistul și jurnalistul Lajos Erdélyi a fost 

deportat în „lagărul morţii” de la Auschwitz în vara anului 1944, pe când avea doar 16 ani, fi ind eliberat în 1945 din lagărul Dörnhau, Silezia 

Inferioară. După cum relateză chiar el, pasiunea lui faţă de fotografi e s-a transformat într-o profesie încă din perioada copilăriei sale, dintr-o 

pură întâmplare. Tânărul Erdélyi a avut ocazia de a realiza câteva instantanee despre Miklós Kállay, pe atunci prim ministrul Ungariei în 

regimul Horthy, care se afl a în vizită ofi cială în orașul natal al copilului; au urmat portretele și albumele dedicate mai multor personalităţi 

transilvănene și, nu în ultimul rând, munca de pionerat în ce privește scoaterea la lumină și reintroducerea în circuit a unor documente 

fotografi ce valoroase din diferite arhive. 

Cu ocazia aniversării vârstei sale de 90 de ani, am publicat, în numărul din octombrie 2018 a revistei „Korunk”, o retrospectivă a 

carierei sale intitulată Lajos Erdélyi în „prim-plan”. În materialul de faţă, Lajos Erdélyi relatează intâmplările din perioada Holocaustului, a 

reîntoarcerii acasă și a noului început în contextul dublei sale posturi de minoritar: maghiar în România și evreu printre maghiari.
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Abstract  (Lajos Erdélyi. “Profession: Photographer”) Born in the Transylvanian city of Târgu Mureș, the photographer 

and journalist Lajos Erdélyi was deported to the Auschwitz “death camp” in in the summer of 1944 when he was only 16, and was released 

in 1945 from the Dörnhau concentration camp, Lower Silesia. As he recalls it, his passion for photography has turned into a profession by 

pure accident when he was a child. The young Erdélyi had the opportunity to take a few snapshots of Miklós Kállay, then Prime Minister of 

Hungary in the Horthy regime, during his offi  cial visit to the child’s hometown; later, he started working on portraits of several Transylvanian 

personalities and doing pioneering work by bringing to light some valuable photographic documents from diff erent archives. 

On the occasion of his 90th birthday, we have published, in the October 2018 issue of “Korunk” journal, an overview of his career entitled 

The close-up photography of Lajos Erdélyi. In the present text, Lajos Erdélyi recalls his experience of the Holocaust, his return and beginning of 

a new life in the context of his double minority status: as Hungarian in Romania and as a Jew among Hungarians.
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en fontos kötetek, mint az Orbán Balázs – Székelyföld képekben, 1971 (Orbán Ba-
lázs eredeti fényképeinek közzététele), Teleki Samu Afrikában, 1977 (az erdélyi gróf 
1887‒1888-as afrikai expedíciójáról származó fényképek feltárása) vagy a Marosi 
Ildikóval közösen jegyzett, húsz romániai magyar íróval készült interjúsorozatot 

Erdélyi Lajos 1945-ben (archív felvétel)
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tartalmazó kötet fotóanyaga ‒ Közelképek, 1974 ‒ fűződnek, de értékmentő mun-
kái közé soroljuk az 1980-ban napvilágot látott Régi zsidó temetők művészete című 
kötetét is. 1988-ban települt át Magyarországra. Életútjának áttekintését, 90. szü-
letésnapjához közeledve, a Korunk 2018. októberi számában, Erdélyi Lajos közel-
képei címmel közöltem, a következő beszélgetés során viszont a vészkorszak, a ha-
zatérés és az újrakezdés éveinek történéseit idézi fel a marosvásárhelyi zsidó gyer-
mek, aki életét kettős kisebbségben élte végig.

Jó magyar levente leszel
Amire gyermekkoromból emlékszem, hogy a kisebbség kisebbsége voltunk 

‒ minden viszonyítás kérdése. Marosvásárhelyre közelről sem volt igaz a Szegedre 
vagy a Debrecenre jellemző antiszemitizmus. Otthon voltak azok a zsidók, akik 
a háború után nem voltak hajlandóak románosítani a nevüket, gyermekeiket a 
hatalomváltás után is magyar iskolába járatták. Apámnak a főtéren volt egy vál-
lalkozása, az Ideál Illatszer és Fotó Laboratórium. Nem fényképeztek nálunk, vi-
szont a képeket kidolgozták, három kiváló szakember dolgozott a laboratórium-
ban. Ekkoriban kaptam az első fényképezőgépemet, a kis Agfa-Kodak boxot, utá-
na az Isolette-t, egy harmonikás fényképezőgépet. Az impériumváltást követően 
a román hatóságok felajánlották Erdélyi Emilnek a szeszárusítás monopóliumát, 
ha Ardeleanura1 változtatja nevét. De apám Ady Endre bűvöletében nőtt fel. Ma-
gyar zsidó volt, és a magyaron volt a hangsúly, ahogyan 1918-ig az asszimiláción.

Észak-Erdélyt 1940-ben visszacsatolták Magyarországhoz. Két évre rá, Hor-
thy Miklós garnitúrát cserélt, és Kállay Miklóst2 nevezte ki miniszterelnöknek. 
Kállay összehozta a maga minisztériumát, és ellátogatott többek közt Kolozsvárra 
és Marosvásárhelyre, átvenni az új birodalmat. Marosvásárhelyen a főtéri virág-
óra helyére építettek emelvényt, zsinórral elkerített, rendőrök által felügyelt biz-
tonsági övezetben állt a városi előkelőség, az adminisztráció, középen Kállayval, 
velük szemben, a Kultúrpalota felőli oldalon pedig az ujjongó tömeg. Habár a 
rendőrök senkit nem engedtek közel, a 13 éves rövidnadrágos gyermek, fényké-
pezőgéppel a kezében, mégis átbújt a kötél alatt, egészen közelment a tribünhöz, 
és készített néhány képet Kállayról, aki, amint meglátta őt, magához intette. A jól 
nevelt kölyök – Erdélyi Emilnek a fi áról van szó – ha odaintik, megy és bemutat-
kozik. Kezet nyújtottam, és mondtam, „Erdélyi Lajos vagyok”. „Jó magyar leven-
te leszel”, felelte Kállay, és elbocsátott. Kántor, a fényképész – akinek Rolleifl ex 
volt a kezében, tehát tudott a feje fölé emelt géppel fényképezni – követte a törté-
nést, 6–8 méterről exponált, és másnap reggel 8-kor a főtéri kirakatban kint volt a 
fénykép: a zsidó gyermek, Emil bácsi, a főtéri kereskedőnek a fi a, 1942-ben kezet 
fog Kállay Miklóssal. Megindult a roham a lakásunkra. Mit keresett Emil bácsi fi a 
Kállay Miklós mellett a zsidótörvények idején? Biztos beadott a zsidóság nevében 
valamilyen hűségnyilatkozatot vagy kérvényt… – gondolják csak el, ha Hitlert le-
fényképezik egy zsidó gyermekkel… Elküldtem a fényképeket Kállay hivatalába, 
és választ is kaptam rá: megköszönték a szép képeket, és további jó munkát kíván-
tak. A levelet magammal vittem a gettóba is, hátha valamire jó lesz... Auschwitzig 
őriztem a fényképpel együtt, ott aztán a hamvasztóba kerültek.
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Foglalkozása fényképész
A fogságból emlékszem a schotterwerki3 SS-parancsnokra, aki minket Zeiss 

Super Icontával fényképezett. Korábban minden álmom a csodálatos, távmérős 
fényképezőgép volt. Gondoltam is, fényképész vagyok, mi lenne, ha elkérném tőle 
a gépét, hogy fényképezzem őt le? Szerencsére nem tettem, lehet, hogy agyonlőtt 
volna. Név szerint Dörnauban, ahol a fogságom javarészét töltöttem, vettek min-
ket számba. Addig csupán entitás voltunk: ezerkétszáz ember, a július 6-i szállít-
mány. És a szám: apám a 43.022-es, én pedig a 43.083-as fogoly. De hogy az illető 
hová való volt, honnét hozták, mi volt azelőtt? Semmi. Óriási építkezés folyt ab-
ban a sziléziai körzetben, a föld alatt ötven kilométernyi gyárat építettek, és feb-
ruárban, amikor kiderült, hogy nincs kellő munkaerő, jött az utasítás, hogy vi-
gyázni kell, tilos megölni a zsidókat, ameddig lehet, dolgoztatni kell az összest. 
Nyilvántartást készítettek, amelybe mindent bediktáltam: az édesanyám nevét, 
születésem dátumát, hová való vagyok, és mi a foglalkozásom. A háború után 
ez az iratanyag elkerült Nyugat-Németországba, a Bad Arolsen-i óriási központi 
irattárba, innen kaptam róla később fotókópiát. Benne áll, hogy 18 éves – hazud-
tam két évet, ez alapvető kérdés volt, hogy idősebbnek mondjuk magunkat –, fog-
lalkozása: fényképész. Tehát német időkből, német dokumentumokban szerepelt 
először, hogy foglalkozásom fényképész. 

Újra Európa polgárai
A lágerekben eltöltött időszakból egyik alkalomra emlékszem, amikor na-

gyon elérzékenyültem: Oberwüstegiersdorfb an láttam egy fi atal, tizennyolc év 
körüli lányt, ahogy fűzfavesszővel a kezében hajtotta tehenét ki a legelőre. Amint 
megláttam, hogy ő szabadon megy a tehénnel ki a levegőre, elbőgtem magam. Az 
más kérdés, hogy talán félrelökött, vagy rám csapott, ahogy ott álldogáltam, de ez 
volt az egyetlen alkalom, amikor elérzékenyültem. Honvágyam olyan értelemben 
volt, hogy a lágerben Gyöngyösi tanár úr, a csíkos ruhás, negyven-akárhány-ezer 
számú rab sokat mesélt a gyermekeknek Párizsról és Rómáról. Olyankor rendre 
odacsapódtam, és hallgattam, ahogy mesélt, nem Marosvásárhelyről, hanem Pá-
rizsról. Ezért felszabadulás után rögtön oda akartam menni, megnézni, milyen, 
amiről annyit mesélt a fogság idején, de apám azt mondta, hogy megyünk haza. 
Ám én elindultam nyugatnak, ő pedig keletnek. Néhány méter után megfordul-
tam, apám után szaladtam, és hazaindultam vele. Hogy mivel indokolta apám, 
hogy haza kell jönnünk? Kérdeztem, de csak annyit felelt: „Édesanyád.” „De édes-
apám, láttuk a ruháját a gázkamrából kihozva!” „Nem tudhatod.” De már Nagy-
váradon – ahol kórházba fektettek, mert olyan voltam, mint a deszka, nem tud-
tam járni, ott már biztosra tudtuk, hogy édesanyám és a húgom sem jönnek töb-
bé vissza.

A hazaúton, Mährisch-Ostrauban4 ért a születésnapom. Ekkor már nagyon 
beteg voltam: bennem volt a fl ekktífusz,5 lázas voltam, apámon is kitört a hastí-
fusz, mégis születésnapom alkalmából elmentünk moziba, mégpedig csehül be-
szélő fi lmre, de ez egyáltalán nem érdekelt, hiszen ott lettünk szabad emberek: 
moziba mehettünk. A zsidó hitközségtől kaptunk ebédjegyet, amelyre rá volt írva 
dr. Erdélyi Emil. Ez volt az első alkalom – nyolc nappal a fegyverszünet után –, 
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 Erdélyi Emil és Lajos 1945-ben (archív felvétel)



53

KAMERA

hogy a 43.022-as fogoly visszakapta régi nevét és címét. Ezt a pillanatot tekintem 
ma annak. Akkor fütyültem rá, csak az étel volt fontos, de ahogyan ma visszagon-
dolok erre, ettől lettünk újra Európa polgárai. Nevünk volt.

Megvolt a maguk baja, hogy vajon Párizsban mit döntenek?
Nagyváradon személyvonatra, majd Kocsárdtól marhavagonba ültünk, és 

úgy érkeztünk meg egyik délelőttön Marosvásárhelyre. Az állomás előtt fi áke-
rek álltak sorban, néhányan közülük megismerték apámat – aki korábban rend-
kívül népszerű ember volt, a fél város Emil bácsinak szólította –, megöleltek és 
kértek, hogy üljünk fel, bevisznek a központba. „Nem. Gyalog jöttünk ki, gyalog 
megyünk vissza” – válaszolta apám. Mire beértünk a Főtérre, legalább tíz-húsz 
ember jöhetett már mögöttünk, akik kísértek az állomástól a központba veze-
tő húsz-harminc perces úton. A mai Artelor utca sarkán, amit akkoriban Kohn 
Márton-hegynek hívtak, a jobb oldalon állt Kántor úr műterme, ahova azonnal 
behívott, hogy fényképet készítsen rólunk. Kezemben kis doboz volt, az aznapi 
étellel, amit valamelyik állomáson pakoltak fel és egy köpeny. Olasz katonazub-
bonyba voltam öltözve, apám pedig a csíkos ruhámban jött haza.

Igen gyakran teszik fel azt a kérdést, amire nem tudok válaszolni, éspedig, 
hogyan lehet beilleszkedni ilyen élmények után annak a közösségnek a minden-
napos életébe, amelyik szégyenkezés, fájdalom nélkül vetett ki magából? Hogy 
van az, hogy nagyon sokáig – évekig – a mi környezetünkben nem volt meg a le-
hetőség arra, hogy ezt a szégyenkezést vagy fájdalomérzetet átéljék, akik amúgy 
jóindulatú, kedves, kellemes emberek voltak? De előttük állt 1946 végéig az ége-
tő kérdés is, hogy vajon kié lesz Erdély? Nem lehetett tudni, hogy Romániához 
vagy Magyarországhoz csatolják, utána még 30-40 évig, hogy hogyan lesz, ho-
gyan lesz Erdély Romániának a része? És nem értek rá azzal bíbelődni, hogy mit 
érezhetett az az ember, akit a szomszédból a csecsemővel együtt vittek el, és ami-
kor hazajött azt látta, hogy azzal vagyunk elfoglalva, hogy az utca nevét románul 
vagy magyarul írják majd fel a táblákra? A németeknél is kellett körülbelül 25 év, 
amíg szembe merték állítani a német művészek a népet azzal, hogy mi történt. 
Addig volt Auschwitz, de részletekbe nem mentek bele, művészetek nem ábrázol-
ták. Meg voltam győződve, hogy nem is lehet ezt, ameddig a gyermektől azt kér-
dezik: „És az apád mit csinált 1944-ben?” Olyan gyermek nincs, aki azt mondja, 
hogy az apám kacagott és tapsolt, vagy ha szemérmes volt, akkor behúzta a füg-
gönyt, hogy ne lássa a történéseket. Nálunk ez jóval lassabban ment. Mert miért 
is beszéljünk a bűneinkről? Amikor minket „a románok meg akarnak semmi-
síteni, meg akarnak gyilkolni, meg akarnak ölni, el akarnak kergetni”. A gyer-
meknek nem állt érdekében egyrészt az apjáról mint emberről gondolkodni, más-
részt a félelem, hogy esetleg megtudja róla, hogy fasiszta volt, vagy csak némán, 
beleegyezően fi gyelte a szintén fasiszta édesapja ténykedését. De még a nagyapá-
ra is igaz ez. Viszont a dédapát már nem ismerték. Ezért ma könnyebb szembe-
fordulni a múlttal: nem szeretett emberről kell lehántani, mint hagymáról réte-
geket, a múltbeli cselekedeteit. A Katolikus Gimnáziumban, a hetedikben vagy 
a nyolcadikban az osztályomban legfeljebb ketten voltak, akik megkérdezték tő-
lem, hogy Auschwitz milyen volt? Mert megvolt a maguk baja, hogy vajon Párizs-
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ban mit döntenek: Marosvásárhely román lesz-e, vagy magyar? Nekik bőven elég 
volt ez. És ez hosszú ideig tartott. Amikor édesapámat áthozták a főtéri rendőr-
ség pincéjéből a gettóba, nehogy lemaradjon az auschwitzi transzportból, felme-
rült, hogy az embereket ott valahogyan etetni kellene. Hétezer zsidó ült ott össze-
zárva. Megszervezték, hogy lovas szekérrel, rendőri kíséret mellett, néhány köz-
ismert zsidó közéleti ember – az egyik volt az édesapám – elmentek az ő kedves, 
jó szomszédjához, amelyikkel huszonhárom évig egymás mellett volt az üzletük. 
Apám kezében a pénzzel bement élelmiszert vásárolni, de a szomszéd Duduc ki-
szólt, hogy „zsidókat nem szolgálunk ki!” Miután a lágerből hazajöttünk, édes-
apámat, aki azelőtt is városi tanácsos volt, s a kereskedelmi társaságban már nem 
is tudom milyen funkciót töltött be, rögtön megválasztották a Kereskedelmi Tár-
saság alelnökének. És jöttek is hozzá igazolásokért, hiszen minden üzlettulajdo-
nosnak igazolnia kellett, hogy nem volt fasiszta… Nagyon haragudtam, amikor 
apám ennek a személynek is kiállította az igazolást: „Miért teszed? Tudod, hogy 
kidobott, hogy nem ad enni zsidóknak!” Apám nem mondott semmit, soha töb-
bé nem beszélt vele – a szomszéddal korábban naponta együtt kávéztak –, de nem 
jelentette fel. Emiatt haragudtam apámra.

Hogyan tehettem volna a lágertársam ellen?
Nem emlékszem arra, hogy egy csepp gyűlölködés is lett volna bennem. A 

társaságom kiváló volt – eleinte csak zsidókkal találkoztam –, majd összebarát-
koztam Marosi Ildikóékkal,6 entellektüel családok gyermekeivel jöttünk össze, 
akikből komoly értelmiségiek lettek. Marosvásárhelyen nemcsak a háború előtt, 
de utána is nagyon erős cionista mozgalom volt, a városban legkevesebb hat-hét 
különböző cionista pártnak volt székháza. Eleinte én is a cionistákkal találkoz-
tam, azonnal befogadtak. Aztán Kolozsvárra kerültem az egyetemre.  

A baráti körömből egyetlen aktivista sem került ki, mind antikommunis-
ták voltak, én, a zsidó lettem jó két évre a párt feltétlen híve; nem voltam párttag, 
de híve voltam. Másodéves koromig hittem abban, hogy itt kommunizmus épül, 
nem is szocializmus, hanem kommunizmus. Másodéves koromban Kohn Hillel7 
professzorom – aki illegalitásban a kommunista szervezet erdélyi bizottságának 
a főtitkára volt, és akit hatalomra jutásukat követően, „hálából”, rögtön kizártak 
a pártból, viszont meghagyták tanárnak az egyetemen – bízott meg azzal, hogy 
egyik szemináriumi dolgozatban az előkészületben lévő, Sztálini ötéves tervünk-
nek az első évéről referátumot írjak. Elmondtam, hogy mit ír a tervről Marx, mit 
Lenin, mit Gheorghiu-Dej, és mivel őszintén hittem, hogy ebből a tervből felépít-
jük a boldog társadalmat, mondtam: ahhoz, hogy mindebből valós dolog legyen, 
két feltételnek kell eleget tenni. Ez volt a befejező mondat: vissza kell hozni tízezer 
zsidó kereskedőt és százezer német szakmunkást. Erre megkaptam életem első és 
utolsó fi gyelmeztetését, hogy még egy ilyen, és kirúgnak az egyetemről. Másod-
éven aztán ki is rúgtak, vagyis nem kirúgtak – mert nem illett szegény üldözöt-
tet kirúgni, amikor az egyetem vezetősége buchenwaldi zsidókból állt –, hanem 
olyan magas tandíjat állapítottak meg, amit még éves fi zetésből sem lehetett állni. 
Az ok: az osztályellenség gyermeke befurakodott arra a közgazdasági egyetemre, 
ahol a holnap új vezető kádereit képezik ki. Az édesapám nemcsak, hogy kereske-
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dő volt, de mindenhová beírtam azt is, hogy cionista vezető is egyben. Apám ak-
kor két ismerősével tanúként közjegyzői okiratot készített, amelyben kitagadott 
engem, mint ellenséget, és hogy rólam többet hallani sem akar. Ezt a közjegyzői 
pecséttel ellátott iratot elküldte nekem, hátha beadom az egyetemre, és megszű-
nök osztályellenség gyermeke lenni. Nem adtam be a papírt. Hogyan is tehettem 
volna a lágertársam ellen?

A kisebbség általában baloldalon van
Hogyan lettem valóban fényképész? 1947-ben, a Közgazdasági Egyetemre je-

lentkeztem, de függetlenítenem kellett magam az osztályellenség-mivoltomból, 
ezért szakszervezeti tag akartam lenni. Elmentünk Körtesiékhez, a marosvásár-
helyi fényképész családhoz – „Laló menjen el hozzá, tanuljon két-három hónapig, 
ha egyáltalán akar valamit tanulni, és két hónap után beiratkozhat a szakszerve-
zetbe, attól a perctől ő is a munkásosztály része lesz”. És olyanképpen adhatja be 
kérelmét az egyetemi felvételijére. Ma is őrzöm 17 éves koromból a szakszervezeti 
igazolványomat, munkás vagyok, fényképész vagyok. 1949 őszén győzött a Kom-
munista Párt, Ana Pauker8 bejelentette a proletárdiktatúra formáját, így 1949-
ben, az 1945-ben, illetve 1946-ban alapított magyar, illetve román nyelvű zsidó 
lapokat átszervezték. Romániában akkor még négyszázezer zsidó élt. Addig Egy-
ség9 volt a lap neve, merthogy egységben dolgozunk a szocializmusért, az emberi 
igazságosságért stb. De most már a proletárdiktatúra államformája győzött, nincs 
egység. Megalapították az Új Útat.10 Ugyanaz a zsidó hitközség adta ki, de most 
már teljesen nyíltan osztályharcos alapon: kirúgták a régi, kiváló újságírókat, és 
toboroztak fi atal, zöldfülű kölyköket, akik egy az egyben, mint kopírpapír ismét-
lik, amit pártunk aznap mondott. Így került oda Nussbaum László, Erdélyi Lajos, 
Ladányi Erna és Gantz András, és mi vittük az új küzdelmet, a zsidókat átállíta-
ni az improduktív kizsákmányoló munkaterületről, ahol eddig voltak – orvosok, 
ügyvédek, színészek – produktív munkára. Tehát menjenek el bányába, menje-
nek el földet művelni. Az egyik első megbízatásom az volt, hogy menjek el egyik 
Nagykároly melletti faluba, ahol 1949-ben az ország első öt kollektív gazdaságá-
nak egyikét alakították meg. Ott voltak, természetesen, zsidó birtokosok is, csak 
még nem adták be a földjeiket. De osztályharcosan kellett megírni, hogy azok ott 
vannak ugyan, de… Nem írtam meg, mert az apám is „kizsákmányoló” volt. Tud-
tam, hogy nem zsákmányolt ki senkit a világon, akkor miért írjam meg? Esetem-
ben lényegében itt kezdődött a szakítás a kommunista ideállal. Nem a kommunis-
ta ideállal, az máig megmaradt bennem, hanem a bolsevizmussal. A baloldaliság 
megmaradt, nem hiszem, hogy egyáltalán létezik igazi entellektüel, aki ne balol-
dali legyen – Goebbels kivételével, aki entellektüel, de nem baloldali. Az entellek-
tüel kisebbséget képvisel, és a kisebbség általában baloldalon van.

Lassan, apránként töredezett szét
Tehát így lettem újságíró. 1952-ben megszüntették az Új Útat is, azt követő-

en, hogy Sztálin halála után egy héttel Luka László11 Romániában a nemzetisé-
gi problémát megszüntette. Mivel Románia megoldotta a nemzetiségi problémát, 
megszüntették a magyar központi lapot, a Romániai Magyar Szót is.12 Máról hol-
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napra bejelentették, hogy nincs munkátok. A többi kollegámat elhelyezték a ma-
gyar lapokhoz, engem, a volt osztályellenséget viszont nem, hanem egy könyve-
lői állást ajánlottak a könyvelosztó központban – semmit sem utáltam annyira, 
mint az íróasztal melletti munkát. Amikor kérdezték, hova megyek, azt feleltem 
„elmegyek produktív munkára”. A vasúti műhelyekhez mentem, ahol hat hónap 
alatt esztergályosnak szakképesítettek, le is vizsgáztam, 4/2-es kategóriájú eszter-
gályos voltam, és becsületemre legyen mondva, egyetlen esztergapadot sem tör-
tem össze. Ugyanis hozzájuk sem értem. 1949 végén, Spielmann József,13 aki fi a-
tal korában, mielőtt az illegális kommunista pártba állt, az apám cionista tanít-
ványa volt, meggyőzte apámat, hogy rendes ember nem lehet kizsákmányoló, az 
üzlettel fel kell hagyni. Apám fel is hagyott vele, és havi 361 vagy 362 lej fi zeté-
sért egyik gyógyszertárba ment kiárusítónak. Nekem akkor már volt újságírói fi -
zetésem, négyszázvalahány lej, és abból 100 lejt minden hónapban hazaküldtem 
apámnak. Nagyon jó kapcsolatban voltunk végig, annak ellenére, hogy ‒ emlék-
szem, megtörtént ‒ a sugárúton mentünk, és egymással üvöltöztünk, de úgy, hogy 
az út két oldalán hallották az emberek. Arról vitatkoztunk, hogy mit mondott 
Marx, és hogy mi volt az igazság ezzel szemben? Hogy mondjam… a lágerben sok 
apa-fi át láttam együtt, láttam nagyon jó kapcsolatokat, még jobbat, mint a miénk, 
de kevesen tartottak úgy ki, mint mi ketten. Volt köztünk az a dolog, azt hiszem, 
valahol meg is írtam: az utolsó falat. Aki hamarabb ette meg a szelet kenyerét, és 
a másiknak még volt, az mondhatta, „adsz egy falatot?” És adott. Ő is nekem, én 
is neki, az más kérdés, hogy én gyakrabban kértem, mint adtam.

Amikor hallottam a moszkvai orvosperről,14 az volt az első dolog, amiben 
kételkedni kezdtem. Kételkedtem, hogy már akkor, a harmincas években, kezd-
ték volna Sztálin elvtársat ellenjavallt gyógyszerekkel félrekezelni, tudatosan 
rossz diagnózissal, és ölték volna meg közeli munkatársait. Amikor kirúgták Ana 
Paukert, kirúgták a moszkvai emigrációt, hogy Gheorghiu-Dejnek15 biztosítsák 
az „örök életét”, és mindazokat, akik a Szovjetunióban a Lenin Akadémiát elvé-
gezték, azokat másodrangú funkciókba helyezték. Tehát jött az Ana Paukerék ki-
rúgása… A lánnyal, akinek udvaroltam, este még a mi szeretett Ana elvtársnőnk-
nek hívtuk – ő volt az ideál, ő volt az eszményi nő. Másnap gyűlölettel tele hang-
gal azt mondta: „Ana Pauker, aki így elárulta a Pártot!” Mondtam, ez nem lesz jó, 
hogy a tegnap drága Ana elvtársnő volt neked, és ma így gyűlölöd… Vagy teg-
nap hazudtál, vagy ma… És véget vetettem a kapcsolatnak. Gheorghiu-Dej 1955-
ben – amikor kivonták az orosz csapatokat Romániából – a Securitatéból kirúg-
ta a zsidókat, és a pártgépezetből is rengeteg zsidót bocsátottak el. Aztán amikor 
Ceaușescu hatalomra került, már úgy volt, hogy a Külkereskedelmi Minisztéri-
um osztályvezető igazgatója este hazament, és másnap reggel, amikor szolgálat-
ba tartott, szembeállt vele a kapus, aki csak annyit mondott, hogy vissza van von-
va a belépési cédulája. Egyik napról a másikra rúgtak ki mindenkit a külkereske-
delemből, mert azok a nemzetközi zsidó hálózatot erősítik stb. És becsületes, jó-
ravaló románokkal helyettesítették őket. Olyanokkal, akik nem tudták, hogy a 
tegnapi technika az a mai fejlődés gyilkosa. Ezekkel az apró dolgokkal tört meg 
a Szovjetunió Bolsevik Pártjának igazmondásába vetett hitem. De ez nem máról 
holnapra ment, hanem éveken keresztül. 1956-ban történetesen Budapesten vol-
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 Erdélyi Emil Demokrata Zsidó Népközösség tagsági igazolványa, 1945 (archív felvétel)
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 Erdélyi Emil Demokrata Zsidó Népközösség tagsági igazolványa, 1945 (archív felvétel)
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tam, és azt hittem, hogy azok a szovjet csapatok, amelyek Budapestet lőtték, ha-
zamennek Moszkvába, és ott folytatják a lövöldözést a Kremlre. Mert látták, hogy 
mi van Budapesten, látták, hogy miért keltek fegyverre magyar munkások és gye-
rekek, és ők ott folytatni fogják. Tehát nem úgy történt, hogy megvilágosodtam, 
és mától fogva engem nem Saulnak, hanem Pálnak hívnak. Ez lassan, apránként, 
töredezett szét.

Az 1948-as zsidó államalapítást követő években, a zsidó szervezetek rettene-
tesen rossz programmal szervezték a kitelepülést. Azt mondták, „megyünk ki Iz-
raelbe, s a homokot termővé tesszük”. Mondtam, én azt már nem. Gyakorlatilag 
az ismeretlentől való félelem, ami lehetetlenné tette, hogy a nejem, Ani óhaja el-
lenére sem mentünk ki Izraelbe, hiába kérte évtizedeken át, hogy költözzünk ki. 
Féltem az új hely kihívásaitól. Nem tudok nyelveket, nincs szakmám, mert amit 
én végeztem, amire diplomát kaptam, az csupán Lenin- és Gheorghiu-Dej -idéze-
tek voltak, a közgazdaságtan nem volt szakma. 

Izraellel nincsenek területi problémáink
Az 1970-es évek elején ajánlottam fel Domokos Gézának,16 hogy hivatalo-

san tizenhárom megállapított nemzeti kisebbsége van Romániának, végigjárom 
e tizenhárom nemzeti kisebbség régi temetőjét, lefényképezem, és Kányádi Sán-
dortól minden nemzetiséghez kérek egy kis, 2-3 szakaszos bevezető költeményt. 
Domokos nagyon lelkesedett, mint mindenért, amiben valami fantáziát látott, de 
azt mondta, „Laló, ez így nem lesz jó”. Hogy miért? Azt felelte, azért, mert felme-
rül majd a kérdés, hogy vajon a székely temetők voltak régebben a Székelyföldön, 
vagy a románok, vagy esetleg a szászok temetői régebbiek, mint a románok teme-
tői. Ez nem fog menni. „Csináld meg a zsidó temetőket, Izraellel nincsenek terüle-
ti problémáink, nem kérik Erdélyt, nem kérik Dobrudzsát, az menni fog”. Ez volt 
1970-ben, amikor a Ceaușescu-korszak pozitív dolgait meg kell említeni, hiszen 
akkor indult a Kriterion Könyvkiadó, akkor indult a Román Televízió magyar 
nyelvű adása és egyéb pozitív dolgok. „Csináld meg a zsidó temetőket.” Elkészült 
a zsidó temetők,17 amit 1975-ben leadtam a Kriterionnak, az bemutatta a cenzú-
rának, és a könyv állt 1980-ig. Nem nyomtatták ki. Amikor is Amerikából szená-
tori nyomásra jött egy küldöttség, amely megvizsgálta, hogy Románia rászolgál-e 
a legmagasabb kereskedelmi kedvezmény elvének meghosszabbítására, vagy sem. 
És egy hét alatt azonnal ki kellett adni a zsidó temetőkről szóló könyvet, mert eb-
ben a bizottságban rengeteg zsidó szenátor volt. A könyv akkor 12 000 példány-
ban jelent meg, és egy hét alatt elfogyott. Hihetetlen! A mostani könyvemet 500 
példányban nyomják ki, és örvendek neki.  

Amikor az egyetlen megnyilvánulási forma a kultúra maradt
Az egész munkám arra irányult, hogy megcáfoljam azt a világszerte – főleg 

Magyarországon, a nacionalista Magyarországon – terjesztett gondolatot, illet-
ve a lusta erdélyiek részéről alátámasztott vélekedést, hogy a Ceaușescu-rendszer 
olyan volt, amikor nem lehetett semmit sem tenni. Egészen tudatos törekvésem 
ennyiből állt, hogy de igen, akik akartak, azoknak lehetett. A féltehetségeknek, a 
háromnegyed tehetségeknek és a lustáknak nem lehetett. Szabó T. Attilának le-
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hetett, nem? Kányádi Sándor egész költészete a Ceaușescu korában jelent meg. 
Nemcsak akkor írta meg, de meg is jelent. Sütő András drámáit nemcsak meg-
írta, hanem elő is adták. Magyarországon úgy tudták, hogy Erdély Kós Károly-
ból, Sütő Andrásból, a festő Nagy Imréből és a Tamási Áron-emlékművön dolgo-
zó Szervátiusz Jenőből áll. Tudjuk, hogy ez távolról sem volt igaz. Erdélyben szá-
zak dolgoztak, úgy, hogy vállalták az ezzel járó fenyegetettséget. Amit írtak, abból 
ki kellett húzni, vagy bele kellett írni más mondatokat, de az alap vető gondolatok 
mégis megjelentek. Ostoba, értelmetlen dolog azt mondani, hogy ez a korszak az 
erdélyi magyar kultúra holokausztja volt. Nem tartok semmit sem fontosabbnak, 
minthogy ezzel a néhány könyvvel, amit kiadtam, valamelyest próbáltam meg-
világítani, hogy nem az volt. Fordítva. Soha olyan fontos szerepet nem játszott a 
magyar kultúra Erdély történetében, mint azokban az években. Amikor az egyet-
len megnyilvánulási forma a kultúra maradt. És soha olyan fontos nem volt a ma-
gyar kultúra élete, életben tartása, a lehetséges formákban, a lehetséges megalku-
vásokkal együtt, mint abban az időben.

Hadd idézzek fel egy kis történetet: itt Budapesten, Ember Máriának18 volt 
egy baráti köre – kivétel nélkül értelmiségiek –, akikkel havonta egy alkalom-
mal összejöttek. Egyszer csak azt mondta Mária, hogy annak sok értelme nincs, 
hogy annyi értelmes ember összejön, pletykálnak, majd megisszák sörüket, boru-
kat, és hazamennek. Legyen helyette az, hogy minden hónapban meghívnak va-
lakit a magyar kultúra és tudomány világából, hogy meséljen. Ne előadást tart-
son, hanem meséljen arról, ami foglalkoztatja őt. Ez volt 1992-ben, és 1994-ben 
engem is meghívtak, hogy meséljek. Mondtam, nekem nincs mit mesélnem. „De 
legyen mit mesélnie!” ‒ felelte. „Értsék meg, újságíró voltam, nincs mesterségem, 
nem tudok miről mesélni.” És akkor kiötöltem, hogy ha mást úgysem tudok, me-
sélek arról, hogy „menekülés a kultúrába”. Befogadtak ebbe a társaságba, akkorra 
már közel kétszáz ilyen típusú előadás hangzott el. Ott ültek Kányádi Sándor, Bo-
dor Pál, Kolozsvári Zoltán stb., és mindig erdélyi témákról beszéltek. Azt mond-
ták, aki nem tartozott e kétszáz ember közé, annak kár volt élnie. Úgyhogy ne-
kem iszonyú nagy szerencsém volt, hogy befogadott a budapesti értelmiség, ho-
lott csak annyi volt a szerepem, hogy emlékeztem arra, hogy volt egykoron vala-
mi Erdélyben. Hogy emlékeztem Csíki Boldizsárra és társaira. Ez nagyon fontos. 

Előre siratom azokat a történeteket, amiket nem mondtam el, vagy nem ír-
tam le. Rettenetesen sajnálom az utókort, azokat, akik ezt nem hallják. Mert a 
történelemből annyit tudnak, hogy Romániában szörnyű volt, mert elnyomták 
a magyarságot – ami egyébként igaz –, csakhogy Romániában 21 millió embert 
nyomtak el, és abból másfél milliót egy kicsit jobban. És azt hozzá kell fűznöm, 
hogy zsidó itt lettem Magyarországon, Romániában soha senki le nem zsidózott 
engem. Soha. Ez sosem volt probléma, ugyanis a magyar kisebbség voltam, a ma-
gyar kisebbségnek a kisebbsége. De itt mindig zsidónak tekintettek.
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Jegyzetek

1  Erdélyi román fordítása
2  Kállay Miklós (Nagyhalász, 1887. január 23.—New York, 1967. január 

14.) politikus. 1942. március 9-én Horthy Miklós Bárdossy László helyére mi-
niszterelnöknek nevezte ki. A kinevezés az uralkodó osztályok azon csoportja-
inak megerősödését tükrözte, amelyek Bárdossy kizárólagos német orientációját 
veszélyesnek tartották az ellenforradalmi Horthy-rendszer jövője szempontjából, 
és nem akarták teljesen megszakítani a nyugati hatalmakhoz fűződő kapcsola-
taikat. Kállay ennek megfelelően miniszterelnöksége idején egyrészt teljes erő-
vel folytatta a szovjetellenes háborút még 1943 januárja, a voronyezsi katasztrófa 
után is, másrészt összeköttetést igyekezett keresni a nyugati hatalmakhoz, hogy 
általuk biztosítsa az ellenforradalmi rendszer átmentését. Belpolitikáját e cél ér-
dekében a kommunista és más baloldali erők kíméletlen üldözése, a kibontakozó 
népfrontmozgalom letörése jellemezte; ugyanakkor kissé szabadabb mozgást biz-
tosított a polgári ellenzéknek. „Lavírozó” politikája azonban kudarcra volt ítélve: 
egyrészt ugyanis, félve a németektől, nem teljesítette az angolszász hatalmak fel-
tételeit, másrészt azonban tárgyalásaival felkeltette a németek bizalmatlanságát, 
akik, hogy a háború számukra válságos szakaszában Magyarország gazdasági és 
katonai erőforrásaival korlátlanul rendelkezhessenek, 1944. március 19-én meg-
szállták az országot. (Magyar életrajzi lexikon 1. kötet, A-K, szerk. Kenyeres Ág-
nes. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967. 842.)

3  Schotterwerk az alsó-sziléziai Oberwüstegiersdorfh oz (ma Głuszyca Gór-
na, helység Lengyelország Csehországgal közös határán) tartozó munkatábor.

4  Ostrava (a második világháború végéig Morvaosztrava), város Csehor-
szágban.

5  A kiütéses tífusz régebbi neve.
6  Marosi Ildikó (sz. Marosvásárhely, 1932. február 1.) szerkesztő, újságíró. 

A Művelődés színházi (1954–1959), majd három év megszakítás után az Új Élet 
(1962–1975) művészeti rovatvezetője, A Hét szerkesztője (1975–1987). Összeállí-
totta és sajtó alá rendezte a Kemény Zsigmond Társaság és a helikoni munkakö-
zösség leveleit és iratait; képes interjúkötetet szerkesztett húsz erdélyi magyar író-
ról, új forrásokat nyitva az erdélyi magyar irodalomkutatás számára. (RMIL, III. 
kötet, 487–488.).

7  Kohn Hillel (álnevei: Kohányi, Adalbert Wagner; Kolozsvár, 1891. jú-
nius 26. – 1972. február 15., Bukarest) erdélyi magyar közgazdasági író, szocio-
lógus, közíró. A két világháború között ügyvédi gyakorlatot folytatott, s 1930-tól 
bekapcsolódott az illegális kommunista mozgalomba. A baloldal legális vagy il-
legális sajtóját irányította; Demeter Jánossal, Jancsó Elemérrel, Szirmai István-
nal és Tamási Áronnal a Falvak Népe megindítását kezdeményezte (1932). Po-
litikai pályáján az illegális KRP erdélyi és bánáti tartományi titkárságának tag-
ja (1936–40), a bécsi döntés után a KMP észak-erdélyi tartományi titkárságának 
titkára. Az ún. szamosfalvi kommunista perben életfogytiglani börtönbüntetés-
re ítélték (1942). A börtönökben, majd a dachaui és a buchenwaldi koncentráci-
ós táborokban az ellenállási mozgalom szervezője. Kiszabadulva a Romániai De-
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mokratikus Zsidó Népközösség elnöke és az Egység c. zsidó hetilap munkatársa. 
1946-tól a politikai gazdaságtan tanára volt a Bolyai Tudományegyetem jog- és 
közgazdasági karán. (RMIL III. kötet 76–77.)

8  Ana Pauker (Codăești, Vaslui 1893. február 13. – Bukarest, 1960. június 
14.) román politikus, a Romániai Kommunisták Pártjának, 1948 után a Román 
Munkáspártnak a tagja, külügyminiszter.

9  Egység, az erdélyi zsidóság antifasiszta hetilapja. Megjelent Kolozsváron, 
1946. május 9-étől 1950 áprilisáig. (RMIL, I. kötet, 429.)

10  Új Út, demokratikus zsidó hetilap, a Kolozsváron 1946 májusától meg-
jelenő Egység folytatása, 1952. március 20-án jelent meg az utolsó száma. (RMIL, 
V/2. kötet, 972–973.)

11  Luka László (románul: Vasile Luca) (Szentkatolna, Kovászna megye 
1898. június 8. – Nagyenyed, 1963. július 23.) romániai magyar politikus, pénz-
ügyminiszter, a Romániai Kommunisták Pártjának, majd a Román Munkáspárt-
nak a tagja.

12  Romániai Magyar Szó, politikai napilap, 1947. szeptember 1-jei dátum-
mal indult Bukarestben, mint „országos demokratikus napilap”, majd 1951. feb-
ruár 19-től a Magyar Népi Szövetség Központi Bizottságának napilapja volt, 1953. 
március 31-ig, amikor felvette az Előre nevet, és folytatólagos évfolyamjelzéssel, 
mint a Román Népköztársaság néptanácsainak lapja jelent meg. (RMIL, IV. kö-
tet, 746–750.)

13  Spielmann József (Mezővelkér, Maros megye, 1917. május 9. – 1986. au-
gusztus 28. Marosvásárhely) – tudománytörténeti és orvosszociológiai szakíró. 
1948–1953 között az Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet Társadalomtudományi 
Tanszékén fi lozófi át adott elő. 1955–1975 között felelős szerkesztője volt a maros-
vásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet Orvosi Szemle című folyóiratának, 
1971–1975 között szerkesztőbizottsági tagja a Román Akadémia fi lozófi a- és tu-
dománytörténeti kiadványának, a Noesisnek. (RMIL, V/1. kötet, 193–195.)

14  1952. január 13-én vette kezdetét ‒ Sztálin utasítására ‒ a Szovjetunió 
leghírhedtebb antiszemita koncepciós pere, az úgynevezett moszkvai orvosper. 
A TASSZ szovjet hírügynökség bejelentette, hogy a szovjet állambiztonsági szer-
vek „terrorista összeesküvést” lepleztek le a Kremlben: „fehérköpenyes gyilkosok 
ártó kezelésekkel akarták megrövidíteni a szovjet vezetők életét”. Az első körben 
letartóztatott zsidó orvosok valamennyien a Kreml klinikáján dolgoztak, pácien-
seik között megtalálhatóak voltak a kommunista párt politikai bizottságának és 
a hadsereg vezérkarának magas rangú képviselői is. A Sztálin által kreált össze-
esküvés-elmélet szerint, a letartóztatott orvosok közül négyen az amerikai, hár-
man a brit titkosszolgálat megbízásából akarták végrehajtani a gyilkosságokat. 
(https://gondola.hu/cikkek/18650-Otven_eve_kezdodott_Moszkvaban_az__
orvosper___.html)

15  Gheorghe Gheorghiu-Dej (Bârlad, Vaslui megye, 1901. november 8. – 
Bukarest, 1965. március 19.) – román kommunista, munkásmozgalmi vezetőből 
lett államférfi , Románia miniszterelnöke 1952–1955 között. (Dicționar Enciclo-
pedic Român, vol. II., 546–547.)



63

KÖZELKÉP

16  Domokos Géza (Brassó, 1928. május 18. – 2007. június 26., Marosvásár-
hely) – író, műfordító, szerkesztő. Előbb az Előre riportere, 1956-tól a Pionírnak, 
1957 és 1961 között az Ifj úmunkásnak, 1961-től az Irodalmi Könyvkiadó nemze-
tiségi részlegének főszerkesztője, 1968–1969-ben az Előre főszerkesztő-helyette-
se, 1970-től a Kriterion Könyvkiadó igazgatója. Az Irodalmi Könyvkiadónál töl-
tött évek alatt útra indította a Romániai Magyar Írók-, a Horizont-, a Forrás-so-
rozatot. Majd a Kriteriont emeli annak igazgatójaként az ország határain túl is is-
mert, fontos művelődéspolitikai hivatást teljesítő nemzetiségi fórummá. Két for-
gatókönyvéből is készült fi lm: az Utak (1972) című fi lmriportban Kovászna me-
gyét mutatta be, a Minden kényszer nélkül (1974) című játékfi lmben pedig, amely 
elnyerte a Filmművészeti Szövetség díját, a román‒magyar együttélés kérdéseit 
vetette fel. (RMIL, I. kötet, 416–417.)

17  Erdélyi Lajos – Régi  zsidó temetők művészete. Kriterion Könyvkiadó, 
Bukarest. 1980.

18  Ember Mária, 1950-ig Elsner (Abádszalók, 1931. április 19. – 2001. de-
cember 30., Budapest) magyar író, újságíró, műkritikus, műfordító, történész, 
kutató. (A Magyar Irodalom Története, 1945–1975, III/2. A próza és a dráma. 
1106–1108.)
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 Auschwitz-Birkenau. A halálba küldöttek másik csoportja. Auschwitz-album, Jad Vasem.


