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Szerkesztői előszó
Folyóiratunk jelen számával a holokauszt erdélyi, de ugyanakkor magyar-

országi és romániai ádozataira emlékezünk, az észak-erdélyi zsidóság gettózása 
és deportálása 75. évfordulójának évében. Mindazokra az ártatlan tíz- és százez-
rekre, akiket a 20. századi nácizmus és fasizmus a társadalomból kizárt, kifosz-
tott, elkülönített és végül meggyilkolt csakis azért, mert a többségtől eltérő vallá-
sú/nemzetiségű volt, és mert őket elvakult idegengyűlölő, antiszemita rendszerek 
bűnbaknak kiáltottak ki. 

A holokauszt észak-erdélyi áldozataira emlékezünk tehát elsősorban, arra 
a több, mint 130 ezer egykori magyar zsidó honfi társunkra, köztük mintegy 40 
ezer 14 év alatti ártatlan gyermekre, magyar állampolgárokra, akiket a német és 
a magyar náci hatóságok 1944 tavaszán teljes mértékben kifosztottak, összegyűj-
töttek, gettókba zárták, és aztán átadtak egy idegen hatalomnak, a Harmadik Bi-
rodalomnak, hogy a megszállt Lengyelországban működő német nácik haláltá-
boraiban a legkegyetlenebb módon kivégezzék őket. A magyar politikai és egy-
házi elit, Budapesten, Kolozsváron és Kassán, de a szabad világ vezetőinek egész 
sora, Bernben, Londonban, Washingtonban és a Vatikánban is, akkor már tel-
jesen tisztában volt a haláltáborok létével, működésével, céljaival, minden egyes 
részletével, akárcsak azzal is, hogy az azokba deportált zsidóknak a német nácik 
milyen sorsot szánnak.  

Másfél hónap alatt Észak-Erdély teljes zsidóságát kiforgatták mindenéből, 
összegyűjtötték és deportálták. Sehol máshol Európában nem sikerült a nácik-
nak zsidótlanítási terveiket ilyen rövid időn belül végrehajtaniuk. Olyan perió-
dusban, amikor Románia már gyakorlatilag túl volt a saját és az általa elfoglalt te-
rületeken élő zsidóságot érintő, hasonló méretű tragédián. Nem felel meg a tör-
ténelmi valóságnak az az állítás, hogy ezek az államok a zsidóellenes intézkedé-
seiket német nyomásra léptették életbe, hogy a deportálásokat kizárólagosan Né-
metország hajtotta végre. Elég ehhez felütni a korabeli kolozsvári, budapesti és 
bukaresti napilapok gyűjteményeit, hogy azokból bőven kiderüljön: a náci propa-
ganda úgy megfertőzte e térségek népeit, hogy azok képviselői mindent megtet-
tek annak érdekében, hogy izraelita vallású magyar honfi társaiktól mielőbb meg-
szabaduljanak. Levéltáraink tele vannak további bizonyítékokkal is. A 20. század 
és az emberi történelem legborzasztóbb, mindmáig precedens nélküli, azaz egye-
di emberirtásban a magyar állam intézményeinek teljes vertikuma – a katonaság, 
a csendőrség, a rendőrség, a közigazgatás teljes erőivel – a lehető legnagyobb buz-
galommal és odaadással vett részt. Az a néhány zsidómentő keresztény, akiknek a 
példáját minden adódó alkalommal szintén felmutatjuk, tehetetlennek bizonyult 
a politikai és egyházi szószékekről évtizedeken keresztül zsidógyűlöletre hangolt 
és nevelt antiszemita többséggel szemben.  

Tévedés ne essék: amint azt már a holokauszt túlélőivel azonos álláspontú 
Nürnbergi Bíróság, illetve a magyarországi és a romániai népbíróságok idejeko-
rán leszögezték, bűnös népek nincsenek, kollektív bűnökről, következésképpen 
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kollektív felelősségről nem beszélhetünk. Más kérdés, amit az áldozatokra emlé-
kezve esetleg feltehetünk magunkban az, hogy kollektív felelőtlenség okán népe-
ink elmarasztalhatóak-e. A nácik és itteni buzgó kiszolgálóik ugyanis nem a sem-
miből keletkeztek, azokat valakik nevelték, tanították – arra a gyűlöletre is, amely 
előbb szavakban és gesztusokban nyilvánult meg, később azonban golyók, kény-
szermunka, éheztetés és gázkamrák segítségével gyilkolt. Ez pedig népeinknek, és 
főképpen a fi atal generációknak örök tanulságul kell, hogy szolgáljon.

A jelen lapszám a sajtó, a propaganda, a jog és a közpolitikák kérdéseire össz-
pontosítva vizsgálja a holokauszt megannyi kérdését. Szerzőink között nemzet-
közileg elismert kutatók és a holokauszt kérdésével csupán az utóbbi években fog-
lalkozni kezdő fi atal szakemberek egyaránt megtalálhatók. Mintegy bizonyítéka-
ként annak, hogy a régi és az új generációkat ugyanolyan mértékben foglalkoz-
tatja e kérdéskör kutatása, tudományos feldolgozása és a kínálkozó következteté-
sek levonása, illetve értékesítése a másság iránt türelmesebb, az emberi szabadság, 
méltóság és szolidaritás parancsát szem elől remélhetőleg soha többé nem tévesz-
tő világ felépítésének munkájában. Fiatal szerzőink a Babeș–Bolyai Tudománye-
gyetem Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karának kereté-
ben működő Holokauszt- és Genocídiumtanulmányok Intézet társult tudomá-
nyos munkatársai.

Összeállításunkkal ugyanakkor a közülünk egy éve elköltözött Randolph L. 
Braham erdélyi származású, New York-i, kitüntetett érdemes egyetemi tanárra 
és neves holokausztkutatóra emlékezünk, akinek a szellemisége és munkássága e 
kérdéskör feltárása és megismerése végett számunkra is mintaértékű, s akinek el-
tűnésével e szám szerzői közül többen is odaadó tanárukat és jó barátukat veszí-
tették el.

Lapszámunkat az Erdélyi Lajos marosvásárhelyi/budapesti fotóművész és 
újságíró birtokában levő, valamint a jeruzsálemi Jad Vasem Intézet archívumá-
ból származó korabeli felvételekkel illusztráltuk.

Tibori Szabó Zoltán
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 Auschwitz-Birkenau. A gázkamrak felé. 1944, Auschwitz-album, Jad Vasem.
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 Zsidó sajtókiadványok Erdélyben

Zsidó sajtóról Erdélyben az 1800-as évek második felétől beszélhetünk, ami-
kor a zsidók emancipációjának eredményeképpen Máramarosszigeten megjelen-
tek az első, kezdetben héber, majd jiddis nyelvű időszaki kiadványok.

A zsidó sajtó kialakulásában Hers-Léb Gottlieb Máramarosban élő költő-
nek kiemelkedő szerepe volt, több korai sajtótermék kiadása ugyanis az ő nevé-
hez köthető. A kezdeti lapok nagy része azonban rövid életűnek bizonyult, ami-
nek egyik oka, hogy a rabbik romboló hatásúnak tartották a felvilágosult, cionis-
ta eszméket terjesztő kiadványokat, és azok kiadását vagy olvasását sorra betil-
tották.

1860-tól – amikor az első általunk ismert erdélyi zsidó sajtótermék megje-
lent – 1918-ig évente mindössze egy-két új kiadvány látott napvilágot. Ezzel szem-

Rezumat (Publicaţii de presă evreiești din Transilvania)

Obiectivul principal al prezentei cercetări este alcătuirea unei bibliografi i cât mai complete a publicaţiilor evreieşti apărute 

în Transilvania. Nu ne-am propus ca în această listă să cuprindem publicaţiile transilvănene în care scriau şi gazetari evrei, ci 

doar pe cele care se autodefi neau drept publicaţii evreieşti. Am luat în considerare buletinele comunităţilor evreieşti, revistele 

şcolilor evreieşti, cele de tineret, almanahurile, respectiv publicaţiile religioase, pentru a obţine astfel o imagine cât mai 

completă a istoriei presei evreieşti din Transilvania.

Cuvinte cheie  presă evreiască, Transilvania, ziare, publicaţii

NAGYI ENIKŐ ORSOLYA*
MA, társult kutató, BBTE / MA, assoc. researcher, BBU
E-mail: nagyiorsolya@gmail.com

Abstract  (Jewish Press Publications from Transylvania)

The aim of the research is to create an exhaustive list of Jewish periodicals published in Transylvania. It was not our 

intention to include the publications in which Jewish journalists also published, but only those that identifi ed themselves as 

Jewish newspapers. Besides the reports and other publications of Jewish communities, we searched for the magazines of 

Jewish schools, youth publications, yearbooks and religious newspapers, to obtain a full picture of the history of the Jewish 

press from Transylvania. 

Keywords  Jewish press; Transylvania; newspapers; publications
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ben 1919-től kezdődően, amikor a magyarországi sajtókiadványok már nem ju-
tottak el Erdélybe, jelentős fellendülés tapasztalható a zsidó lapkiadásban, évente 
öt-hat lapot adtak ki Erdély-szerte, de előfordult, hogy tíznél is többet. Az 1940-es 
évek első felében a zsidó lapkiadás már érezhetően csökkent, nagyobb számban 
inkább a hitközségi közlönyök, beszámolók fordultak elő. A vészkorszakot köve-
tően már lényegesen kevesebb sajtóterméket adtak ki. 

A kiadványok között a különböző évkönyvek, naptárak, hitközségi jelenté-
sek, beszámolók és közlönyök vannak jelen legnagyobb számban. Értesítőt adott 
ki az aradi, a brassói, a kolozsvári, a nagyváradi és a marosvásárhelyi hitköz-
ség, de a hitközségek szövetsége és ugyanakkor a különböző erdélyi zsidó szer-
vezetek (az Erdélyi Zsidó Diáksegélyző, a Brit Hanoar Ezra, a Kolozsvári Izraeli-
ta Jótékony Nőegylet, az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség stb.) is közleményeket, 
beszámlókat jelentettek meg.

A felkutatott kiadványok számottevő része folyóirat, de hetilapok és alkal-
mi kiadványok is jelentős számban jelentek meg, azonban több kiadvány esetében 
nem ismert, hogy milyen gyakorisággal jelentek meg. Mindössze három napilap 
megjelenéséről tudunk, ilyen volt például az 1918-ban induló Új Kelet zsidó poli-
tikai napilap, amely kétségtelenül a kolozsvári és az erdélyi zsidóság egyik legfon-
tosabb orgánumává vált, s amelyet 1940-ben a Kolozsvárra bevonuló magyar ha-
tóságok szüntettek be. 

Máramarosi Hírlap címmel jelent meg 1934–1938 között egy másik magyar 
nyelvű napilap, amelyet Kahán Kálmán – a lap egyik alapítója – pártonkívüli, zsi-
dó cionista napilapként jellemzett. Ez volt az első zsidó napilap Máramarosban, s 
ugyanakkor az egyetlen, amelyről e térség vonatkozásában tudunk.

Az említettek mellett 1935-ben Nagyváradon Zsidó Hírlap címmel független 
zsidó politikai napilap jelent meg, erről a kiadványról azonban semmilyen infor-
máció nem áll a rendelkezésünkre. 

Hogy az erdélyi zsidó sajtó történetéről minél teljesebb képet alkothassunk, a 
kutatást a hírlapok (napilapok, hetilapok), folyóiratok és alkalmi lapok mellett ki-
terjesztettük a hitközségi kiadványokra, jelentésekre, beszámolókra, a különbö-
ző zsidó intézmények és a zsidó iskolák kiadványaira, értesítőkre, ifj úsági és di-
áklapokra, de az évkönyveket, naptárakat, a tudományos ülésszakok, kongresz-
szusok dokumentumait is felkutattuk. Tettük ezt Scheibertől és Kuszáliktól elté-
rően, akik csak néhány esetben tettek e téren kivételt, Monoki pedig mindezeket a 
könyvek közé sorolta. Igyekeztünk ugyanakkor minden olyan időszaki kiadványt 
összegyűjteni, amely zsidó lapként határozta meg magát, függetlenül attól, hogy 
milyen nyelven jelent meg.

A különböző erdélyi könyvtárakban végzett kutatás eredménye arra világí-
tott rá, hogy a most összeállított bibliográfi ában szereplő kiadványok számotte-
vő része az évek során a könyvtárakból eltűnt vagy megsemmisült. Amint az köz-
ismert, az 1940-es években, a keresztény társadalom zsidóktól történő „megtisz-
títási” folyamatának a részeként, a magyar kormány elrendelte a zsidóktól vagy 
zsidó származású keresztényektől származó művek eltávolítását a köz- és iskolai 
könyvtárakból. Az így leltárba vett és a könyvtárakból és egyéb intézményekből 
eltávolított kiadványok jelentős részét megsemmisítették. Hasonló sorsra juthat-
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tak a zsidó sajtókiadványok, hírlapok, folyóiratok is, számos kiadványnak ugyan-
is az általunk vizsgált könyvtárakban ma már egyetlen példánya sem található 
meg. 

A következőkben a zsidó sajtókiadványokat a megjelenésük helye szerint is-
mertetjük, a mai megyék szerint, s az egyes településeken megjelent kiadványokat 
időrendi sorrendben közöljük.

Arad megye

Arad. Arad megyében tíz zsidó sajtókiadványt találtunk, ezek mindegyike 
Aradon jelent meg. Közülük hat folyóirat: Jüdische Volksschule (1863), az Egyet-
értés (1926), a Böné Berith (1926–1939), amelyet Kolozsváron adtak ki, csak az 
1932-ben megjelent 4. számát nyomták Aradon, továbbá a Shalom (2003–2007), 
Știri din Israel (2003–2018) és a Studia Iudaica Aradensis (2005–2018).

Egy évkönyv és egy naptár is megjelent Aradon: Jahrbuch für die Israelitischen 
Kultusgemeinden in Ungarn und seinen Nebenländern (1860), amely az első zsi-
dó időszaki kiadvány volt Erdélyben, illetve a Jüdischer Familien Kalender 
(1930–1931). Egy hitközségi kiadványt is megjelentettek a városban, Buletinul 
Comunității – Hitközségi Közlöny (1939–1945) címmel, a Moledet (1947) című ki-
adványról pedig nem ismert, hogy milyen rendszerességgel jelent meg, valamint 
az sem, hogy milyen jellegű kiadvány volt.

Beszterce-Naszód megye

Beszterce. Egyetlen hetilap jelent meg a városban, az Allg[emeine] Jüdische 
Presse (1921).

Borgóprund. A Beszterce-Naszód megyei Borgóprundon látott napvilágot a 
Kneszet Hachamim (1905) című rabbinikus folyóirat.

Bihar megye

Nagyváradon húsz sajtótermék látott napvilágot, köztük egyetlen napilapot 
találtunk, a már említett 1935-ben kiadott Zsidó Hírlapot. A kiadványról csak 
Scheiber Sándor bibliográfi ájából van tudomásunk. Két nagyváradi zsidó hetila-
pot is felfedeztünk, ezek a Mizrachi (1920–1921) és a Népünk (1929–1940) című 
kiadványok.

A hitközségek szövetsége több városban megjelentette kiadványait, Temes-
vár és Kolozsvár mellett Nagyváradon is: Az Erdély-Bánáti Országos Izraelita Iro-
da (Hitközségek Szövetsége) Közleményei (Kolozsvár–Nagyvárad, 1926–1932), Az 
Erdély-Bánáti Országos Izraelita Iroda Nyugati Szertartású Hitközség Szövetsége 
(Uniunea Comunităţilor Evreeşti de rit occidental din Ardeal şi Banat) Közlemé-
nyei (Kolozsvár–Nagyvárad, 1936–1937), A XXI. Izr. Községkerület Hitközségei-
nek Közleményei (1942–1943/44). Emellett a nagyváradi hitközségnek is saját köz-
lönye volt, amely Buletinul Comunității – Hitközségi Közlöny (1940–1942) cím-
mel jelent meg.
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A Nagyváradon jelentek meg olyan folyóiratok, mint a 12 ellenröp-
irat (1880–1881), a Jövendő (1919), a Zsidó Élet (1928–1941), a Dárkénu (Nagy-
várad–Máramarossziget, 1931–1934), amelyet a II. évfolyam 8. számától 
Máramarosszigeten adtak ki, illetve az Új Század (1941). 

Egy alkalmi lapról van tudomásunk, amely a Pro-Palesztina Liga Programmja 
(1926), és egy naptár is megjelent a városban: Zsidó naptár az 5696. bibliai és az 
1935–36. polgári évre (1935). Sajnos hat nagyváradi kiadvány esetében nem is-
mert, hogy milyen periodicitású lapok voltak, ezek a következők: Beit Vaad 
Lehahamin (1875), Zsidó Közlöny (1921), Zsidó Kisebbség (1928–1929), Hamessef 
(1934); Modaa le-somrei sabbat – Közlöny a szombat-tartók számára (1934), 
Halihot Olam (1943). 

Nagyszalonta. Egy lapot Nagyszalontán is kiadtak, a Purimi Híradó (1925. 
márc. 14/15.) című alkalmi kiadványt.

Brassó megye

Brassóban két hitközségi kiadványt találtunk: Comunitatea Bisericească 
Izraelită Brașov – Brassói Izraelita Hitközség [1925. évi zárszámadása] (1926), va-
lamint Buletin Lunar – Hitközségi Értesítő (1939–1940). Kiadták továbbá a havon-
ta megjelenő, mindössze két számot megért Hasemes (1925) folyóiratot és egy al-
kalmi lapot, a purimi ünnepre kinyomtatott Eleven Újságot (1902). 

Fehér megye

Gyulafehérváron jelent meg az egyetlen Fehér megyei zsidó sajtótermék, a 
Siebenbürger Israelit Organ für Synagoge, Haus und Schule (1883) című folyóirat, 
ám néhány hónapnál hosszabb életűnek ez sem bizonyult.

Hunyad megye

Hátszeg. Az egyetlen Hunyad megyében megjelent zsidó lap a Hátszegen ki-
adott Hagsama (1935).

Kolozs megye

Kolozsvár. Az erdélyi zsidó lapkiadás egyik legjelentősebb központja volt 
Kolozs megye, ahol 82 kiadvány látott napvilágot, ebből 78 Kolozsváron. Itt je-
lent meg a zsidóság legfontosabb napilapja, az Új Kelet (1918–1940), amely ‒ amint 
erről már szó esett ‒ egyben az első számú cionista kiadvány volt Erdély-szerte. 
Ugyanakkor tizenhárom hetilapot adtak ki a városban, amelyek a következők: 
Kol Mövászér (1898–1907), Hásáchár (1908–1912), Erdélyi Zsidó Lapok (1910), 
Carneval (1920–1921), Neue Jüdische Presse (Dés–Kolozsvár, 1920), Poale Czedek 
(1921), Jesurun (1921–1922), Az Újkelet (Kolozsvár–Temesvár, 1922–1928), Zsidó 
Állam (1930–1931), Sakter (1933), Hoemesz (Kolozsvár–Torda, 1933–1940), Egy-
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ség (1946–1949), Új Út (1949–1953). Hetilapként indult továbbá a Világ (1930), ez 
azonban csak egyetlen kiadást ért meg.

A hetilapokhoz hasonló számban jelentek meg folyóiratok is Kolozsváron, 
amelyekből tizenötöt sikerült felkutatni: Ifj ú Kelet (1922), Juventus (1923), Az 
Új Kelet Hetilapja (1923–1927), Noar (Kolozsvár–Marosvásárhely, 1924–1934), 
Múlt és Jövő (1925–1928), az Aradon is megjelenő Böné Berith (Kolozsvár–Arad, 
1926–1939), Haderech – Drumul – Az Út (Temesvár–Kolozsvár, 1926–1931), Al 
Ha-Mismar (1928–1929), Brit Hanoar Ezra – Szervezeti Közlemények (1929–1931), 
Kelet Népe (1930–1931), Hánoár Hácioni (1933–1934), Az Út (1934), Kolozsvári Izr. 
Gimnázium Diáklapja (1943), Studia Judaica (1991–2017), valamint a Memento 
(1995–2010). 

Kolozsváron, ahogyan más nagyobb erdélyi városokban, több hitközségi ki-
adványt ismerünk, emellett megjelentek itt a rabbiegyesület különféle közlemé-
nyei, de a hitközséghez tartozó egyéb intézmények is jelentéseket, beszámolókat 
adtak ki: A kolozsvári Izraelita Nőegylet jelentése (1895–1924), Az Erdély-Báná-
ti Rabbiegyesület Közleményei (1921–1926), Raportul anual al școalelor secundare 
de băieți și fete din Cluj ale Societății Evreești Regnicolare „Tarbut” pe anul școlar 
1921-22 (1922), Az Erdélyi-Bánáti Izraelita Hitközségek Szövetségének közleményei 
(1925), Jelentés az Erdélyrészi Központi Palesztinahivatal 5685 (1925) évi működé-
séről (1925), Az Erdély-Bánáti Országos Izraelita Iroda (Hitközségek Szövetsége) 
Közleményei (Kolozsvár–Nagyvárad, 1926–1932), A cluj-kolozsvári Izraelita Hit-
község 1925–1934/35. évi zárszámadása és 1926–1935/36. évi költségelőirányzata 
kapcsolatosan az elöljáróság évi jelentésével (1926–1936), Az Erdélyi Zsidó Nemze-
ti Szövetség VII. konferenciája (1926), Az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség IX. kon-
ferenciája (1929), Comunitatea Bisericească Evrească din Cluj – Cluj-Kolozsvári 
Izraelita Hitközség jelentése és zárszámadása az 1930. évről (1931), Az Erdélyi Zsi-
dó Nemzeti Szövetség cluji helyi csoportjának szabadegyetemi előadássorozata 
(1931–1932), Az Erdély-Bánáti Országos Izraelita Iroda Nyugati Szertartású Hit-
község Szövetsége (Uniunea Comunităţilor Evreeşti de rit occidental din Ardeal şi 
Banat) Közleményei (Kolozsvár–Nagyvárad, 1936–1937), Comunitatea Evreilor 
de Rit Occidental din Cluj – A Cluji Izraelita Hitközség elöljáróságának jelenté-
se és zárszámadása az 1934–1935. évekről (1936), Monitorul Comunității Izraelite 
– Hitközségi Értesítő (1936–1942), Comunitatea Noastră (1939–1940), Jelentés az 
Erdélyi-Bánáti Országos Izraelita Iroda működéséről 1922–1940 (1940), Kolozs-
vári kongresszusi izraelita hitközség (1940–1941), A Kolozsvári Izraelita Hitköz-
ség Előljáróságának, valamint a kebelbeli Szentegylet Előljáróságának jelentése az 
1942. évi működéséről (1943), Beszámoló az 1942 évről és költségvetés az 1943 évre 
(1943); Beszámoló (1947). 

Az alkalmi kiadványok között kilencet tartunk számon Kolozsváron: 
Haggibor Újság (1922), Haggib-Bor-Lap (1931), Wicc-ó Bazár (1932), Ellenzéki Ér-
tesítő (1933), A Dolgozó Erec Jiszráél (1935), A Dolgozó Zsidó Palesztina (1939), 
Peszachi jelentés (1942), Kétség (1947), Adalékok a kolozsvári zsidóság múltjához. 
File din istoria evreimii clujene (2011–2019). Ez utóbbi külön magyar és román kö-
tetekben látott napvilágot. 
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Az időszaki kiadványok sorából nem maradhatnak ki az évkönyvek, illet-
ve a naptárak, amely kategóriában a következő tizenegy kiadványt találtuk a vá-
rosban: A Kolozsvári Izr. Felolvasó Egyesület Évkönyve (1906), Az Új Kelet évköny-
ve. 5682–1921/1922 (1921), Árvák Könyve (1924–1927), Zsidó Családi Naptár az 
5685. évre (1924–1925), Calendarul evreesc – Jüdischer Kalender – Zsidó nap-
tár (1938/39–1939/1940), A Kolozsvári Zsidó Gimnázium Évkönyve (1940–1943), 
Erdélyi Zsidó Évkönyv 5701 (1940–1941), Zsidó diáknaptár az 1942–43. tanév-
re (1942/1943), Izraelita zsebnaptár (1943–1944), Zsidó Naptár 5707 (1946–47) 
(1946), Erdélyi Zsidó Évkönyv 5708 (1947–1948).

További nyolc kolozsvári zsidó lap esetében nem ismert a megjelenés gyako-
risága: Allgemeine Jüdische Zeitung (1887), Jehudith (1921), B'nai B'rith közlemé-
nyek (1930), Erdélyi Zsidó Diáksegélyző Bulletinje (1933–1936), Hábrit Hakibucit 
(1935), Alkotás és Béke (1936–1938), – Jediot – Hírek (1946–1947), Új Ifj úság (1947).

Bánff yhunyadon az egyetlen kiadvány a havonta kétszer megjelenő Dárkénu 
(Bánff yhunyad–Máramarossziget, 1931–1934) volt.

Dés. A kolozsvári kiadványok között is említett Neue Jüdische Presse (Dés–
Kolozsvár, 1920) hetilapot kezdetben Désen adták ki, emellett itt jelent meg a Ha-
zatérés (1934–1935, 1938–1939) folyóirat, valamint a Die Jüdische Stimme (1933) 
és az Új Élet (1919–1920). 

Máramaros megye

Máramarossziget. Kolozsvár mellett a zsidó sajtó másik jelentős központja 
Máramarossziget volt, amit az itt megjelent kiadványok száma is alátámaszt, a vá-
rosban ugyanis 39 zsidó sajtóterméket adtak ki, köztük egy napilapot Máramarosi 
Hírlap (1934–1938) címmel. A hetilapok sorában jóval többet, tizenkét kiadványt 
találunk, amelyek a következők: Hátor (1874–1876), Szigeter Zeitung (1892–1893), 
Jüdische Presse (1895–1896), Cion-Zeitung (1904–1906), Jüdisches Blatt (1910–
1912), Jüdische Volkszeitung (1910–1914), Maramaroscher Jüdische Zeitung (1910–
1911), Jüdische Zeitung (1921–1922), Jüdische Volkszeitung (1928–1929), Jüdische 
Presse (1929–1933), Yerushalayim (1929–1930), Barisszia (1930).

A Máramarosszigeten kiadott folyóiratok sorában olyan kiadványokat talá-
lunk, mint az Ahavat Cion (1908), a Nagyváradon is megjelenő Dárkénu (Nagyvá-
rad–Máramarossziget, 1931–1934), valamint a szintén Dárkénu (Bánff yhunyad–
Máramarossziget, 1931–1934) címmel Bánff yhunyadon is napvilágot látott lap. 
Szigeten adták ki továbbá a Die Warheit (1896), a Maramaroscher Blätter (1931–
1932), a Der Stern (1932), a Der Radio (1933) és az Ojfgang (1933–1938) című fo-
lyóiratokat.

Hitközségi kiadványokat nem fedeztünk fel Máramarosszigeten, de arány-
lag magas számú azon kiadványok listája, amelyekről nem tudjuk, hogy milyen 
gyakorisággal jelentek meg: Hasemes (1878–1879), Allgemeine Jüdische Zeitung 
(1887), Jüdische Volkszeitung (1893–1897), Saarei Zion (1895), Vaad Hahamim 
(1895), Jüdische Nächstenliebe (1896), Jüdische Volksblatt (1899), Zion (1902–
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1906), Ratgeber (1914), Cionista Ismertető Füzetek (1919), Magyar Zsinagóga 
(1919–1920), Yiddishe Welt (1933–1934), Az Út (1935–1936), Joung Máramaros 
(1941), Héd Hagalil (1946), Sabbaton (1946), Yeshurun (1946–1947), Inzer Lében 
(1947).

Nagybányán két zsidó kiadvány volt, az alkalmi lapként megjelent Jótékony-
ság (1910), valamint a Népközösségi Tudósító (1947), amelynek egyetlen számát is-
merjük. 

Felsővisóról két folyóiratról tudunk, ezek a Degel Hatorah (1922–1929, 1937) 
és a Kolénu-Unzer Stimme (1935) című kiadványok. 

Szinérváralja. A Máramaros megyéhez tartozó Szinérváralja négy kiadvány-
nak adott otthont, itt jelent meg az Ohel Jichak (Szinérváralja, Szatmárnémeti, 
Szilágysomlyó, 1903–?) folyóirat, amelyet Szatmárnémetiben és Szilágysomlyón 
is nyomtattak, valamint az Apirjon (1925–1928). Itt látott napvilágot továbbá a 
Kvucei Efraim (1914–1932) és a Bet vaad la-hakhamim (1922–1941) című lap.

Maros megye

Marosvásárhely. Maros megyében már jóval kevesebb kiadványról számol-
hatunk be. A Marosvásárhelyen megjelent nyolc sajtótermék között egy hetila-
pot találtunk, a Zsidó Életet (1932), ezenkívül két folyóirat látott itt napvilágot, A 
Sómér (1924–1926) és a Kolozsváron is megjelenő Noar (Kolozsvár–Marosvásár-
hely, 1924–1934). Alkalmi lapként jelent meg az Eleven Újság (1900), továbbá egy 
évkönyvet és egy naptárat adtak ki a városban: A marosvásárhelyi izraelita nép-
iskola és izr. polgári fi ú- és leányiskola évkönyve az 1941/42. és 1942/43. tanévre 
(1941–1943), illetve az Ész akerdélyi Zsidó Almanach (1945). Hitközségi kiadvány-
ból is csak egyet ismerünk innen, amely Buletinul Comu nității – Hitközségi Köz-
löny (1940) címmel jelent meg, valamint itt jelent meg 1948-ban a Zsidó Népkö-
zösségi Értesítő. 

Szatmár megye

Szatmárnémeti. A Szatmár megyei tizenöt zsidó kiadványból tizen-
négy Szatmárnémetiben jelent meg, köztük három hetilapot azonosítottunk, a 
Szatmarer Allgemeine Jüdische Zeitungot (1902–1903), a Zsidó Újságot (Buka-
rest–Szatmárnémeti, 1935–1938), amely Szatmár mellett Bukarestben is megje-
lent, valamint a Deportált Híradót (1945). Folyóiratból négy volt Szatmárnémeti-
ben, az Ohel Jichak (Szinérváralja, Szatmárnémeti, Szilágysomlyó, 1903–1915?), a 
Bet Vaad Lehachamim (1923–1925), a Zsidó Jövő (1930–1940) és a Zsidó Szemle, 
amelynek a megjelenési időszakát nem ismerjük.

A satumarei (szatmári) „Status quo ante” izraelita hitközség elöljáróságának 
jelentése az 1917–1927. közigazgatási évekről (1927) címmel megjelent hitközségi 
kiadvány mellett itt jelent meg az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség Szatmári Cso-
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port. Munkánk és feladataink (1926) című kiadvány, valamint két alkalmi lapot is 
találtunk, ez a Giardinetto (1914), illetve a Szatmárfalva (1915) című lap. A Meged 
Yerahim (1930 körül) esetében nem ismert, hogy milyen gyakran jelent meg.

Tasnád. A Tasnádi Zsidó Nőegylet műsoros estélyére jelent meg az Eleven 
Újság (1921) című alkalmi lap, amelyet Nagykárolyban nyomtattak.

Nagysomkúton két kiadvány jelent meg, a Transilvanishe Jiddische Zeitung 
(1930–1935) és a Transilwanische Jüdische Zeitung (1935–1937) folyóirat.

Szeben megye

Nagyszebenben jelent meg az Ostjüdischer Beobachter (1934) című kiad-
vány, amelyre a szakirodalomban egyáltalán nem találtunk utalást, egy példánya 
azonban megtalálható a nagyszebeni Brukenthal Múzeum könyvtárában. 

Szilágy megye

Szilágycsehen látott napvilágot az izraelita nőegylet kiadásában megjelenő 
alkalmi lap, az Eleven Újság (1907).

Szilágysomlyó. Szatmár és Szinérváralja mellett Szilágysomlyón is megje-
lent az Ohel Jichak (1903–1915?) rabbinikus folyóirat.

Temes megye

Temesvár. A Temesváron megjelent három hetilap, a Neue Zeit – Új Kor 
(1920–1940), az Újkelet (Kolozsvár–Temesvár, 1922–1928) és a Jüdische Woche 
(1932) mellett több folyóirat is napvilágot látott a városban: A Zsidó Iskola (1920–
1921), Kadima (1921–1924), Haderech – Drumul – Az Út (Temesvár–Kolozsvár, 
1926–1931), Kézirat (Lugos–Temesvár, 1934–1939), Atidénu  (1945), Ichud (1947–
1948). 

A Zsidó Nemzeti Szövetség és a Zsidó Demokrata Bizottság, valamint a 
rabbiegyesület is közleményeket adott ki Temesváron: A Temesvári Zsidó Nemze-
ti Szövetség kiadványai (1919), Erdély-Bánáti Rabbiegyesület Közlemények (1934), 
Az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség XVI. Konferenciája (1939), A Zsidó Demokra-
ta Bizottság Tartományi Titkárságának Közleményei (1948), Buletinul Comitetului 
Democrat Evreesc, Secretariatul regional de coordonare = A Zsidó Demokrata Bi-
zottság Tartományi Titkárságának Közlönye (1948). 

Az alkalmi kiadványok között a következőket találjuk: Mordchele Hajehudi 
(1921–1922), A Kék-Fehér Bál Alkalmi Lapja (1922), Pürem Schlachmones (1924), 
Purimi Újság (1933). 

Egy évkönyvet, illetve egy iskolai értesítőt is kiadtak Temesváron, ezek az 
Almanahul Evreesc – Jüdisches Jahrbuch – Zsidó évkönyv (1935–1939), illetve A 
Timisoarai zsido lyceum értesítője (1920). 
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A Hecháluc Hádáti (Temesvár–Budapest (?–1947) és a Zsidó Szemle (1909) 
megjelenésének gyakoriságát nem sikerült kideríteni. 

Lugos. Temes megyében Lugoson is megjelent egy kiadvány, a Temesváron 
is kiadott Kézirat (Lugos–Temesvár, 1934–1939).

Következtetések

Az Erdélyben megjelent zsidó kiadványok feltérképezése során a főbb erdé-
lyi könyvtárakban végeztünk kutatásokat, illetve felhasználtuk a szakbibliográfi -
ákban eddig közölt adatokat. Bár részleges kutatásokat már végeztek a témában, 
egész Erdélyre kiterjedő, átfogó munkát eddig senki nem közölt. 

Scheiber Sándor Magyar zsidó hírlapok és folyóiratok bibliográfi ája című 
munkájában 84 erdélyi zsidó sajtókiadványt identifi kált. Ehhez közeli a Monoki 
István által felkutatott kiadványok száma is, aki a Magyar könyvtermelés Ro-
mániában (1919–1940) és a Magyar könyvtermelés a román uralom alatt (1919–
1940) című művében összesen 82, Erdélyben megjelent zsidó kiadványról számol 
be. Kuszálik Péter az 1940–1989 közötti erdélyi hírlapokat és folyóiratokat veszi 
számba, ezek között mintegy 19 zsidó kiadványt említ. Az általunk összeállított 
bibliográfi a 206 kiadványt tartalmaz, ezek közül mintegy 122 kiadványnak leg-
alább egy példánya megtalálható az erdélyi vagy magyarországi könyvtárak va-
lamelyikében. 

A jövőbeli kutatások feladata lesz annak feltárása, hogy a ma már Erdélyben 
és Magyarországon fellelhetetlen erdélyi zsidó kiadványok közül maradtak-e meg 
kutatható példányok nyugati vagy izraeli könyvtárakban.

* A BBTE Holokauszt- és Genocídiumtanulmányi Intézetének társult kuta-
tója. A tanulmány és az azt megalapozó kutatás a Kolozsvári Kommunikáció- és 
Médiakutató Intézet anyagi támogatásával valósult meg, amelyért a szerző ezúton 
köszönetet mond.
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 Auschwitz-Birkenau. A deportáltak végső kirablása. Auschwitz-album, Jad Vasem.
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 Auschwitz-Birkenau. A halálba küldöttek egyik csoportja. Auschwitz-Album, Jad Vasem.
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Die Aufspaltung der deutschen 
Gruppen in der Bukowina, 
1933-1938

In der Bukowina wurden wie in Siebenbürgen in den Jahren nach 1933 
die konservativen Kräft e marginalisiert. Da dort die Mehrheit der Deutschen 
katholisch war, griff en die Nationalsozialisten seit 1934 vor allem die katholischen 
Jugendgruppen an. Nach 1935 entbrannte zusätzlich ein wüster Kampf zwischen 
zwei nationalsozialistischen Organisationen. Die Machtkämpfe heizten diverse 
Geldgeber aus dem Deutschen Reich an. Ich gehe drei Fragen hintereinander 
nach: 

Rezumat (Divizarea grupurilor germane în Bucovina, 1933-1938)
Instituţiile germane din Bucovina aveau în anii 1920 încă puţine contacte cu Germania. In timpul crizei economice se 

acordă un credit pentru păstrarea Casei Germane din Cernăuţi şi de atunci intervenţiile în Germania devin frecvente. După 

1933, mai ales ministerul Propagandei din Berlin trimite subvenţii pentru ziare naziste. Grupurile naziste formate după 1933 

luptă mai întâi împotriva conservatorilor germani şi apoi împotriva organizaţiilor catolice. Majoritatea germanilor din Bucovina 

aparţineau de biserica romano-catolică. Între 1935 şi 1938 două grupuri naziste luptă pentru infl uenţă, susţinute de diverse 

organizaţii din Germania. Guvernul român închide în 1935 toate şcolile de stat din Bucovina unde se preda în limba germană. 

Planul consulului german Fritz Schellhorn din Cernăuţi, de a fonda școli private la sate pe lângă bisericile catolice nu se poate 

realiza. În timpul luptelor fracţioniste instituţiile din Berlin găsesc conducătorii cei mai docili, care vor organiza alinierea totală 

în Bucovina.
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Abstract  (Division of German groups in Bukovina, 1933-1938)
In the 1920s German institutions in Bukovina still had little contact with Germany. During the economic crisis there comes 

a loan to keep the German House in Cernăuţi and since then interventions in Germany become frequent. After 1933, especially 

the Berlin Propaganda ministry sends grants to Nazi newspapers. Nazi groups formed after 1933 fi rst fought against German 
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factional struggles the institutions of Berlin fi nd the most docile leaders, who will organize the total alignment in Bukovina.
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1. Worüber stritten die Deutschen in der Bukowina nach 1933?   
2. Wer hatte in Rumänien den Nutzen von den Auseinandersetzungen? 
3. Wer unterstützte den Prozess der Radikalisierung vom Deutschen Reich 

aus?1

1. Worüber stritten die Deutschen in der Bukowina nach 1933? 
Während des Ersten Weltkrieges war die Bukowina mehrmals von der 

russischen Armee besetzt worden und ein Teil der Bevölkerung fl oh westwärts. Die 
Truppen des Habsburger Reiches konnten sich erst im Herbst 1918 dauerhaft  dort 
behaupten. Bereits im November 1918 marschierten rumänische Militäreinheiten 
ein. Die neue Verwaltung führte den Belagerungszustand ein, um die mit dem 
Anschluss an Rumänien unzufriedene ukrainische Bevölkerung zu kontrollieren. 
Der Norden der Bukowina war mehrheitlich von ukrainischen Bauern und der 
Süden von Rumänen besiedelt. Die deutsche Minderheit betrug nur 8,9% der 
Gesamtbevölkerung und lebte verstreut vor allem im Süden. Der Wiederaufb au 
der Vereinsstrukturen der Deutschen war schwierig, weil die neuen Machthaber 
die genossenschaft lichen Netze aller Nichtrumänen nicht unterstützten. Die 
75.533 Deutschen (1930) der Bukowina vertraten durch Wahlabsprachen im 
Bukarester Parlament in den zwanziger Jahren Alfred Kohlruß und danach Alois 
Lebouton. Einige deutsche Städter wählten die Sozialdemokraten, diese verloren 
aber durch Repressionen ihren Einfl uss nach 1934 in der Bukowina.2

Die deutsche Minderheit wurde durch die Folgen der Weltwirtschaft skrise 
von Subventionen aus dem Deutschen Reich immer abhängiger. Über 60% der 
Deutschen lebten von Ackerbau, Viehzucht und Forstwirtschaft . Die Preise für 
Getreide und Fleisch fi elen sehr stark seit 1930. Die Bergbauern in der Südbukowina 
besaßen nur kleine Parzellen, weswegen viele saisonal im Forstwesen gearbeitet 
hatten. Aufgrund der Absatzprobleme stellten viele Forstbetriebe nach 1930 ihre 
Tätigkeit ein. 1931/32 breitete sich in den kinderreichen Familien der Bergdörfer 
Hunger aus. Die häufi g wechselnden Regierungen der Nationalen Bauernpartei 
schufen keine Abhilfe. Mit billigen Krediten der genossenschaft lichen 
Zentralbank aus Bukarest wurden vor allem rumänische Institutionen 
unterstützt. Die deutschen Genossenschaft ler konnten ihre Schulden bei der 
Czernowitzer Landwirtschaft sbank nicht zurückzahlen und diese vergab daher 
keine neuen Kredite. Die Bank kollabierte im Herbst 1932. Dafür machten viele 
Deutsche den Bankdirektor Hans Zachmann verantwortlich, der ein Schwager 
des Abgeordneten Alois Lebouton war. Lebouton saß im Kuratorium dieser Bank. 
Durch den Bankrott war auch das große Deutsche Haus in Czernowitz gefährdet, 
das als Sitz aller deutschen Vereine diente. Als es 1933 zwangsversteigert werden 
sollte und es ein jüdischer Käufer erwerben wollte, kam ein Kredit aus dem Reich. 
Es wurde von einer getarnten Firma des Konsortiums Pontos erworben. Seitdem 
konnten die Kreditgeber aus dem Reich auf die Entscheidungen des Deutschen 
Volksrates in der Bukowina Einfl uss nehmen.3

Durch die Wirtschaft skrise hatte sich der Antisemitismus in der Bukowina 
verbreitet. Einige Juden waren besonders in Holzexport tätig und hatten den 
Export eingestellt. Rumänische Antisemiten der Liga zur National-Christlichen 



21

KÖZELKÉP

Auschwitz-Birkenau (T. Sz. Z. felvétele)



ME.dok • 2019/4

22

Abwehr von Alexandru C. Cuza behaupteten, dass die Juden absichtlich die 
Bevölkerung aushungern wollten. Auch die Leiter des Deutschen Jugendbundes 
machten die Juden für das wachsende Elend verantwortlich. Den Jugendbund 
leitete seit 1929 der Student Michael Stocker. Er beanspruchte alle deutschen 
Jugendlichen zu vertreten, obwohl er seit 1931 einen Konkurrenten bekommen 
hatte. Der Reichsverband für die katholischen Auslandsdeutschen hatte den 
schlesischen Pater Georg Goebel in die Bukowina geschickt. Der 29-Jährige baute 
recht erfolgreich in vielen Orten katholische deutsche Jugendgruppen auf.4 

In den Krisenjahren konnte das Unterrichtsministerium viele Lehrer nicht 
mehr bezahlen, da der Staat geringere Steuereinnahmen hatte. Die Volksschulen 
waren seit der österreichischen Zeit staatliche Institutionen und dort wurden 
besonders viele deutsche Lehrer entlassen. Von den 97 deutschen Grundschulen 
aus dem Jahr 1918 existierte 1928 nur noch eine. Da ihr Abgeordneter Lebouton 
sowohl in ökonomischen wie in kulturellen Angelegenheiten keine Erfolge 
aufzuweisen konnte, wählten ihn 1932 nur die Hälft e der Deutschen. Viele stimmten 
für die „Liga” von Cuza, dazu hatten die Anhänger von Fritz Fabritius aufgerufen. 
Fabritius hatte zuerst in Siebenbürgen und später in den anderen Regionen 
kleine Vereine aufgebaut, die mit Geld aus dem Reich sich nach 1933 schnell 
erweiterten.5 Zur Wahl von Cuza rief 1932 in der Bukowina der Geschäft sführer 
des Volksrates Ingenieur Edwin Landwehr von Pragenau die Deutschen auf. 
Zusammen mit Martin Runzer organisierte er die erste öff entliche Versammlung, 
die nationalsozialistische Selbsthilfe in Czernowitz im Februar 1933.6 Sie 
gründeten eine Filiale der „Nationalsozialistischen Selbsthilfebewegung”, die 
verkündete den Internationalismus und Marxismus zu bekämpfen. Sie forderten 
die Deutschen auf, sich von den Juden und Sozialdemokraten abzugrenzen. Es 
ging Landwehr von Pragenau vor allem um die Abwerbung der Leser von zwei 
deutschen Tageszeitungen, die jüdische Herausgeber hatten. Die einzige Zeitung 
ohne jüdischen Herausgeber war die „Czernowitzer Deutsche Tagespost”, sie 
hatte 1934 nur eine Aufl age von ca. 1000 Exemplare.7

Als im April 1933 die Zeitungen jüdischer Herausgeber über die 
Ausschreitungen beim Boykott jüdischer Geschäft e im Reich berichteten, taten 
das die Redakteure der „Tagespost” als Gräuelpropaganda ab. Der Leiter der 
katholischen Jugendgruppen Goebel versuchte die Auseinandersetzungen zu 
deeskalieren, was ihm nicht gelang. Danach konzentrierte er sich darauf, das Sankt 
Josef Waisenhaus in Czernowitz zu einem kulturellen Zentrum auszubauen. Er 
gab seit 1932 die Wochenzeitung „Katholische Volkswacht” heraus. Sie erlangte 
im Juli 1933 bereits eine Aufl age von 4.200 Exemplare. Beliebt war die Beilage 
für Jugendliche, wie auch der jährlich erscheinende Katholische Volks- und 
Hauskalender. Er baute katholische Vereine für Kinder, junge Männer und 
junge Frauen sowie für Handwerksgesellen auf.8 Goebels Erfolg war den anderen 
deutschen Führern ein Dorn im Auge und sie verlangten vom Auswärtigen Amt 
1934 dessen Abberufung. Diese erfolgte aber nicht.

Trotz schrittweiser wirtschaft licher Gesundung Rumäniens blieb die 
Südbukowina 1935/36 ein Notstandsgebiet. Das Elend vieler Deutschen nutzten 
die Nationalsozialisten, um den Abgeordneten Lebouton der Untätigkeit zu 
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bezichtigen. Zum Sprecher der Anhänger von Fabritius stieg in der Bukowina 
der 34jährige Sportlehrer Erwin von Millanich auf, der in Deutschland studiert 
hatte. 1934 gab er das Geld, das für den Bau von deutschen Schulen vorgesehen 
war, dafür aus, dass der radikale Jugendführer Michael Stocker eine Stelle als 
Sekretär des Volksrates erhielt. Dieser organisierte Agitationsgruppen, die 
während der Veranstaltungen zur Wahl des Deutschen Volksrates im März 1935 
die Kandidaten der Konservativen niederschrien. Kohlruß und Lebouton hatten 
zusammen mit Konservativen anderer Regionen den „Deutschen Volksbund” 
gegründet, der in der Bukowina bei den Wahlen nur 11% Prozent der Stimmen 
erlangte. Die nationalsozialistischen Anhänger von Fabritius erzielten eine 
Mehrheit von 48%. Millanich ließ das Wahlalter für den Volksrat von 23 auf 
21 Jahre herabsetzen, um seine Hausmacht zu stärken. Die Fabritius-Anhänger 
erkannten das nicht an und bildeten einen eigenen Volksrat.9 Vier Jahre lang 
bekämpft en sich danach zwei nationalsozialistische Gruppen, deren Programm 
fast identisch war. Beide gaben Zeitungen heraus, in denen sie sich gegenseitig 
der Veruntreuung von Subventionen aus dem Reich bezichtigten. Das machte 
die Sicherheitspolizei auf die illegalen Geldfl üsse aufmerksam und sie versuchte 
die Überbringer zu ermitteln. Es bestand die Gefahr, dass die Regierung die 
Agitation der Nationalsozialisten zum Anlass nehmen würde, um gegen 
deutsche Institutionen schärfer vorzugehen. Dies wollten Lebouton und andere 
Konservative in Rumänien verhindern und gingen mit Fabritius ein Bündnis 
ein. Gegen das Versprechen, dass die Radikalen die Kirchenvertreter nicht mehr 
frontal angreifen würden, lösten die Konservativen den „Deutschen Volksbund” 
auf. Da sich aber vor allem junge Nationalsozialisten gegen den Kompromiss 
wehrten und 1935 die „Deutsche Volkspartei in Rumänien”/DVR gründeten, 
gingen die Angriff e auf die Konservativen weiter. Kohlruß zog sich aus der Politik 
zurück und starb verbittert 1935 mit 53 Jahren. Der Senator Lebouton kämpft e bis 
zu seinem Tod 1936 weiter. Er starb mit 55 Jahren an einem Leberleiden. Bei der 
Beerdigung, an der auch viele rumänische Lokalpolitiker teilnahmen, sprach der 
deutsche Pfarrer an, dass die Angriff e der Radikalen Lebouton ins Grab gebracht 
hätten.10 Danach hatten die Deutschen der Bukowina keinen Vertreter mehr im 
Parlament.    

Die beiden Abgeordneten hatten von den Regierungen der Nationalen 
Bauernpartei kleine Zugeständnisse bezüglich der Einrichtung von deutschen 
Schulklassen erreicht. Die Nationalliberalen bauten nach ihrem Regierungsantritt 
im Dezember 1933 alle Zugeständnisse der Bauernpartei schrittweise ab. In allen 
staatlichen Schulen der Bukowina musste seit 1935 in rumänischer Sprache 
unterrichtet werden, viele deutsche Lehrer wurden entlassen. Fritz Schellhorn, 
der deutsche Konsul in Czernowitz, berichtete 1935 dem Verband der Deutschen 
im Ausland/VDA, dass nur Pater Goebel etwas Konkretes für die deutschen 
Schulkinder täte. Seine katholischen Jugendgruppen hielten Sommer-Kurse für 
Kinder ab, die sonst nie das Hochdeutsche hören würden. Der Konsul gründete 
einen Schulausschuss, um kleine deutsche Volksschulen unter dem Dach der 
katholischen Kirchen zu errichten. Dafür kam eine größere Summe vom VDA 
an die Adresse des Kulturvereins. Das schuf neuen Streit, denn Millanich 
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beanspruchte das Geld 1935 für die DVR. Der Konsul schrieb nach Berlin, dass 
Millanich es sicher bei den Pressekampagnen gegen die Anhänger von Fabritius 
verschwenden würde. Nun stimmten der VDA und das Auswärtige Amt einem 
Auszahlungsstopp zu, solange sich zwei Volksräte von Nationalsozialisten 
öff entlich bekämpft en. Der Konsul beantragte die fi nanzielle Unterstützung 
des Evangelischen und Katholischen Waisenhauses, des Schülerheims und 
der Jugendgruppen von Pater Goebel. Schellhorn betonte, dass diese Gruppen 
als einzige sich um deutsche Kulturarbeit bemühten. Die Anhänger der DVR 
waren erbost, dass sie nicht mehr fi nanziert wurden. Millanich bezeichnete 
daraufh in in Artikeln die von Schellhorn unterstützten Schulgründungen als 
parteipolitische Initiative der Anhänger von Fabritius, obwohl im Schulausschuss 
alle Gruppen vertreten gewesen waren. Damit gefährdete er die mühselige Arbeit 
des Schulausschusses, denn der Bischof Mihai Robu aus Jassy zögerte nun die 
Gründung kleiner deutschen Schulen unter dem Dach katholischer Dorfk irchen 
zu unterstützen. Millanich rief auch dazu auf, die Feier zum 40. Jahrestag seit 
der Gründung des Kulturvereins in Ilischestie zu stören, welche die Fabritius-
Anhänger angekündigt hatten. Als etwa 500 seiner Anhänger den Saal okkupieren 
wollten, wehrten sich 600 Anhänger von Fabritius. Die Prügelei konnte nur durch 
den Einsatz der Gendarmerie und Feuerwehr gestoppt werden. Millanich wurde 
danach aus dem Schuldienst entlassen und zog sich aus der Politik zurück. Der 
Konsul berichtete an das Auswärtige Amt, dass durch Millanich der Kulturverein 
zu einem „Tummelplatz politischer Leidenschaft en” geworden sei.11 Zwar bekam 
die DVR in der Bukowina danach kein Geld mehr für ihre Agitation, doch die 
Angriff e auf Pater Goebel gingen weiter, denn auch die Organisation von Fabritius 
hetzte gegen ihn. Sie führte in der Bukowina Martin Runzer. Dieser pensionierte 
Hauptmann war 1935 kurz bei DVR gewesen und wechselte 1936 zur Fabritius-
Gruppe. Schellhorn berichtete, dass der 58jährige Runzer durch sein Auft reten 
die Jugend nicht mobilisieren könne. Deswegen sei er neidisch auf Goebels Erfolg 
in der Jugendarbeit. Runzer denunzierte Schellhorn 1937 in einem anonymen 
Schreiben bei der Deutschen Gesandtschaft  in Bukarest als Unterstützer der 
Katholiken. Der konnte den Absender schnell ermitteln und Runzer musste 
zurücktreten.12 Sein Nachfolger als Gauleiter wurde der Lehrer Franz Lohmer, 
der sich um Ausgleich bemühte. Schellhorn erwähnte in seinen Erinnerungen, 
dass Arthur Konradi, der Landesgruppenleiter der NSDAP/Auslandsorganisation 
in Bukarest sich über ihn bei den Parteistellen im Deutschen Reich beschwert 
hatte, weil er in seinen Berichten die Arbeit von Pater Goebel positiv darstellte.13 
Hans Turek, der Leiter der NSDAP/Auslandsorganisation schrieb 1956 in einer 
eidesstattlichen Erklärung, dass er nach Berlin in das Büro von Rudolf Heß zitiert 
worden sei, um gegen Schellhorn auszusagen.14 Schellhorn war zwar in Paris 
1933 der NSDAP beigetreten, sah aber bald die Entwicklungen im Deutschen 
Reich kritisch. Während seiner zehn Dienstjahre in Rumänien konnte er vielen 
Menschen helfen, besonders als er sich 1941 für verfolgte Juden einsetzte.15  

Die radikale DVR erhielt besonders vom Propagandaministerium aus 
Berlin Geld für ihre Publikationen und die sogenannte „Winterhilfe”. Gegen die 
Empfehlung des Auswärtigen Amtes kandidierte sie bei den Parlamentswahlen 
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vom Dezember 1937 mit einer eigenen Liste, die in der Bukowina 34% der 
deutschen Stimmen erhielt. Durch das allgemeine Parteienverbot musste 
die DVR 1938 ihre Tätigkeit einstellen. Ihre Anhänger wurden aufgrund des 
Drucks aus dem Reich in die „Deutsche Volksgemeinschaft ” von Fabritius 
integriert. Einige Radikale aus der Bukowina wirkten danach in der Nationalen 
Arbeitsfront. Eine Gruppe von Studenten aus der DVR bekam Geld von der 
Reichsarbeitsgemeinschaft  für Raumordnung, um die Berufsgliederung der 
Deutschen in der Bukowina zu erfassen. 1938 diente das Zahlenmaterial dazu, 
Arbeitskräft e unter den Deutschen anzuwerben. Sie sollten vor allem polnische 
Landarbeiter im Deutschen Reich ersetzen.16 Es gab 1938 in der Bukowina 
viele deutsche Arbeitslose in den Bergdörfern, weil die jüdischen Unternehmer 
durch die antisemitischen Maßnahmen der Regierung von Octavian Goga 
den Holzexport stark eingeschränkt hatten. Die gesammelten Daten dienten 
dann 1940 der „Volksdeutschen Mittelstelle” aus Berlin dazu, alle Bukowiner 
Deutschen zu einer „nicht überlebensfähigen Splittergruppe” zu erklären und 
ihre Umsiedlung ins Deutsche Reich zu organisieren.17 

2. Wer hatte in Rumänien den Nutzen von den Auseinandersetzungen? 
Im Zuge ihrer Rumänisierungspolitik schränkten die Regierungen der 

Nationalliberalen seit 1934 das Schulwesen der Minderheiten stark ein. In 
den 1920er Jahren hatten die Abgeordneten der Deutschen, Juden, Ukrainer 
und Sozialdemokraten aus der Bukowina im Parlament gemeinsam gegen 
Übergriff e protestiert. So traten sie 1926/1927 entschieden gegen die Einführung 
auswärtiger Prüfer beim Abitur auf, weil besonders nichtrumänische Schüler 
benachteiligt wurden. In diesem Zusammenhang war es in Czernowitz zu einem 
Gerichtsverfahren gekommen und ein rechtsradikaler Rumäne erschoss 1926 
einen jüdischen Oberschüler.18 

Die Nationalliberalen gingen 1934 dazu über, die Minderheiten auch im 
ökonomischen Bereich zu diskriminieren. Der aus der Bukowina stammende 
Arbeitsminister Ion Nistor hatte ein Gesetz initiiert, das den Betriebsleitern 
vorschrieb, einen wachsenden Anteil von Rumänen einzustellen. Sie sollten 
Listen ihrer Mitarbeiter getrennt nach Rumänen, rumänische Staatsbürger – 
also Angehörige der Minderheiten - und Ausländer erstellen. Er motivierte dies 
damit, dass mehr Rumänen angelernt werden müssten, damit eine rumänische 
Mittelschicht geschaff en werde. Das Gesetz, das die Arbeitsplätze vieler 
Nichtrumänen gefährdete, war im Juli 1934 in beiden Kammern verabschiedet 
worden.19 Die Abgeordneten der Juden intervenierten deswegen bei den großen 
jüdischen Organisationen in Frankreich und das französische Außenministerium 
äußerte danach Bedenken.20 Die Abgeordneten der Ungarischen Partei 
wandten sich an den Völkerbund. Der bildete eine Untersuchungskommission, 
die nach langen Debatten 1937 dieses Gesetz als Verstoß gegen den von der 
Friedenskonferenz in Paris 1919 festgelegten Minderheitenschutz bezeichnete.21 
Daraufh in wurde das Gesetz etwas verändert. Es wurden zusätzlich 
Sonderförderungen für rumänische Handwerker und Facharbeiten beschlossen. 
Die Regierungen der Nationalliberalen konnten ihren Kurs zur Marginalisierung 
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der Nichtrumänen Abgeordneten schrittweise verstärken, weil diese nicht mehr 
gemeinsam protestierten. 

Die Abgeordneten der Deutschen hatten vom Auswärtigen Amt 
Unterstützung erbeten. Auf die Berliner Anfrage wurde aus Bukarest geantwortet, 
dass die Deutschen nicht betroff en seien. Die rumänische Regierung war an der 
Ausweitung der Handelsbeziehungen mit dem Reich sehr interessiert. Da Berlin für 
Rohöl und Lebensmittel Preise anbot, die über dem Durchschnitt am Weltmarkt 
lagen, exportierte Rumänien immer mehr ins Deutsche Reich.22 Dort sah man die 
wirtschaft liche Verfl echtung mit Rumänien als Vorteil und das Auswärtigen Amt 
wirkte deswegen gelegentlich mäßigend auf die Nationalsozialisten in Rumänien 
ein. 

3. Wer unterstützte den Prozess der Radikalisierung vom Deutschen 
Reich aus? 

Der Czernowitzer Konsul Schellhorn fragte am 6. September 1935 
seinen Vertrauten in der Bukarester Gesandtschaft , warum die radikalen 
Nationalsozialisten Fördergelder für ihre Agitation aus Berlin erhielten, die 
viel Schaden anrichten würde. Wilhelm von Pochhammer, der Stellvertreter 
des Gesandten, erläuterte ihm, dass in Berlin gerade eine Auseinandersetzung 
über neue Wege in der Politik gegenüber den Auslandsdeutschen stattfi nde. Das 
Auswärtige Amt unterstütze Fabritius, weil der von der rumänischen Regierung 
akzeptiert worden sei. Doch die NSDAP-Auslandsorganisation von Wilhelm 
Ernst Bohle baue einen eigenen Apparat im Ausland auf. Er wolle Einfl uss nicht 
nur auf die Parteimitglieder, sondern auch auf die Volksdeutschen erlangen.23 In 
Rumänien verfüge der Leiter der NSDAP/AO Arthur Konradi über viel Geld, weil 
er auch im Vorstand der deutsch-rumänischen Handelskammer saß. Geld von 
Firmen, die in Rumänien investieren wollten, gelangte zur DVR, zur National-
Christlichen Partei von Cuza und zur Eisernen Garde.24 Bohle war 1932 in die 
NSDAP eingetreten und arbeitete in ihrer Auslandsabteilung. Hitler schätzte ihn 
wegen seiner Behauptung, dass bei den Auslandsdeutschen die Blutsbande stärker 
seien als die Loyalität zu ihren Staaten. Bohle beeinfl usste den Volksbund für 
das Deutschtum im Ausland, was auch Alfred Rosenberg vom Außenpolitischen 
Amt der NSDAP (APA), der Volksdeu tsche Rat von Karl Haushofer und die 
Dienststelle Ribbentrop taten.25

Bei ihrem Streben nach Einfl uss unterstützten die Chefs dieser fünf 
Institutionen aus dem Reich die rivalisierenden Gruppen der Nazis in Rumänien 
mit Geld für Propaganda. Die wüsten Machtkämpfe waren Ausdruck dieser 
Polykratie.26 Bohle kritisierte, dass im Auswärtigen Amt viele Berufsdiplomaten 
noch nicht voll hinter dem Nationalsozialismus stünden. 1937 wurde er mit 
Unterstützung von Rudolf Heß Staatssekretär im Auswärtigen Amt, wodurch er 
die Beförderung willfähriger Parteigenossen vorantreiben konnte. Er unterstellte 
alle NSPAP-Mitglieder der Gesandtschaft en den direkten Weisungen des Braunen 
Hauses in München. Er verbündete sich mit Himmler, der ihn 1936 in die SS 
aufnahm.27 Himmler sicherte sich über SS-Obergruppenführer Bohle Einfl uss 
auf Stellenbesetzungen im Auswärtigen Amt. Himmler erlangte Kontrolle über 
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die Volksdeutschen, als er 1936 die Volksdeutsche Mittelstelle initiierte, deren 
Leitung SS-Oberführer Werner Lorenz erhielt. Der VDA wurde ihm 1937 
unterstellt.28 Gauleiter Bohle pfl egte auch engen Kontakt zur Eisernen Garde, 
weswegen der deutsche Gesandte aus Bukarest Bedenken anmeldete.29

Die Leiter der Volksdeutschen Mittelstelle behaupteten, dass die 
Volksdeutschen dieselben Interessen wie das deutsche Volk hätten und sich 
dessen Vertretern unterordnen müssten. Seit 1939 benötigte sie für ihre Pläne zur 
Umsiedlung in das besetzte Polen hundertstausende Deutschen aus dem Ausland. 
Um diese entwurzeln zu können, brauchten sie auch in Rumänien Führer, die 
bedingungslos alle Befehle aus Berlin ausführten. Die gut steuerbaren Kräft e 
waren im Laufe der Auseinandersetzungen nach 1934 in Rumänien ermittelt 
worden. Sie akzeptierten bereitwillig jeden Befehl aus dem Deutschen Reich, wie 
sich bei den ersten Rekrutierungen zur Waff en-SS 1940 zeigen sollte.30 Dagegen 
waren die Anhänger von Fabritius noch mit ihren Heimatregionen verbunden 
und äußerten Bedenken wegen der negativen Folgen der Rekrutierung. Andreas 
Schmidt, der Organisator der Rekrutierung von Tausend Freiwilligen für die 
SS, setzte den Führer der Volksdeutschen Mittelstelle im September 1940 als 
Volksgruppenführer in Rumänien ein. Er hatte zuvor der DVR angehört und 
umgab sich dann vor allem mit vormaligen Angehörigen dieser besonders 
radikalen Partei.  
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mit Klumpfuß und mit einem zu einer „zähnefl etschenden Grimasse“ 
eingefrorenen Gesicht, die durch hochstaplerisches Benehmen und billige, aber 
gift ig-manipulatorische Rhetorik auff ällt;1 im Namen eines heuchlerischen 
Germanentums betreibt seine Zeitung zynisch und bösartig antisemitische 
Hasspropaganda und trägt dazu bei, die Stadt in eine Bühne pogromistischer 
Exerzitien (rumänischer und deutscher) „Hakenkreuzler“ zu verwandeln. Rezzori 
wusste wovon er sprach, obwohl die Erzählung der fi ktiven Straßenschlacht, 
die angeblich vierzig Tote hinterließ, sich als chronologieloses Konzentrat 
verschiedener und dramatischer, dort geschehener Mikrohistorien gestaltete, 
ohne darauf zu achten, „wie es eigentlich gewesen ist“. Der Autor erlebte im 
Jahre 1933 unmittelbar, als er sich in Czernowitz für seine rumänische Matura 
vorbereitete,2 die höchst angespannte Stimmung der Auseinandersetzungen um 
die reziproken Boykottaufrufe jüdischer und deutscher Waren, die zahlreichen, 
von den rechtsextremen Gruppierungen angestift eten Provokationen gegen 
die jüdische Bevölkerung und nicht zuletzt den heft igen, sogenannten 
„Zeitungskrieg“, der im Roman auf „volksdeutscher“ Seite Adamovskis Blatt zum 
Protagonisten hatte. In der „wirklichen“ Geschichte hieß das unruhestift ende 
Sprachrohr der radikalisierten Bukowina-Deutschen Czernowitzer Deutsche 
Tagespost, dem zehn Jahre später der Chef des Auslandsinstituts in Stuttgart 
eine für die nationalsozialistischen Presseorgane des „Südostdeutschtums“ 
vorbildliche „kämpferische Haltung“ unter ihrem damaligen Schrift leiter Bruno 
Skrehunetz attestierte.3 

Kein Wunder, dass Rezzoris Roman sich keiner wohlwollenden Aufnahme 
in dem von führenden Häuptern der 1940 umgesiedelten Bukowina-Deutschen 
redigierten und 1961 erschienenen Standardwerk „Buchenland. 150 Jahre 
Deutschtum in der Bukowina“ erfreute; der Herausgeber Franz Lang, der sich 
wahrscheinlich in der Gestalt des Professors Feuer, des Gesinnungsgefährten 
Adamovskis und Ideologen von dessen journalistischen Machwerk erkannte, warf 
dem einstigen Landsmann boshaft e Übersteigerung und Verfälschung von Fakten 
vor – am meisten missfi el ihm Rezzoris deutlich behauptete Verachtung für den 
„Beruf professioneller Mörder im Ehrenkleid“.4 Die diskursive Verklärung einer 
Vergangenheit, in der die Anziehungskraft  nationalsozialistischen Gedankenguts 
zumindest bei den Eliten der Bukowina-Deutschen in der Zeitspanne von 
1933 bis 1940 eine gewaltige Rolle – mit den bekannten unheilvollen Folgen – 
spielte, wurde in der landsmannschaft lichen Historiographie systematisch 
bis spät in die 90er Jahre gepfl egt; auf diese Weise wurde auch das öff entliche 
Wirken des propagandistischen Hauptmediums Czernowitzer Deutsche 
Tagespost kaum thematisiert oder sogar schlicht ignoriert,5 was sich teilweise 
auch in der späteren Forschung fortsetzte: Außer der von Hildrun Glass 
unternommenen Rekonstituierung des off en ausgesprochenen NS-Bekenntnisses 
und der aggressiven Militanz der Zeitung nach Hitlers Machtergreifung6 gibt 
es nur gelegentliche und punktuelle Bezüge auf die eine oder andere ihrer 
Stellungnahmen, wie z.B. in der Polemik um das Gedicht Alfred Margul-
Sperbers Der Fackelläufer7 – sogar in einem relativ neuen Buch zum Einfl uss des 
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Nationalsozialismus auf die Presse der deutschen Volksgruppen in Rumänien, 
Ungarn und Jugoslawien8 wird die Tagespost mit keinem Wort erwähnt.

Im Vergleich zur Situation in anderen Städten Großrumäniens, die 
einen beträchtlichen Anteil der deutschen Minderheit innerhalb der urbanen 
Bevölkerung aufwiesen (Kronstadt, Hermannstadt, Temesvar, Bistritz, Arad usw.) 
zeichnete sich die Czernowitzer Öff entlichkeit durch die Besonderheit aus, dass 
die deutschsprachige Leserschaft  mehrheitlich aus der jüdischen Mittelschicht 
bestand; auch nach 1918 beherrschten – ebenso wie vor dem Krieg – die bürgerlich-
liberalen Organe, in deren Redaktionen viele jüdische Journalisten tätig waren, den 
dortigen Zeitungsmarkt.9 Die relative Interessengemeinschaft  der Minderheiten 
in den 20er Jahren, die sich solidarisch gegen die Übergriff e der von den 
Behörden aufgedrängten Rumänisierung wehrte, defavorisierte in der Bukowina 
deutschsprachige Publikationen, die Kapital aus der separaten Bedienung 
„volksdeutscher“ Belange (durch Wiederbelebung alter deutschnationaler 
oder christlich-sozialer Leitsätze) schlagen wollten.10 Die Czernowitzer 
Deutsche Tagespost entstand 1924 gerade aus einem derartigen Vorhaben: Im 
Einvernehmen mit dem von Richard Csaki geleiteten „Kulturamt“ des „Verbandes 
der Deutschen in Rumänien“ Rudolf Brandschs, wo man sich bemühte, eine 
überregionale Presse der „Volksgruppe“ aufzubauen, beschloss die im Auft rag 
des Deutschen Volksrates neu gegründete „Deutsche Zeitungsgenossenschaft “ 
in Czernowitz einen Bukowiner Lokalteil der Hermannstädter Deutschen 
Tagespost herauszugeben. Die mühsame Herstellung, die hauptsächlich mit 
dem zeitaufwendigen Transport des in Siebenbürgen produzierten Hauptteils 
der Zeitung verbunden war, begründete den gewagten Schritt, ab März 1926 die 
vierseitige Czernowitzer Ausgabe als unabhängige Publikation weiter zu führen.11 
Gegen die Konkurrenz der etablierten Czernowitzer Allgemeinen Zeitung und des 
Czernowitzer Morgenblatts konnte sich die Tagespost nur schwer behaupten; sie 
erhielt einstweilen Subventionen seitens der Reichsregierung über die Botschaft  
in Bukarest, obwohl man dort mit der journalistischen Qualität des Blattes, das 
angeblich eine Aufl age von 1000 Exemplaren meldete, nicht überaus zufrieden 
war.12

Die Stunde schlug für die Czernowitzer Deutsche Tagespost als die 
„Selbsthilfe“-Bewegung Fritz Fabritius’ die ersten Versuche unternahm, sich auch 
in der Bukowina zu verbreiten.13 Die ökonomische Krise, die zur Verarmung 
breiter Schichten der Bukowina-Deutschen führte, begünstigte eine betont 
radikalere Diktion, die sich die Zeitung, deren Schrift leiter Bruno Skrehunetz 
prompt zum Mitglied der sich zur NSDAP-Ideologie bekennenden Fabritius-
Fraktion wurde,14 schnell aneignete – viele Bukowina-Deutsche waren damit 
überhaupt nicht glücklich, wie man in der Czernowitzer Katholischen Volkswacht 
1932 noch lesen konnte, in der die „unverhohlene“ Sympathie der Tagespost 
für die Nationalsozialisten in Deutschland off en kritisiert wurde.15 Der nach 
dem 30. Januar 1933 ausgebrochene „Zeitungskrieg“ gegen die als „jüdisch“ 
abgestempelte Bukowiner liberal-demokratische Presse deutscher Sprache, in 
dem sich Skrehunetz’ Adlatus und ehemaliger Arminia-Burschenschaft ler Fritz 
Poppenberger zum Scharfmacher der Tagespost profi lierte, brachte nicht nur die 
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defi nitive Positionierung des Blattes im Lager der bedingungslosen Anhänger 
des neuen Regimes in Deutschland und ebenso seiner politischen Gefolgschaft  
in Rumänien – auf deutscher und rumänischer Seite –,16 sondern dank der 
wachsenden Polarisierung der lokalen Leserschaft  eine erfolgreiche Anwerbung 
neuer Abonnenten und die Steigerung der Zeitungsaufl age, was den damaligen 
politischen Akteuren der deutschen Minderheit und auch den verschiedenen, für 
die Lenkung der Auslandsdeutschen zuständigen Stellen im Dritten Reich sowie 
dessen diplomatischen Vertretern in Rumänien nicht entgehen konnte.  

Ein Grund für  die darauff olgende Begünstigung der Czernowitzer 
Deutschen Tagespost im Vergleich zu anderen Presseorganen, die sich an die 
deutschen Leser in Rumänien wendeten, mag mit ihrer „Frontstellung“ in jener 
Region zusammenhängen, in der Juden als Überbleibsel habsburgischer Tradition 
die Mehrheit der deutschsprachigen Bevölkerung bildeten;17 deren negative 
Reaktion auf die Verhältnisse in Deutschland nach 1933 wie auch der Wettstreit 
des „volksdeutschen“ Blattes mit den dortigen als „jüdisch“ denunzierten 
Zeitungen konnte man propagandistisch durch die symbolische Identifi zierung 
des äußerlichen „Feindbildes“ ausnutzen, das andernorts nicht so konkret fi xiert 
werden durft e. Diese thematische Priorität wurde von den Zeitungsmachern 
der Tagespost geschickt gehandhabt, indem man die Spannungen zwischen 
den politischen Gruppierungen innerhalb der deutschen Bevölkerung 
nur im Hintergrund und mit einer off enkundigen, angeblich ständig zur 
Vermittlung bereiten Überparteilichkeit, die auch im Sinne der reichsdeutschen 
beobachtenden Stellen war, behandelte. Dort schätzte man selbstverständlich die 
vermeintliche Akzeptanz vonseiten der deutschen Leserschaft , zumal sich in der 
Bukowina im Unterschied zu Siebenbürgen oder dem Banat und trotz mancher 
Versuche von rechts aussen18 keine konkurrierenden Medien sich durchsetzen 
konnten. Gerade das Jahr 1937, in dem die Rivalität zwischen Fritz Fabritius’ 
Nationalen Erneuerungsbewegung und Alfred Bonferts Deutschen Volkspartei 
wegen ihrer politischen Haltung bei den bevorstehenden Parlamentswahlen an 
einen Höhepunkt gelangte, wobei sich in der Bukowina sogar zwei gegnerische 
Volksräte, die um die Alleinvertretung der deutschen Bevölkerung stritten,19 
bietet eine ziemlich faktengetreue Vorstellung der journalistischen Strategie des 
redaktionellen Duos Skrehunetz-Poppenberger.

Es leuchtet ein, dass die Czernowitzer Deutsche Tagespost sich in jenem 
Machtkampf eine rigorose Neutralität schon dadurch einzuhalten bemühte, 
dass sie gleichzeitig mit wiederholtem Bedauern der Zwistigkeiten innerhalb der 
„Volksgemeinschaft “ diese aus dem Fokus der Berichterstattung herauszuhalten 
versuchte; die Schlagzeilen gehörten stets anderen Th emen und hauptsächlich 
denen, die sich mit der reichsdeutschen innen- und außenpolitischen Aktualität 
beschäft igten. „Denn uns trägt der Glaube,“ – kann man in dem Leitartikel der 
Ausgabe von 5. Dezember 1937 lesen – „dass es auch höhere und andere Ziele gibt 
als nur dem Kampfe des Augenblickes zu dienen“.20 Damit sollte den Lesern die Idee 
eingeredet werden, dass ihre Hauptinteressen anderswo als im kleinlichen Disput 
innerhalb der hiesigen deutschen Minderheit liegen; sogar die Entwicklungen in 
der rumänischen Politik – gerade vor den Wahlen, als das Abkommen zwischen 
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den Legionären Codreanus und der als mitte-links angesehenen PNȚ Iuliu 
Manius das ganze Parteienspektrum auseinanderbrachte – wurden für würdiger 
gehalten, auf die ersten Seiten der Zeitung zu gelangen. Hervorgehoben wurden 
dagegen jene kulturellen und sozialen Probleme, die als direkte Gefahren für 
das alltägliche Überleben einer deutschen Identität auf rumänischem Boden 
betrachtet werden konnten, wie zum Beispiel das allmähliche Verschwinden 
deutscher Schulen unter dem behördlichen Druck besonders in der Bukowina 
oder die Initiative der liberalen Tătărescu-Regierung, ein Gesetz „zum Schutze 
der nationalen Arbeit“ zu entwerfen, das „die Rumänisierung der Wirtschaft “ 
in Sicht gehabt haben sollte.21 Symptomatisch ist ausgerechnet in diesem letzten 
Fall die Art und Weise, wie ein Plädoyer zugunsten des Gemeinwohls eigener 
Landsleute ideologisch in Richtung antisemitischer Zwangsvorstellungen 
gelenkt werden konnte: Die „nationale Frage in der Wirtschaft  Rumäniens“ sei, 
so Bruno Skrehunetz in einem Leitartikel vom 27. Mai 1937, „nichts anderes 
als eine Judenfrage“ und deren Lösung sollte nur aufgrund des rassischen 
Prinzips nach deutschem Muster berücksichtigt werden, damit die „christlichen 
Minderheiten“ davon unbeschadet blieben.22 Allerdings wurde dabei ein von 
dem alten Ideologen des rumänischen Antisemitismus A. C. Cuza lanciertes 
Leitmotiv umfunktionalisiert, laut dem im Nationalstaat Rumänien drei Arten 
von Minderheiten zu unterscheiden wären, unter denen die deutsche wegen 
ihrer „Achtung fremden Volkstums“ positiv und die jüdische negativ auff alle, da 
sie ökonomisch und kulturell in Rumänien wie in Deutschland in die anderen 
„Volkskörper“ einzudringen trachte.23 

Kein Wunder, dass jemand wie A .C. Cuza nicht nur einmal mit grossem Lob 
in der Czernowitzer Deutschen Tagespost – und mit Nachdruck in dem Wahljahr 
1937, als manche Stellen im Reich mit dessen Parteiverbündeten Octavian Goga für 
einen politischen Schwenk in Rumänien rechneten24 – erwähnt und zitiert wird. 
Die manichäische Rhetorik, die die Zeitung in Anlehnung an die Modelle des NS-
Diskurses pfl egte, baute auf die Mentalität eines ständigen Belagerungszustands, 
sodass die Schreiber die Fakten und ihre Urheber (Staaten, Organisationen, 
Politiker, Individuen) nur noch parteipolitisch konform nach dem Freund/
Feind-Schema behandelten; nur selten und in sensiblen Angelegenheiten – wie 
z.B. die halboffi  ziellen Meldungen über den König Carol, in der Einstellung zu 
der in der Bukowina konfl iktuellen Kirchenproblematik25 oder bei Ereignissen 
wie dem Attentat der sonst wohlwollend behandelten Legionäre auf den Jassyer 
Rektor Bratu26 – blieb man bei einem vorsichtigeren Ton. Am auff allendsten 
tritt bei der inszenierten Begeisterung das intensiv bis obsessiv vermittelte Bild 
des Dritten Reiches nach den vier Jahren in Erscheinung, die Hitler für seine 
nationalsozialistische „Erneuerung“ 1933 verlangt hatte. Die strahlenden Lichter, 
die die eindringlich wiederholte Berufung darauf begleiteten,27 wirkten sich auch 
auf die Stilistik der regelmäßig eingebrachten Berichte über die öff entlichen 
Auft ritte Hitlers, Goerings, Goebbels und anderer Größen des Dritten Reiches 
aus, deren bedrohende Redeweise empathisch genau von den Redakteuren der 
Tagespost reproduziert wurde. 
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 Az ebensee-i koncentrációs tábor. A túlélők. 1945. U. S. National Archives, RG: 111, NAI: 531271.
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Dieselbe Empathie erstreckte sich dort auf alle Arten von Bekenntnissen 
und bekennenden Personen zu diesem Dritten Reich: Italien mit Mussollini, 
General Franco und seine rebellischen Truppen, Japan als Verbündeter im 
Dreierbund des Antikomintern-Pakts, Konrad Henlein und die sudetendeutschen 
Forderungen, Stewart H. Chamberlain als Vorkämpfer des Rassismus und Hitler-
Freund, die deutschen Diplomaten in Rumänien, verschiedene Bewunderer 
oder Befürworter deutscher Politik unter den rumänischen Politikern, von 
den antisemitischen Parteiführern Goga, A.C. Cuza oder Codreanu bis zu 
bürgerlichen Persönlichkeiten wie Vaida-Voevod oder Gheorghe Brătianu, die 
an der Seite der spanischen Falangisten gestorbenen Legionäre Moța und Marin, 
gleichgesinnte Zeitungen (Glasul Bucovinei, Buna Vestire, Porunca Vremii), 
Figuren der rumänischen Kultur mit Bezug zum Dritten Reich, von Nae Ionescu, 
Sextil Pușcariu, Mircea Eliade, Traian Brăileanu bis zu Maria Cebotari oder 
Viorica Ursuleac, Heinrich Zillich oder Erwin Wittstock als Parade-Literaten 
des „Auslandsdeutschtums“, wohlwollende rumänische Reiseberichterstatter aus 
Deutschland, wie der Legionäre-Führer Mihail Polihroniade usw. Die Menge 
dessen und deren, die auf der Gegner-Liste hinzuzurechnen waren, ist ersichtlich 
umfangreicher: das Judentum als Begriff  und die Juden im allgemeinen, die 
Sowjetmacht und der Bolschewismus als jüdisches Fabrikat, Stalin und seine 
jüdischen Gefolgsleute (Kaganowitsch, Jagoda, Radek, Litwinow – genannt immer 
auch Finkelstein usw.), Frankreich unter der Léon-Blum-Regierung, der angeblich 
von jüdischer Ideologie inspirierte Völkerbund, die spanischen Republikaner, das 
Schuschnigg-Regime in Österreich wegen seines Widerstands gegen das Reich, die 
Obstruktion des sudetendeutschen Irredentismus seitens der Prager Regierung, 
der zionistische Untergrundkampf in Palästina, die deutschen Exil-Schrift steller, 
die Politiker vom linken Flügel der PNȚ Mihalache, Madgearu, Lupu, Nicolae 
Titulescu und seine antirevisionistische Außenpolitik, die mehrheitlich jüdischen 
Angeklagten in den Kommunisten-Prozessen in Rumänien, die Bukarester 
demokratischen Zeitungen Adevărul und Dimineața und mit Nachdruck die 
anderen deutschsprachigen Zeitungen und ihre Mitarbeiter in Czernowitz – mit 
größter Genugtuung proklamierte Die Tagespost am 9. Januar 1938 nach deren 
Einstellung durch die neu gekürte Goga-Cuza-Regierung, dass „in unserer 
Stadt [...] es nur noch eine einzige deutsch geschriebene [...] Tageszeitung [gibt]: 
Czernowitzer Deutsche Tagespost!“.28

Eine interessante Episode in der andauernden Polemik mit den 
Czernowitzer konkurrierenden Blättern fand statt, als Die Tagespost ihnen 
vorwarf, sich aus zionistischen „Reptilienfonds“ subventionieren zu lassen.29 In 
Sachen „Reptilienfonds“ konnten aber auch Skrehunetz und seine Mitarbeiter 
durchaus einiges über die eigene Finanzierung erzählen. Die Forschungen, die 
die Archivbestände der Deutschen Gesandtschaft  in Bukarest, der deutschen 
Konsulate in ganz Rumänien einschliesslich Czernowitz und von verschiedenen 
staatlichen und Partei-Stellen im Reich, die sich mit politischen und 
propagandistischen Aktivitäten innerhalb der deutschen Minderheit befassten, 
auswerten, bestätigen nach 1933 rege Geldfl üsse an verschiedene Empfänger in 
Rumänien (einschließlich rumänische Parteien und Zeitungen), die über meist 
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getarnte Kanäle (die diplomatischen Vertretungen, aber auch deutsche Firmen 
und Geschäft sleute usw.) ausbezahlt wurden;30 sogar König Carol meinte 1936, 
intervenieren zu müssen, als er dem deutschen Gesandten Wilhelm Fabricius 
seinen Unmut darüber ausdrückte.31 Im Falle der Czernowitzer Deutschen 
Tagespost war deren Aufschwung nach 1933, ersichtlich auch durch die schnelle 
Modernisierung des Layouts und des Drucks wie auch durch die Erhöhung der 
Seitenzahl, nicht nur der steigenden Abonnenten-Zahl und einem off ensichtlichen 
Zugewinn an Einfl uss zuzuschreiben; es scheint sich hier um mehr als nur um 
„Honorarzahlungen an angebliche Berichterstatter der deutschen Parteizeitungen“ 
oder der „unentgeltlichen Lieferung von Druckereieinrichtungen oder dergl.“ 
gehandelt zu haben.32 In dem seinem Aufnahmeantrag in die NSDAP vom 
Januar 1943 beigelegten Lebenslauf behauptete Bruno Skrehunetz, dass die von 
ihm geleitete Zeitung in Czernowitz „einige Jahre nach dem nat.-soz. Umbruch 
im Reich in den Besitz des Reichspropagandaministeriums überging und von 
diesem kontrolliert wurde“.33 Die Richtigkeit dieser für die Durchleuchtung des 
Ausmaßes der NS-Unterwanderung in Rumänien gravierenden Aussage kann 
kaum bezweifelt werden, denn der Antragsteller hätte unter den gegebenen 
Umständen nicht riskiert, dass ihm bei einer näheren Prüfung der Tatsachen 
widersprochen werden würde. Andererseits zeugen dafür die Aufmachung 
und besonders die Inhalte der Zeitung in den Jahren nach 1933 und ohnehin 
im jenem (für Rumänien) Schicksaljahr 1937; sie wurde off ensichtlich nach 
einem binnendeutschen Propagandamuster konzipiert, sodass der Bezug auf 
die deutschen Verhältnisse (mit der entsprechenden Indoktrinationsrhetorik) 
gegenüber dem lokalen Teil überwog. Im Lichte der neuesten Recherchen über 
die geheime Vorbereitung der Umsiedlung der Bukowina-Deutschen ist die 
Tatsache nicht auszuschliessen, dass die beiden Schrift leiter (in Kenntnis davon 
oder nicht) in die Aktion involviert waren, sei es auch nur durch die systematisch 
entstellenden Berichte über den anscheinend „glücklichen“ Alltag im Dritten 
Reich. Der Untertitel einer der Reportagen Fritz Poppenbergers, die während 
einer (enthusiastisch geschilderten) Deutschlandsreise entstand (in der er von „65 
Millionen in guter Laune“ zu erzählen wagt), lässt aufh orchen: „In der Fremde 
daheim, zu Hause fremd“.34 Mit anderen Worten wird der Begriff  „Heimat“ 
für die in der „Diaspora“ lebenden Deutsche auf das eigentliche „Vaterland“ 
ausgedehnt bis zum Verschwinden des Unterschieds zwischen Reichs- und 
„Auslanddeutschen“, die sich gemeinsam dem Hitler-Kult und der Formel „ein 
Volk-ein Denken“ unterzuordnen haben. Allerdings wird die Tagespost ab dem 2. 
Februar 1938 in mehreren Folgen einen in Rosch gehaltenen Vortrag des Dozenten 
Herbert Meyer, der eine der Hauptrollen in der Planung der Umsiedlung spielen 
wird, mit dem einstimmenden Titel „Entvolkung“ veröff entlichen!35

Aus diesen letzten Ausführungen ergeben sich mehrere Fragestellungen, 
die im Laufe zukünft iger Archivforschungen geklärt werden müssen: Wann 
und auf welchem Weg wurde die Czernowitzer Deutsche Tagespost vom Berliner 
Propagandaministerium36 übernommen? Auf welche Weise wurde die editorische 
Kontrolle aus Berlin ausgeübt? Inwieweit waren die deutsche Gesandschaft  in 
Bukarest und das deutsche Konsulat in Czernowitz darüber informiert? Ob 
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und was wussten die rumänischen Geheimdienste und Behörden davon? Auf 
die nächsten Ergebnisse solcher Untersuchungen kann man nur mit Spannung 
warten.

 
* Diese Forschung wurde durch einen Zuschuss der rumänischen Nationalen 

Behörde für wissenschaft liche Forschung, CNCS – UEFISCDI, Projektnummer 
PN-III, unterstützt. / Th is work was supported by a grant of the Romanian 
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PN-III–P-4-ID-PCCF-2016-0131. / Prezenta cercetare a fost fi nanțață prin grantul 
Consiliului Național al Cercetării Științifi ce din România, CNCS – UEFISCDI, 
proiect nr. PN-III – P-4-ID-PCCF-2016-0131.
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 Auschwitz-Birkenau. Sorsukra várva. Auschwitz-album, Jad Vasem.
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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.

Cuvinte cheie  Auschwitz, Dörnhau, Holocaust, evrei din Transilvania, artă fotografi că, jurnalism, comunismul din 

România, Ana Pauker, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Stalin, cimitire evreiești
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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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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-



57

KAMERA

 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.)
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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.
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A náci lágereket megjárt 
Kornis Ottó újságíró sorsa

Kornis Ottó egyike azoknak a tehetséges erdélyi tollforgatóknak, akiket, a 
hála fogalmát egyre kevésbé ismerő és tiszteletben tartó társadalmunk, méltatla-
nul, a feledés mély szakadékába utasított. Munkásságáról a részletesebb bibliog-
ráfi ák is csupán annyit jegyeztek fel, hogy 1945-ben, a kolozsvári Minerva Irodal-
mi és Nyomdai Műintézet kiadásában megjelent Füst című kötete, amelyet egye-
sek regénynek tartanak,1 mások antifasiszta irodalomnak,2 megint mások pedig 
memoárnak mondanak,3 esetleg teljesen fi gyelmen kívül hagyják,4 vagy felsoro-
lásokban szerepeltetik ugyan, de semmiképpen nem minősítik. Éveken át tar-
tó kutatásra, önzetlen barátok segítségére és jó adag szerencsére volt szükség ah-

Rezumat (Soarta jurnalistului Ottó Kornis care a trecut prin lagărele naziste)
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hoz, hogy a Füst szerzőjét a feledés legmélyebb bugyraiból ismét a fi gyelem kö-
zéppontjába emelhessük.

De kicsoda is volt valójában Kornis Ottó? 
Kohn Ottóként született, 1911. február 28-án, Kolozsváron, szerény sorsú zsi-

dó polgári családban. Születését a helyi neológ hitközség anyakönyvébe az 1911. 
évi 26. sorszám alatt vezették be.5 E bejegyzésből tudjuk, hogy apja Kohn Sámu-
el, anyja Léber Eszter, a megszületését tanúsító „koma” pedig nem más volt, mint 
anyai nagyapja, Léber Hermán. Ebből a forrásból az is kiderül, hogy a fi úgyermek 
körülmetélését, 1911. március 7-én, Hirsch Lázár végezte. 

Kohn Ottó gyermekkoráról és tanulmányairól gyakorlatilag semmilyen in-
formációval nem rendelkezünk. Azt sem tudjuk, hogy ‒ a Kohn helyett ‒ a Kornis 
nevet mikor, kinek vagy minek a hatására vette fel. Mindössze annyit tudunk 
róla, hogy jogi diplomát szerzett, írásai az erdélyi magyar sajtóban, napilapok iro-
dalmi mellékleteiben jelentek meg, és hogy ‒ korabeli sajtóforrások szerint egyál-
talán nem alaptalanul ‒ irodalmi ambíciói voltak. 

Ennek ellenére, ami őt illeti, a Romániai magyar irodalmi lexikon is eléggé 
szűkszavú. Kornis Ottóról csupán annyit említ, hogy a második világháború után 
a Kolozsváron kiadott, Erdély című szociáldemokrata lap 1945 novembere és 1946 
áprilisa között megjelenő vasárnapi képes mellékletében közölt ‒ Nagy Istvánnal, 
Tóth Kálmánnal, Harasztosi Bélával és Wagner Bélával együtt ‒ elbeszéléseket,6 
és hogy neve ‒ Benczel Béla, Elekes Miklós, Erős László, Fischer Ernő, Kahána 
Sámuel, Kallós Miklós, Kohn Hillel, Neumann György, Rappaport Ottó és Ró-
zsa György nevei mellett ‒ az 1946 májusában szintén Kolozsváron indult, Egység 
című zsidó hetilap „publicisztikai munkatársai” között is szerepelt. 

Az említett lexikon, a láger- és börtönirodalom szócikkben, a második vi-
lágháború alatti népirtást leleplező lágerirodalom „első megnyilatkozásai közé” 
tartozónak tekinti – a temesvári Grosz Sándor újságíró és két aradi emlékezés 
(Hegedűsné Molnár Anna: Miért? Arad, 1945; Ferencz Dóra: KÁ-PÓ voltam... 
Arad, 1946) mellett – „a nagyváradi Kornis Ottó A füst c. kötetét (1945)”.7  Má-
sik, a háborúellenes irodalom szócikke e lexikonnak Kornisról a következőket tar-
talmazza: „A II. világháború befejezése után Kornis Ottó A füst c. kötete (N[agy]
v[árad], 1945) vezérli el az olvasót a minden képzeletet felülmúló szenvedések és 
megaláztatások világába, s indítja el a háborúellenes irodalom olyan munkáinak 
sorozatát, amelyek a romániai magyar irodalom vonulatába tartozva, egyben a 
nemzetközi antifasiszta irodalom sajátos fejezetét is alkotják. Egy évre rá köve-
ti Katona Béla Várad a viharban c. kötete (Nv. 1946), amelyben a szerző a gettóba 
hurcolás helyi körülményeit, a pusztulásba indulók szenvedéseit beszéli el az elin-
dulás szomorú pillanatáig”.8 A szócikkek írói szinte mindent rosszul tudtak, s in-
formációikat sem ellenőrizték: Kornis ugyanis nem nagyváradi, hanem kolozsvá-
ri volt, könyvét Kolozsváron, nem pedig Nagyváradon jelentette meg, kötetének a 
címe pedig „Füst”, és nem pedig „A füst” volt.

Irodalmi lexikonunk a Salamon Lászlóról szóló szócikkében említésre méltó-
nak tekintette azt, hogy „Paradies kisasszony c., Kornis Ottóval együtt írott szín-
darabját a kolozsvári magyar színház mutatta be 1939-ben”, a Kornis Ottóról szó-
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ló szócikkében azonban ennek az adatnak a feltüntetését egyáltalán nem tartotta 
fontosnak. Mintha Kornis Ottót valamiért szégyellték volna...

Pedig a Salamon László és a Kornis Ottó szerzőpáros által írott színműből a 
kolozsvári Új Kelet napilap már 1938. április 16-án közölt fél újságoldalt kitevő 
részletet.9 Az ízelítőnek szánt rész felvezetése igazán talányos, ekképpen hang-
zik: „Részlet a szerzőknek Mesmerről, a híres bécsi csodadoktorról írott darabjá-
ból, amelynek előadása elé várakozással tekintenek irodalmi körökben. Az alanti 
részlet az első felvonás második képéből való, amelyben Mesmer doktor hatalmas 
szuggesztív erejével látóvá teszi a vak zongoraművésznőt: Paradies kisasszonyt”.10 

Hogy miért is tekintettek „irodalmi körökben” várakozással a színmű előadá-
sa elé, arról kissé többet majdnem két hónappal később, a szintén kolozsvári El-
lenzék napilap árult el. A lap riportere Kádár Imre színházigazgatót a nyári sza-
badtéri előadásokról és a következő évadban műsorra kerülő darabokról faggat-
ta. Mivel 1936-tól kezdődően a kolozsvári magyar színház az Erdélyi Szépmíves 
Céhhel közösen évente drámapályázatot hirdettetett, szokássá vált, hogy az őszi 
évadkezdésre a pályázat bírálóbizottsága egy-két darab bemutatását javasolja. Ez 
alkalommal Kádár igazgató elmondhatta tehát, hogy a bírálóbizottság elfogadott 
előadásra néhány darabot, s „ezek között első helyen áll Salamon László és Kornis 
Ottó (nem végleges cím) »Paradies kisasszony« című színműve. Ez a választékos 
irodalmi eszközökkel és meglepő színpadi érzékkel felépített és megírt darab igen 
komoly és szép sikerre számíthat. Nemcsak irodalmi, de közönségsikerre is!”. A 
direktor a darabról azt is elmondta, hogy az „Mesmernek, a delejesség, a magne-
tikus gyógymód világhírű felfedezőjének életét viszi színpadra fi nom és hatásos 
mese keretében”. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy „[a] Salamon‒Kornis-darab 
kétségkívül egyike lesz az új szezon legértékesebb bemutatóinak”.11 Ez utóbbi ki-
jelentését az igazgató megismételte néhány hónappal később, a Brassói Lapoknak 
adott interjúban is.12 A budapesti lapok azonban már júniusban, az Ellenzékben 
megjelent Kádár-interjú után tényként közölték, hogy a kolozsvári magyar szín-
ház 1938 őszén kezdődő évadjában a Paradies kisasszony színre került.13  

Részleteket az Erdélyi Szépmíves Céh és a kolozsvári magyar színház, a Th ália 
közös drámapályázatáról az Erdélyi Helikon 1939. augusztus–szeptemberi száma 
közölt. Az Erdélyi Helikon íróinak Marosvécsen, 1939. június 30.‒július 2. idő-
szakban megtartott tizennegyedik találkozóján, a drámapályázat eredményéről 
Vásárhelyi Ziegler Emil számolt be a hallgatóságnak. Elmondta, hogy a pályázat-
ra 109 mű érkezett, hogy „a bizottság valamennyit érdemlegesen elbírálta”, ám 
közülük mindössze négyet ajánlott előadásra, és hogy ezek közül az egyiknek, A 
barát című darabnak a „végleges színpadi formája” még nem készült el. Az Ellen-
zék újságírója ugyanakkor közölte, hogy a „három kiemelt darabot, Marton Lili: 
Sikátor, Salamon László és Kornis Ottó: Paradies kisasszony, végül Tomcsa Sán-
dor: Műtét című darabjait a színház be is mutatta”. Hozzátette: „A bizottság a 
Szépmíves Céh és a színház által kitűzött 30 000 lejes díjat osztatlannak minősí-
tette, s minthogy az előadott darabok közül Tomcsa Sándor: Műtét című vígjáté-
ka közelítette meg leginkább a pályázat igényeit, a díjat neki ítélte”.14  

Figyelembe véve, hogy 1939-et írtak, s hogy a zsidóellenesség nem csupán Er-
délyben, hanem Magyarországon és Romániában, valamint Európa megannyi 
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más államában is erőteljesen tombolt, már az is csodának számított, hogy a he-
likoni bírálók két zsidó szerző darabját is kiemelték, és bemutatásra javasolták. 
Igaz, a drámapályázat elbírálásáról szóló, szintén az Erdélyi Helikonban közölt je-
lentés15 már szigorúban fogalmazott, és a Salamon‒Kornis-darabot bírálattal is il-
lette, mintegy indokolva, hogy miért nem ennek a műnek ítélték oda a pénzju-
talommal járó díjat. A jelentés előbb leszögezte, hogy a bizottság a szóban for-
gó idényben előadásra három darabot ítélt alkalmasnak: „»Paradies kisasszony«, 
szerzői: Salamon László és Kornis Ottó hírlapírók; a »Műtét«, szerzője Tomcsa 
Sándor hírlapíró és a »Barát« szerzője, Somlyai László. A bizottság a három da-
rabot előadásra ajánlotta a kolozsvári Magyar Színháznak, s a Színház azokat el 
is fogadta. Kettőt közülük, a Paradies kisasszonyt és a Műtétet nagy sikerrel be is 
mutatott. A harmadik darabot, a Barátot, technikai okokból még nem mutathat-
ta be, s így színre kerülése a 39‒40-es évadra tolódott ki.” Majd kitért arra, hogy 
Marton Lili darabja, a „Sikátor” a korábbi pályázatra érkezett, de mivel csak a fo-
lyó évben került bemutatásra, ebben az évben számít pályamunkának. 

Ezt követően mondott aztán kritikát a Salamon‒Kornis-műről, mégpedig ek-
képpen: „Salamon‒Kornis darabjának, a »Paradies kisasszony«-nak nagy ereje a 
szerencsés kézzel választott és nagy lehetőségeket rejtő téma. Súlyos kifogás érhe-
ti azonban az egyes szerepeket, melyeknél [a] szerzők formaérzéke öncélúvá vált, 
s a szerepek puszta szerkezetekké, karakter-fi gurák vázaivá, melyeket [a] szerzők 
a szereposztás esetlegességeire és a színész képességeire bíztak.” Aztán a jelentés 
indokolta, hogy miért a Tomcsa Műtétje kapta a díjat: „Tomcsa Sándor darabja, 
a »Műtét« értékes, sajátosan színszerű alkotásra hivatott írói egyéniség munká-
ja, akitől drámaírásunk sokat remélhet. Bárha témaválasztása ezúttal nem éppen 
rokonszenves, választott környezete sem áll közel hozzánk, szerkezete sem töret-
len, emberábrázoló művészete viszont, dialógusainak szövése, tiszta humora, ke-
resetlen eredetisége s a darab hátterében munkáló meleg humánum a legnagyobb 
fi gyelmet érdemli”.16

A kolozsvári sajtó azonban már hónapokkal korábban, önállóan megfogal-
mazta a Salamon‒Kornis-féle darabbal kapcsolatos véleményét. A Keleti Újság 
már 1939. január 12-én hírül adta, hogy a színház újabb bemutatóra készül, meg-
kezdték ugyanis a Salamon‒Kornis-dráma próbáit. A hírből kiderült, hogy a szín-
darab csak a bemutatás sorrendjében a második, egyébként ugyanis „az első volt 
azok között, amelyeket a bíráló-bizottság előadásra alkalmasnak talált. Szerzői: 
Salamon László, az ismert haladószellemű költő és neves közíró s egy fi atal ko-
lozsvári ügyvéd: dr. Kornis Ottó. Ebben a darabban ismét szóhoz jut a komolyabb 
fajsúlyú színpadi irodalom. (...) Gróf László főrendező irányítása mellett már javá-
ban folynak a Salamon‒Kornis bemutató előkészületei. A prózai együttes legjobb 
erői, Gróf László, Fényes Aliz, Erényi Böske, Tóth Elek, Tompa Sándor, Csóka Jó-
zsef, Kovács György alakítják a »Paradies kisasszony« főbb szerepeit, míg kisebb 
szerepekben Mészáros Béla, Deésy Jenő, Benes Ilona, Feledi Éva és Finna Már-
ton lépnek fel”. Az első próbán a lapnak nyilatkozó Salamon László elmondta azt 
is, hogy már a darab angol fordítása is elkészült, tehát „minden remény megvan 
arra, hogy előkelő külföldi színpadokon is bemutatásra kerül”.17
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A kolozsvári bemutatóra végül 1939. február 8-án került sor. A Keleti Újság 
előtte is lelkesen reklámozta a darabot, felsorolva az abban fellépő színészeket is: 
Erényi Böske, Fényes Aliz, Benes Ilona, Mária Éva, Paál Magda, Czopán Flóri, Fe-
ledi Éva, Gróf László, Tóth Elek, Kovács György, Nagy István, Lantos Béla, Mé-
száros Béla, Csóka József, Deésy Jenő, Réthely Ödön, Perényi János, Bodó György, 
Dancsó György.18 

A telt házzal lezajlott bemutatóról írott kritika pedig jóleső érzéssel állapította 
meg, hogy a színmű, „az újabb erdélyi színpadi irodalom egyik feltétlenül legha-
tásosabb terméke”, a „gördülékeny és irodalmi színvonalon álló nyelvezet”-nek és 
„az érdekesen lepergetett történet”-nek köszönhetően „nagy és megérdemelt” kö-
zönségsikert aratott. A kritikus néhány bírálatot is megfogalmazott, mint példá-
ul azt, hogy a szerzőknek jobban ki kellett volna emelniük Mesmer doktor alak-
ját, és nem kellett volna az öreg Paradiest annyira kapzsi beállításban szerepeltet-
niük. Ennek ellenére, úgy vélte, hogy a főszereplők átérezték az eljátszott szerepe-
iket, és sokrétű színjátszó képességeket csillogtattak meg. Írását pedig így zárta: 
„A közönség a felvonások végén felhangzó vastapssal, a szerzők többszöri lámpák 
elé való hívásával pecsételte meg a darab sikerét, amely mindvégig lekötő, mély 
és ‒ ez a darab legfőbb erénye ‒ emberi...”.19 A lap a következő napokban a szín-
darab főszereplőit, a professzort és a látása visszanyerésekor páciensét ábrázoló 
Sárdy-fotóstúdió fényképfelvételét kísérő szövegében is reklámozta a produkciót, 
emlékeztetve olvasóit, hogy „[a] bemutató és a további előadások közönsége vas-
tapssal jutalmazta ezt a kitűnően megírt és megjátszott jelenetet, amely egyúttal 
a darab első felvonásának fi náléja is”.20 

A siker ‒ a történelmi ellenszélben is ‒ vitathatatlan volt. A Brassói Lapok kri-
tikusa lelkesedéssel írta, hogy „túl szereteten és erdélyi elfogultságon (...) ez a da-
rab fi nom, okos, mély, emberi. Talán sok jelzőt halmoztunk itt fel, de igaz meg-
győződésből írjuk, mert ez a színpadi mű eseménynek számít e riadt és tapogató-
zó napokban, mikor a nagy kérdések igaz feltárása már nem divat, és a színpadon 
inkább szokásos az óvatos mellébeszélés, mint az emberi hang”. A lap munkatár-
sa meleg szavakkal mutatta be olvasóinak a színdarab szerzőit is: „A szerzők, Sa-
lamon László és Kornis Ottó kolozsváriak. Salamon László fi nom líráját és bátor 
közírásait az »Új Kelet« hasábjairól ismeri az olvasó, Kornis Ottó neve azonban 
eddig ismeretlen volt. A fi atal és rokonszenves kolozsvári ügyvéd ezúttal mint 
színpadi szerző mutatkozott be az igényes kolozsvári közönségnek”.21

Az Ellenzék is már a bemutató beharangozásakor felkeltette olvasóinak 
az érdeklődését a darab iránt. A Talán érdekli című népszerű rovatában a lap a 
színműről már napokkal a bemutató előtt azt írta, hogy annak színre vitelét 
városszerte rendkívüli érdeklődés előzte meg. „A darab szerzői a világ történetének 
egyik legérdekesebb és legtitokzatosabb emberét, Messnert, a léleklátót állították 
a darab középpontjába. Salamon László nagy kultúrája és tehetsége és a fi atal 
ügyvéd, Kornis Ottó színpadírói készsége biztos, nagy sikert jósol az erdélyi-ciklus 
új darabjának”, közölte a kolozsvári újság a megelőlegezett bizalom hangján.22 
Azonkívül, hogy naponta szerepeltette a színművet a színházi műsorában, a lap 
a bemutató előtt három nappal a darabról sommás értékítéletet is közzétett: „Az 
Erdélyi Helikon és a színház közös állandó drámapályázatán tűnt fel Salamon 
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László és Kornis Ottó rendkívül érdekes színműve, a Paradies kisasszony. A bírálók 
ítélete szerint a darab jelentős értéke a gyors ütemben kibontakozó erdélyi magyar 
színműírásnak”.23 Az újság a bemutató előtt tovább folytatta a fi gyelemfelkeltést, és 
határozottan azt állította, hogy „Salamon László és Kornis Ottó színműve izgalmas 
témájával, érdekes történelmi hátterével, mondanivalójának aktualitásával s kitűnő 
szerepeivel bizonyára meg fogja hódítani a közönséget”.24 

Ugyanakkor az olvasók kíváncsiságát a szerzők személyéről elárult részletekkel 
is fokozta: „A szerzők közül az egyik kitűnő nevű, ismert és elismert író: Salamon 
László, a legeurópaibb hangú és műveltségű erdélyi újságírók egyike, akinek 
tehetsége, rendkívüli intelligenciája és kultúrája szinte avatottá teszi, hogy egy ilyen 
témájú darabot írjon, mint a Paradies kisasszony. A másik szerző Korniss [sic!] Ottó, 
fi atal kolozsvári ügyvéd, akiről csak hallottuk eddig, hogy a született író színpadi 
érzéke, ötletessége, színes fantáziája az övé”.25

Aztán a bemutatót követően, a lap a teljes elismerés hangján írt a színre vitt 
produkcióról: „A Paradies kisasszony az első erdélyi színdarab, amely témájánál, 
általános emberi mondanivalóinál és hatásos vonalvezetésénél fogva nemcsak 
minket, erdélyieket érdeklő színpadi művek csoportjába osztható be, hanem 
jövőjének (ha szerzői csak negyedannyira szerencsések, mint tehetségesek) felfelé 
ívelőnek és nagy lehetőségeket ígérőnek kell lennie. Ezt a hatásos drámát, ha 
megismerik, s az ottani színpadi ízlésnek megfelelően kissé átgyúrják, sikerrel 
mutathatják be Londonban vagy a Broadwayn is.” A bíráló hozzátette, hogy kettős 
örömet jelent az új erdélyi bemutató, hiszen „miénk, mert a mi íróink írták, de 
reméljük, sőt meg merjük jósolni, hogy a Paradies kisasszony hamarosan külföldre 
is el fog jutni”.26 

A bemutatóról megjelent színikritikákból az Új Kelet című kolozsvári zsidó 
napilap 1939. február 14-i számában nyújtott egy csokornyit. A már említett 
Ellenzék-, Brassói Lapok- és Keleti Újság-méltatások mellett, a lap a Jóestét című 
újságban megjelent írásból is idézett: „A dráma nyelvezete különösen ékes 
bizonysága annak, hogy igazi írók álltak ki a rivalda fényébe. A patinásveretű 
szavak valósággal szárnyaltak. (h. j.)”. A kolozsvári lap annak megemlítését is 
fontosnak tekintette, hogy a „Nagyváradon megjelenő lapok egyrésze is örömének 
ad kifejezést a »Paradies kisasszony« nagy kolozsvári sikere felett, annál is inkább, 
mert Salamon László nagyváradi származású, és reméli, hogy a nagysikerű dráma 
rövidesen a váradi színpadon is színre kerül”. Ugyanakkor, „a nagy közönség- és 
sajtósiker után” mérleget készítve, az Új Kelet arra a következtetésre jutott, hogy „a 
»Paradies kisasszony« még hosszabb ideig marad a kolozsvári színház műsorán, és 
hogy a közönség érdeklődése még csak fokozódni fog a dráma iránt”.27 A lap által 
recenzeált kritikák közül csak a Független Újságban Turnowsky Sándor által közölt 
hiányzott, amely a produkciót szintén pozitívan értékelte.28   

A Pásztortűz februári számában Járosi Andor összegezte a bemutatón szerzett 
benyomásait. Úgy vélekedett, hogy „a műnek, jó néhány szerkezeti hibája ellenére, 
nagy közönségsikere volt”, s ebben jelentős szerepet játszott az a tény, hogy Salamon 
László és Kornis Ottó „kitűnő témát, kitűnő színpadi anyagot írtak meg”. A kritikus 
‒ aki egyben a helikoni bírálók egyike is volt29 ‒ inkább a rendezésben és egyes 
színészi alakításokban talált kivetnivalót, összességében azonban megállapította, 
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hogy „a Helikon bíráló bizottsága nem tévedett, amikor írói értéknek ismerte fel a 
kitűnő leleményű darabot”.30

Vásárhelyi Ziegler Emil pedig az Erdélyi Helikon hasábjain foglalta össze a 
bemutatóval kapcsolatos észrevételeit. A kritikus elsősorban a rendezés és a színészi 
produkció hiányosságait taglalta, a szerzők felelősségét csupán stiláris kérdések és 
az egyes szerepek felépítési módjának tekintetében vélte felfedezni.31 

A hatalmas siker dacára, a darabról a következőkben kevés szó esett. Annyit 
azonban a Keleti Újságból tudunk, hogy 1939. március elsején, „[a] Munkás 
Ateneum rendezésében, a Davila Színházban, a Th ália színház kitűnő drámai 
együttese” színre vitte „Salamon László »Paradies kisasszony« című darabját”. 

A háború réme és a végletekig felfokozott idegengyűlölet és antiszemitizmus 
az 1930-as évek végére a zsidó alkotóknak kevés remény hagytak. Az említett 
eseteken kívül, Kornis Ottó nevével a kolozsvári újságolvasó a továbbiakban, 
1939-ben, mindössze három alkalommal találkozhatott. Az Új Kelet augusztus 12-
én hozta Ézsajás, az illegális című novelláját, amely az Erdélyben törvénytelenül, 
állampolgárság nélkül élő embertársának32 sorsát taglalta, szeptember 14-én pedig 
Az utolsó zsidó című novelláját, amely egyik „égbenyúlóan magas hegyek közé” 
ékelt falu utolsó zsidó lakosának az elüldözéséről szólt.33 A Keleti Újság pedig 1939. 
november végén azt adta hírül, hogy „Salamon László, akinek most jelent meg 
a Barlanglakó üzenete című verses kötete, Kornis Ottó író kollégája társaságában 
Villonról, a középkori francia költőről ír verses darabot”.34 

Fogalmunk sincs arról, hogy ennek a tervnek mi lett a sorsa, de a darab sorsáról 
kolozsvári híradásunk ettől kezdve 1940. március végéig nincs. Akkor ugyanis 
az Ellenzék arról tájékoztatta olvasóit, hogy a nagyváradi színház Szabadkai-
társulata nemsokára „bemutatja Salamon László és Kornis Ottó nagysikerű 
Paradies kisasszony című színművét, amely nálunk is nagy sikerrel került színre”.35 
A bemutatóra nemsokára sor is került, s az Ellenzék már arról tájékoztathatta 
olvasóközönségét, hogy „Salamon László és Korniss Ottó érdekes témájú, nálunk 
is nagy sikert aratott drámája, a Mesmerről írt Paradies kisasszony, rendkívüli 
sikerrel került színre a Szabadkai-társulat előadásában Nagyváradon”. A lap szerint 
a „kitűnő kolozsvári szerzők irodalmi értékű művét” mind a sajtó, mind a közönség 
„a legnagyobb elismeréssel fogadta”.36

A bemutatót a nagyváradi lapok is fontos eseményként kezelték. A Magyar Lapok 
1940. április 21-én adta hírül, hogy a korábban Kolozsváron színre került Salamon‒
Kornis-színmű, Nagyváradon a Szabadkai-társulat előadásában is bemutatásra 
kerül, „mert erdélyi szerző az utolsó években szebbet, hatásosabbat még nem írt, 
mint Salamon és Kornis”, és mert a siker Nagyváradon is valószínűsíthető, hiszen 
„a szépet és a jót a közönség mindég honorálta”. Az újság ugyanakkor tudatta, hogy 
„Paradies kisasszony címszerepét Bárdi Teréz alakítja, míg a többi főszerepeket a 
társulat legkiválóbb erői játsszák”.37 

Április 27-én ugyanez a lap közölte, hogy Salamon László és Kornis Ottó 
április 29-re elhalasztott „nagysikerű színművét” a Szabadkai-társulat „parádés 
előadásban mutatja be (...) a szerzők személyes jelenlétében, Bárdi Terézzel a 
címszerepben”. Amint azt az újság hangsúlyozta, a társulat lázas izgalommal készült 
„a ragyogó színpadi műnek a színrehozatalára, mert a Paradies kisasszony a szezon 
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egyik legszebb darabja”, érthető tehát, hogy azt miért „Szabadkai József igazgató 
rendezi, [és] a főszerepeket a társulat legkiválóbb erői játsszák”.38

A váradi bemutatóról szintén a Magyar Lapok közölt kritikát. Ebből kiderült, 
hogy „a darabnak őszinte és megérdemelt sikere volt”, s hogy „[a] felvonások 
szüneteiben hosszasan megtapsolták a szerzőket”. Az újság felsorolta a produkcióban 
Bárdi Teréz főszereplő mellett fellépő színészeket is: Jeney János, Katona Böske, 
Németh István, Szabadkay Miklós, Kun Edit, Mátray Rózsi, Homm Pál, Vég Gyula 
és Peternek Tibor.39

A darabot még egyszer emlegette a sajtó, 1941-ben, amikor az Erdélyi Helikon 
tevékenységére a budapesti Újság című lap visszapillantott. Megemlítette, hogy 
a helikoni drámapályázatokon Nagy István, Tomcsa Sándor és Marton Lili 
művei mellett „különösen nagy sikert és kritikai elismerést” aratott Salamon 
László és Kornis Ottó Paradies kisasszony című történelmi drámája, „melyben 
a szerzők Mesmernek, a híres bécsi lélekorvosnak Paradies kisasszonyhoz, a 
vak zongoraművésznőhöz fűződő szerelmét és a bécsi »varázsló« elbukását kora 
konzervatív orvosi társadalmával szemben — vitték igen hatásosan színpadra”.40 

A Paradies kisasszonyt az erdélyi színházi kánon végül mégsem fogadta 
be. Az erdélyi drámairodalmi örökségünkről az idők során született munkák 
rendre megemlítik, de csupán a létét, a sikert, amelyet elért nem, azt rendszerint 
szemérmesen elhallgatják.41 

Az erdélyi zsidó férfi akat 1942-ben munkaszolgálatra vezényelték. Bár nincs 
pontos tudomásunk arról, hogy Kornis Ottó hol és milyen körülmények között 
végezte a kötelező munkaszolgálatát, arról beszámol az egyik, háború utáni 
írásában, amikor emlékezetében iskolatársait, munkaszolgálatos bajtársait és 
deportált sorstársait felidézte avégett, hogy az őt felkereső egyik, számára első 
látásra ismeretlen személyt azonosítsa.42 

Valószínűnek látszik, hogy jó néhány erdélyi sorstársával együtt azt követően 
deportálták Auschwitzba, hogy a munkaszolgálatból hazatért. Mert deportálása 
felől nincsen kétségünk, arról több megkérdőjelezhetetlen forrásból is tudomással 
bírunk. Itt van egyfelől a Füst című visszaemlékezése, amelyet most, csaknem 75 
esztendő elteltével, a kolozsvári Minerva Művelődési Egyesület, a régi Minerva 
jogutódja, a marosvásárhelyi Mentor Kiadóval közösen újra megjelentet, s ott 
vannak másfelől a Bad Arolsen-i gyűjtőlevéltárban a „dr. Kohn Ottó häft lingről” 
különböző náci lágerekben fennmaradt dokumentumok, a Kolozsvárra történő 
hazatérését ‒ hazai és nemzetközi zsidó szervezetek által kiállított ‒ bizonyító 
iratokkal együtt. 

Persze, mindez édeskevés ahhoz, hogy egy ember életét rekonstruálhassuk. 
Egyetlen, rendkívül körülményesen felkutatott rokonától, az Izraelben élő Léber 
Andrástól tudunk további részleteket.43 „Ottó édesapám, Léber Gyula (1907‒1988) 
legidősebb nővérének, Léber Eszternek az egyetlen fi a volt”, hozta tudomásomra 
Kohn Ottó, a későbbi Kornis Ottó első unokatestvére, Léber András.44 Telefon-
beszélgetéseink és levelezésünk során Léber András azt is elmondta, hogy tudo-
mása szerint unokabátyjának mostoha sorsa volt, a szerencse őt az életében csak-
nem mindig elkerülte. Igaz, mivel Léber András 1948-ban született, Kolozsvá-
ron, Kornis Ottó pedig 1949-ben, Budapesten elhunyt, az unokaöcs unokabáty-
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járól semmilyen személyes emléket nem őriz, csupán azt tudja róla, amit a csalá-
di emlékezet neki átadott.  

Nem sikerült kiderítenem, hogy Kohn Ottó melyik iskolába járt, hol érettsé-
gizett, és hol szerzett jogi diplomát. Fényképét sem találtam sehol, hogy legalább 
jelképesen a szemébe nézhessek. Jogász végzettségéről is csupán közvetett forrá-
sokból van tudomásunk. Egyfelől unokaöccse beszámolójából, amit számtalan 
háború előtti sajtóforrás is alátámaszt, másfelől a háború utáni egyik levéltári for-
rásból. A stabilizálódó szocialista hatalom kidolgozta és 1947. december 18-án be-
mutatta a Lucrețiu Pătrășcanu igazságügyminiszter által aláírt, az ügyvédi kama-
rák felszámolását és az ügyvédi munkaközösségek megalakítását előíró törvény-
tervezetet, amelyből 1948. január 17-én megszületett az azonos célú, 3. számú tör-
vény. Ennek alapján, 1948. július 3-án, a kolozsvári ügyvédi munkaközösség tag-
jai közül töröltek 43 ügyvédet és 17 ügyvédbojtárt, akik vagy nem nyújtottak be 
kérvényt a munkaközösségbe történő felvételre, vagy nem fi zették be a megha-
tározott tagsági díjat, vagy pedig az illetők munkaközösségi tagságát korábbi te-
vékenységükkel összeegyeztethetetlennek (összeférhetetlennek) minősítették.45 
Kornis Ottót – Kohn Hillellel együtt – a tagsdíj befi zetésének elmulasztása miatt 
zárták ki ez utóbbi alkalommal a kolozsvári ügyvédi munkaközösségből.46 Ám 
akkor Kornis Ottó már nem Kolozsváron, hanem Budapesten élt.

Biztosan tudjuk viszont, hogy a deportálásból Kolozsvárra tért vissza, aho-
va – a fennmaradt ITS-dokumentumok szerint – 1945. május 26-án érkezett meg, 
s ahol feljegyezték azt is, hogy lakása az Árpád u. 3. szám alatt volt.47 Nincs tudo-
másunk arról, hogy a deportálást megelőzően a családjának a lakása az Árpád út 
3. szám alatt volt-e, s ha igen, lakásukat visszatértekor milyen állapotban találta. 
Azt viszont a helyi Demokratikus Zsidó Népközösség (DZSN) egyik dokumen-
tumából tudjuk, hogy Kornis Ottó, dr. Kohn Ottóként, 1945-ben, a Dacia utca 1. 
szám alatt lakott, és négy, örökös nélküli bonchidai zsidó ingatlan gondnoksá-
gát látta el.48 

A Bad Arolsen-i ITS-archívum dokumentumaiban Kornis Ottó, szintén ere-
deti nevén, dr. Kohn Ottóként, több helyen is felbukkan. Például a Gross-Rosen 
koncentrációs lágerhez tartozó Riese al-kényszermunkatábor anyagaiban, ahon-
nan ‒ az 1945. február 16-i összeírásból ‒ fogolyszámát is ismerjük: 50484. Ezt a 
számot Kornis a Füstben is többször említette.49

Léber András, aki a családi emlékezet mai őrzője, unokabátyja sorsáról 2019-
ben ekképpen fogalmazott: „Már gyermekkorában megállapították, hogy szívbe-
teg, és megjósolták, hogy negyven évnél nem fog többet élni. Csoda hogy túlélte 
Auschwitzt... Nehezen küzdött meg az élettel. Nem volt soha házas, és sok csaló-
dás érte a privát életben. Ügyvédként, a háború előtt nehezen boldogult, és szülei 
sokat támogatták. Miután hazatért, édesapám maradt a legközelebbi rokona, és 
sokat segítet rajta, anyagilag is. Ha jól emlékszem, ő segítette a könyv [a „Füst” ‒ 
T. Sz. Z.] kiadásával is. Ottó a háború után is sokat harcolt a megélhetésért. Csak 
annyit tudok, hogy valamikor 1948-ban Pestre költözött, de ott sem sikerült talp-
ra állnia. Nem tudok a halálának az okairól; ha öngyilkos lett volna, akkor a te-
metőn kívül temették volna el. Gondolom, a szíve mondhatta fel a szolgálatot. A 
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tavaly ősszel voltam a temetőben, Pesten, a Kozma utcában, és rendbe hoztam a 
sírkövét. Ennyivel tartoztam az emlékének!”.50

Kornisról, az 1945. május 26-i Kolozsvárra történő hazatérése utáni időszak-
ból kevés tényszerű adattal rendelkezünk azonkívül, hogy 1945 végén megjelen-
tette a kolozsvári Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet kiadásában Füst című 
memoárkötetét, amelyben a kolozsvári gettózástól elindulva, a deportálási folya-
maton át, az auschwitzi és más náci koncentrációs és kényszermunka-lágerbeli 
életének részleteit rögzítette és kínálta elolvasásra embertársainak. A sajtóvissz-
hangok hiányából sejtjük, hogy nem túlságosan nagy sikerrel. De tudjuk azt is, 
hogy 1946 tavaszán a kolozsvári Erdély című szociáldemokrata hetilap vasárna-
pi képes mellékletében közölt, például a kiadvány 1946. március 3-i számában a 
Gyermek, aki fecskét fogott című novelláját.51

Lexikoni forrásból van tudomásunk arról, hogy az Egység című kolozsvári zsi-
dó hetilapban is jelentek meg publicisztikái, s hogy a lap által kiadott Zsidó Nap-
tár 5707 (1946‒47)-re című kiadvány is közölte egyik írását.52 Ez utóbbi kiadvány-
nak a kolozsvári Egyetemi Könyvtár egyetlen példányát sem őrzi, viszont a buda-
pesti Országos Széchényi Könyvtárban sikerült megtalálnom. Kornis ebben nem 
irodalmi jellegű írást közölt, hanem ‒ száraz tényszerűséggel ‒ az észak-erdélyi 
zsidóság tragédiájáról számolt be.53

Kornis Ottó életének következő nyoma 1947 augusztusából való, és Budapest-
ről származik. A magyar fővárosban kiadott Világ című napilapban ugyanis no-
vellája jelent meg. Címe: Egy darab krumpli, és lágeremlékeiről szól.54 Ennek az 
írásnak a felidézése nem fájdalommentes, ez ugyanis Kornis utolsó általunk is-
mert írása, amelyik halála előtt pontosan két évvel jelent meg. 

A budapesti zsidó temetkezési egylet, a Chevra Kadisha nyilvántartásából 
tudjuk, hogy 1949. augusztus 20-án halt meg, Budapesten, a Péterfy Sándor utcai 
kórházban, vérmérgezésben,55 s hogy augusztus 24-én temették a budapesti Koz-
ma utcai zsidó temetőben.56 

Anélkül, hogy erre nézve bármilyen bizonyítékom is lenne, amikor Kornis 
vérmérgezés általi haláláról tudomást szereztem, akaratlanul is az jutott azonnal 
eszembe, hogy ezt a kórházi diagnózist valószínűleg kegyeletes orvosi hazugság-
nak lehetne tekinteni, ugyanis szerintem egyértelműnek tűnt, hogy öngyilkos-
ságról van szó. Kornis Ottó végigvergődte az élete első csaknem négy évtizedét, 
túlélte a kegyetlen munkaszolgálatot, a deportálást, Auschwitzot, a szülei elvesz-
tését, további három náci koncentrációs és kényszermunkalágert, ahol emberek 
tízezrei pusztultak el. Az ilyen ember nem szokott vérmérgezésben meghalni...

Egykori szerzőtársának ‒ és talán sokáig egyetlen igaz barátjának ‒, Salamon 
Lászlónak a lánya, Salamon Anikó nem sok mindenre emlékszik Kornissal kap-
csolatban, de arra halványan igen, hogy Kornis és édesapja között volt valamilyen 
nézeteltérés, és hogy Kornis Ottó „emigrált”.57 

Másik furcsaság, hogy Kornis Ottó haláláról Erdélyben soha senki nem em-
lékezett meg, talán éppen azért, mert az ilyesmiről kellemetlen volt beszélni. Ez a 
magatartás egyébként teljes mértékben illeszkedett a holokauszt tragédiáját utó-
lagosan körülvevő „nagy hallgatáshoz”. 
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Ma azonban, amikor Kornis Ottó erőfeszítéseit és főképpen a tragédia em-
lékezetét több mint valószínű, hogy elsőként megörökítő írói és krónikási tevé-
kenységét ismét a közösségünk fi gyelmébe ajánljuk, világossá kell tennünk mun-
kásságának fontosságát, és meg kell világítanunk azt a kontextust is, amelyben 
memorializációs munkásságát kifejtette. Evégett feltétlenül számba kell vennünk 
és meg kell vizsgálnunk a holokausztemlékezet legkorábbi erdélyi alkotásait. Ez a 
vizsgálat megkívánja azonban elöljáróban annak feltárását, hogy az 1944 májusá-
ban és júniusában lebonyolított gettózást és deportálást követő időszakban az er-
délyi társadalom a zsidóság deportálás utáni sorsáról milyen információkkal ren-
delkezett. 

A korabeli erdélyi sajtó az említett időszakban mindössze a zsidóság fokoza-
tos megalázásáról és anyagi kifosztásáról számolt be, továbbá arról, hogy a zsidók 
gettókban történő elkülönítése milyen ütemben halad. Az erdélyi lapok a külön-
féle zsidóellenes intézkedésekről és a gettózásokról beszámoltak ugyan,58 de a de-
portálás tényét és irányát elhallgatták, s miközben a deportáló vonatok naponta 
sok ezer zsidót szállítottak Észak-Erdélyből Auschwitz-Birkenauba, az erdélyi saj-
tó fi gyelmét teljes mértékben a zsidóság „káros gazdasági tevékenységé”-nek bon-
colgatása, az elkobzott zsidó vagyontárgyaknak a bemutatása és nem utolsósor-
ban a lefoglalt zsidó vagyon megkaparintása végett kirobbant ádáz harc kötötte 
le.59 Ezzel párhuzamosan zajlott a zsidó vagyontárgyak rejtegetői ellen indított át-
fogó hadjárat.60

Észak-Erdélyt a szovjet és a román haderők fokozatosan, 1944 szeptemberé-
ben és októberében vették birtokukba. A második bécsi döntés által Magyaror-
szágnak ítélt erdélyi területek október 25-én már hiánytalanul szovjet és román 
megszállás alatt álltak. A térségnek a náci uralom alól történő fokozatos felszaba-
dítását követően a baloldali erők alapítottak új sajtóintézményeket, és ezek szin-
te azonnal hozzáláttak annak feltárásához, hogy 1944 tavaszán és kora nyarán mi 
is történt valójában az észak-erdélyi zsidósággal. Kiderült, hogy – az említetteken 
kívül – sem általában véve a lakosság, sem az új sajtóorgánumok többnyire bal-
oldali orientációjú munkatársai, sem pedig a munkaszolgálatról hazatért zsidók 
nem rendelkeztek pontos információkkal arról, hogy az észak-erdélyi zsidóságra 
milyen sors várt, miután a deportáló vonatok Erdély területét elhagyták. 

Az elszállított zsidók deportálás előtti sorsáról az erdélyi sajtóban a front át-
vonulása után megjelent írások elsősorban azokra az eseményekre összpontosí-
tottak, amelyek a zsidóság sorsát 1944 tavaszán meghatározták. Az észak-erdélyi 
sajtó 1944. november 5-én kezdett el beszámolni az észak-erdélyi zsidóság tragé-
diájáról, ám a zsidó deportáltakkal a német lágerekben történtekről szinte sem-
milyen információval nem rendelkezett. László Béla a kolozsvári Világosság című 
napilapban három részben ismertette a félévvel korábban, április és június között 
Észak-Erdélyben történteket, és érthető módon elsősorban a kolozsvári esemé-
nyekre fókuszált.61 A cikksorozatból kitűnik: a szerzőnek nem volt fogalma arról, 
hogy a zsidóság Németországban nem egyszerű lágerekbe, hanem haláltáborokba 
került, s következésképpen arról sem, hogy az elhurcoltak legnagyobb része már 
soha nem fog hazatérni. Mentő körülménynek számít esetében az, hogy a vesz-
teségek arányáról egyébként az 1944 októberében megalakult Demokratikus Zsi-
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dó Népközösség (DZSN) – László Bélának nyilatkozó – vezetői sem tudtak. Ami 
ugyancsak megmagyarázható, hiszen a DZSN-vezetők jelentős része, a munka-
szolgálatból elszökve, a szovjet csapatok árnyékában szivárgott vissza Észak-Er-
délybe, és sokuknak kevés fogalma volt arról, hogy otthon hagyott családtagjai-
kat a magyar és a német hatóságok pontosan hova és mi célból szállították el. Ki-
derült az is, hogy a magyar rendfenntartó erők szintjén keringtek ugyan bizal-
mas információk arról, hogy az észak-erdélyi gettókba zsúfolt zsidóságot Német-
országba szállítják, de az elszállítás valódi céljával még ez a közeg sem volt tisz-
tában.62

A magyarországi elitek tagjaival együtt, persze, az erdélyi politikai és az egy-
házi vezetők is tudtak a deportálásokról, azok céljáról és arról a sorsról, amelyet 
a deportáltaknak szánnak. A keresztény egyházak vezetőihez már 1944 tavaszán 
eljutottak az Auschwitzi jegyzőkönyvek fő információi,63 és Márton Áron gyu-
lafehérvári római katolikus püspök 1944. május 18-i beszédében, majd néhány 
nappal később, a magyar kormányhatóságokhoz intézett levelében egyértelműen 
utalt arra, hogy a deportáltakra a halál vár. De tudtak a zsidóságnak szánt sorsról 
a többi keresztény egyházvezetők is, akárcsak a politikai elit tagjai, erről azonban 
nyilvánosan senki nem beszélt.64

Az Auschwitz-Birkenauban és a többi német halál- és koncentrációs tábor-
ban végbement borzalmak széles körű megismerésére azonban csak később ke-
rült sor, azt követően, hogy a túlélők első csoportjai kezdtek hazaérkezni, és a tör-
téneteiket – már amennyire az elszenvedett lelki és testi traumák azt lehetővé tet-
ték – kezdték elmondani. Az általuk közölteket azonban a legjobb indulatú hall-
gatóság is kétkedéssel fogadta, és tulajdonképpen hihetetlennek tartotta. 

Az erdélyi nyilvánosság a haláltáborokról és az ott történtekről csak László 
Béla idézett írása után több, mint három hónappal kapott első kézből származó 
tájékoztatást. 1945. február 20-án megérkezett ugyanis Kolozsvárra a lengyelor-
szági német haláltáborokból megmenekült zsidók első kis csoportja (Hersch Ber-
nát, József Adolf és Preisler Mihály; Besztercéről és Szászrégenből deportálták 
őket), akik átutazóban F[erencz Lászlóné] Jagamas Ilonának, a Világosság mun-
katársának nyilatkoztak az általuk átéltekről. Közölték, hogy őket a deportáló vo-
natok Birkenauba szállították, ahol előbb valamennyiüket szelektálták: a munka-
képes, egészséges felnőtteket jobbra, a többieket pedig balra irányították. Hogy a 
balra küldöttekkel mi történt, azt pontosan a megmenekültek sem tudták, csak 
sejtették. Annyit mégis elmondtak, hogy „a krematóriumok kéménye éjjel-nappal 
füstölgött”, s „az égett hús és csont szaga heteken át érződött”. A riporternek nyi-
latkozó túlélők hozzátették: „hogy kiket öltek meg, azt nem tudjuk”.65 

A szövegből kiviláglik, hogy maga a riporter sem képes értelmezni a kapott 
információkat, hiszen rá sem kérdez a részletekre. Utólagos mentségére szól-
jon a máskor számtalanszor bizonyított szakmaisága, tisztessége,66 valamint az 
a tény, hogy a riportja elkészítésének napján jelent meg lapjában a DZSN felhívá-
sa, amelyben a zsidóság szervezete „az Észak-Erdélyből deportáltak hazahozata-
la” érdekében indított mozgalom célkitűzéseit ismertette. Mivel a szervezet a de-
portáltak hazahozatala ügyében a segítséget ekkor már Moszkvától várta, felhív-
ta tagjait a Kommunista Párt, az Országos Demokrata Arcvonal (ODA) és a Vö-
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rös Hadsereg támogatására, azzal érvelve, hogy „[m]inél hamarabb vége lesz en-
nek a háborúnak, annál hamarabb van eshetőségünk rá, hogy elhurcolt hozzátar-
tozóinkat minél hamarabb viszontláthassuk”.67 Egyébként a DZSN korábban azt 
is követelte, hogy a szövetségesek kormányai „járjanak el Bukarestben, hogy a ro-
mán kormány követelje vissza közvetlen rádióüzenet útján is a Németországba el-
toloncolt zsidókat”. Megtagadás esetén pedig Románia „rendeljen el letartóztatá-
sokat, internálásokat a Romániában élő szász és sváb nemzetiségekkel szemben, 
mindaddig, míg célját el nem éri”.68

A történtekre lassan derült fény, s bár a magyar sajtó időről időre beszámolt 
arról, hogy a Horthy-féle hatalom rendfenntartó erői milyen atrocitásokat követ-
tek el, a szóban forgó írásokban a cselekmények összekeveredtek, és a zsidóság ál-
tal elszenvedetteket esetenként meg sem említették. 

A holokauszt idején a dél-erdélyi zsidóság tragédiájáról a térség lakosai szin-
tén édeskeveset tudtak. Az első beszámolók, amelyek az erdélyi sajtóban napvi-
lágot láttak, a dél-erdélyi térségből 1942-ben történt deportálások szomorú vég-
kifejletét ismertették. A temesvári Szabad Szó című napilap már 1944. novem-
ber 16-án összefoglalta a történteket. Eszerint a román hatóságok a Bánság fővá-
rosá ból 1942 őszén mintegy 800 zsidó férfi t, nőt és gyermeket hurcoltak el, köztük 
25 temesvárit is. A szerencsétlen embereket a transznisztriai Mosztovoj környé-
kére vitték, ahol „német kolonisták, ukrán rendőrök és román csendőrök” nagy 
részüket meggyilkolták, majd az áldozatok tetemét „Kacatova mészégető kemen-
céiben elégették”. A temesvári deportáltak közül csak két személy tért haza.69

Akkoriban a történet sokak számára hihetetlennek tűnt, mint ahogyan a 
dél-erdélyi deportálások tényét a román hatóságok és történészek jelentős része 
mindmáig vitatja. Csaknem egy évvel később azonban a mosztovoji – és általá-
ban a transznisztriai – rémtörténetek tényét az aradi Szabadság című napilap is 
megerősítette. Az aradi lap arról közölt megrázó írást, hogy 1942 nyarán Aradról 
is deportáltak Transznisztriába „sok ezer” olyan személyt, akik korábban izrae-
lita vallásról más (keresztény) vallásra tértek át, akik baloldali mozgalmak tagjai 
voltak, vagy pedig akik „egyszerűen csak útlevelet akartak váltani Oroszország-
ba”, ami akkoriban az Amerikába vezető egyetlen járható útvonal volt. Az első ka-
tegória esetében a román hatóságok büntetőakcióját az váltotta ki, hogy a feleke-
zetüket elhagyó, magyar kultúrájú dél-erdélyi zsidók nem a román ortodox val-
lásra tértek át, hanem főképpen a protestáns (lutheránus és református) egyházak 
híveinek sorát gyarapították. Az elsődleges ok azonban az volt, hogy Románia 
1941-ben megkezdte a zsidóság deportálását Transznisztriába, és Ion Antonescu 
(akkor még csak) tábornok bevett szándéka az volt, hogy az országot valameny-
nyi nemzeti kisebbségtől megtisztítsa. Az aradi deportáltak Tiraszpolba kerül-
tek, ahonnan egy részüket Berezovkába, másokat pedig Mosztovojba hurcoltak. 
A lap szerint a német és a román katonaság, illetve csendőrség karmai közül csak 
néhányan menekültek meg, túlélve a borzalmakat, akik aztán hazatértek Arad-
ra.70 Más forrásokból ma már tudjuk, hogy aradiak Vápnyárkába is kerültek, mint 
ahogyan azt is, hogy a Dél-Erdély más településeiről Transznisztriába deportált 
zsidóknak mi volt a sorsa.71
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A dél-erdélyi munkaszolgálatnak állított jelképes emlékművet Grosz Sándor 
temesvári újságíró és munkaszolgálatos társa, Fenyves László, akik már 1944-ben 
megjelentették a különböző romániai munkatáborok embertelen körülményeit 
ismertető közös könyvüket.72 A dél-erdélyi munkaszolgálatról írt verseivel jelent-
kezett 1945 elején a szintén temesvári Ernyes László. Verseit azoknak ajánlotta, 
„akikkel együtt húztam a jármot az Olt, a Temes, a Sziret [Szeret] és a Duna mel-
lett”.73

A hazatérő deportáltak lélekszámának fokozatos növekedésével további rész-
letek derültek ki, és ezekről a sajtó folyamatosan tájékoztatott. Az információk 
közzétételében fontos szerepet játszott az egész Erdélyre kiterjesztett hatáskörű 
Kolozsvári Népbíróság, amely 1945. július elején kezdte meg működését. Az ott 
lezajlott „gettóperben”, amelyben 1946 májusában született ítélet, az észak-erdé-
lyi zsidóság sorsának megannyi részletére szintén fény derült.74

A tragédia teljes méreteit és tényleges borzalmait érzékeltető munka megje-
lenésére azonban várni kellett. Bár a hazatért deportáltakkal készített interjúkat 
már 1945 kora őszén szerény – ma már igazi bibliofi l ritkaságnak számító – kö-
tetben közreadták,75 az első erdélyi irodalmi igényű munka 1945 végén hagyta el 
a Minerva nyomdáját. Kornis Ottó Füst című kötetéről van szó,76 amelyben a csa-
ládjával együtt Kolozsvárról deportált jogász és író leszögezte: a deportálás kérdé-
se és a haláltáborok léte megmagyarázhatatlan dolgok. 

„Mert nincsen és nem is lehet olyan okoskodó bölcs, aki meg tudná magaráz-
ni, hogy miért kell és hogyan lehet apró gyermekeket tűzbe dobni, olyan gyerme-
keket, akiknek fehér lelke még a gyűlölet tanát is befogadhatja és akikből, akár fa-
sisztákat is nevelhetett volna az, aki nemcsak gonosz, hanem gondolkozó valaki 
is egyben” ‒ írta könyvének 1945. november 5-én keltezett előszavában. Úgy vélte, 
hogy a túlélők száz meg száz véletlennek köszönhetik, hogy életben maradtak, és 
éppen azt nem értik, hogy miért éppen őket nem dobták krematóriumokba, mi-
ért éppen ők bírták ki a hosszú éhezést, és miért éppen őket kímélte meg a beteg 
tetű a halálos csípésétől. Majd – Kertész Imre mintegy három évtizeddel későb-
bi refl exióira emlékeztető módon – így folytatta: „Ezek a mi kérdéseink. Mert mi 
deportáltak vagyunk. Külön, sajátos gondolataink vannak, amelyek sajátos em-
lékekből táplálkoznak, és gyakran megesik, hogy tágra nyílt szemekkel nézünk 
bele valamibe, oly hihetetlennek tűnik, hogy valóban mi vagyunk azok, akik to-
vább kell [hogy] csináljuk az életet. Mert mi deportáltak vagyunk és azok is ma-
radunk – mindörökké.” 

A deportálásakor 33 éves Kornist 72 sorstársával együtt zsúfolták a marhava-
gonba Kolozsváron, és valamennyiük közül csak négyen77 élték túl a haláltáborok 
poklát. Munkájában emléket állított mindazoknak, akikkel együtt hagyta el Ko-
lozsvárt, érzékletesen írta le a szüleitől történő kényszerű és furcsa búcsút, amely-
re a birkenaui rámpán kényszerítették, és fokozatosan mutatta be azt, hogy mi-
csoda pokoli rendszert találtak ki a nácik arra, hogy az embert porig alázzák, és 
az végül a saját emberi méltóságáról is önként lemondjon. Kornis Ottó nem pörölt 
a megpróbáltatásokért, és arra sem pocsékolt egyre fogyó erejéből, hogy légvára-
kat építsen magában, és pompás terveket a menekülése utáni élethez. Rezignál-
tan fogadta el sorsát, nem lázadt, nem próbált menekülni, hanem arra összpon-
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tosított, hogy a legnehezebb helyzeteket is túlélje. Ezekből pedig jókora adagokat 
tartogatott számára a sors: Auschwitz után Brieg, aztán Gross-Rosen, végül pedig 
Langenbielau, illetve Dörnhau, ahol a háború végén felszabadult. 

Nem, a felszabadulásuknak a mámoros pillanataiban sem vett rajta erőt az 
öröm: „A fi úk nevettek. De én nem nevetek velük. Micsoda rossz érzés van ben-
nem? Behunyom a szememet és belefogódzom a bajtársaimba. Úgy tűnik, hogy 
ismét ottan állok azon az évelőtti esős hajnalon az auschwitzi vágányok mellett, 
ismét látom anyámat a sorban, fekete kabátjában haladva a baloldal felé, látom 
komoly arcát, amint felém bólogat, aztán érzem apám kezének melegét az elvá-
lás pillanatában, az elválás pillanatában, amikor kezeink szétkulcsolódtak, hogy 
ő elmenjen balra, és meg jobbra tartsak, és látom, most is látom az égen terjengő 
hatalmas füstfelleget, a füstöt az égen, amint elterpeszkedik felettünk, a láger fe-
lett, egész múltunk és egész jövőnk felett, hogy sötét árnyékát rávetítse egész éle-
tünkre.”

Kornis akkor talán még nem tudta, hogy az ő életéből már nincs sok hátra. 
Amint azt már említettük, hazatérése után egy darabig kolozsvári szociáldemok-
rata és zsidó kiadványokban jelentek meg írásai, de aztán otthagyta Kolozsvárt, 
egyes információk szerint előbb Szatmárnémetibe költözött, onnan pedig nemso-
kára Budapestre. Az utolsó információt róla a budapesti Kozma utcai zsidó teme-
tő őrzi,78 azóta, hogy 1949-ben, 38 éves korában elhunyt.

Halála előtt négy esztendővel Kornis Ottó a holokauszt első irodalmi értékű 
leírásával ajándékozta meg Erdélyt és a magyar irodalmat. Munkáját elhallgatták, 
arról szakavatott értékelés mindmáig nem született. Mint ahogyan a holokauszt 
idején történtekről idejekorán megjelent beszámolókról sem. Kornis köteté-
vel csaknem egyidejűleg, 1945-ben látott például napvilágot Aradon Hegedűsné 
Molnár Anna megrázó kötete, Miért? Egy deportált nő élményei a sárga csillag-
tól a vörös csillagig címmel, amelyben a Szatmár vármegyéből deportált szerző 
az Auschwitzban és más náci koncentrációs táborokban átélt tapasztalatait tet-
te közzé.79 Egy évvel később, szintén Aradon nyomtatták ki Ferencz Dóra me-
moárkötetét, amelyben a kolozsvári gettóból deportált szerző Auschwitzban, 
Helmstedtben, Magdeburgban, Stutthofb an és Th ornban átélt kálváriájának ese-
ményeiről számolt be.80 

Ki hallott valaha ezekről a kiadványokról? Furcsamód, Hegedűsné Molnár 
Anna memoárját öt évvel ezelőtt, 2014-ben, angol fordításban nyomtatta ki Ka-
nadában az Azrieli Alapítvány.81 Ebből a kiadásból tudjuk, hogy a szerző 1897. 
augusztus 2-án született, Szatmárnémetiben, ugyanott 1921. június 14-én férjhez 
ment Hegedűs Zoltánhoz, akitől két gyermeke született, János és Ágnes. Férje és 
Ágnes lánya elpusztult a holokauszt idején, fi a, János, az Egyesült Államokba ke-
rült. A holokauszt után, 1950-ben, Anna Romániából Izraelbe emigrált, majd on-
nan, 1952-ben, Kanadába, ahol 1979-ben elhunyt. Ferencz Dóra későbbi sorsáról 
azonban semmit nem tudunk.

Nagyváradon a holokausztemlékezet legkorábbi alkotásait Gréda József adta 
közre, a Fogózz a semmibe című verskötetében, amelyben a később Izraelbe kiván-
dorolt elsőként fi gyelmeztetett a náci poklokat megjártak lelki traumáira és azok 
várható szövődményeire is: „Még fénykép sem maradt! A szél, mely elviharzott, / 
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elsöpörte a sok szeretett édes arcot, / s csak kérded majd a négy csupasz kopár falat, 
/ hogy tán nem is születtél, nem is anyától lettél, / halott vagy, aki mást siratni itt 
maradt. // Ezért vigyázz, szegény, fogózz a semmibe, / képek, szagok, szavak emlék-
szín selymibe, / tanulj meg tűrni, szív, magad kínozni, agy: / ha a tűnt semmiségek 
emléke már nem éget, / e semmik nélkül te magad is semmi vagy”.82

A vészkorszak másik jelentős és korai irodalmi értékű alkotása szintén egy 
jogász-újságíró, Katona Béla tollából származik, s amely az 1946-ban, Nagyvá-
radon napvilágot látott Várad a viharban című riportregény.83 Katona könyvé-
nek előszavát a szintén Nagyváradon gettózott és végül a Kasztner-transzporttal 
megmenekült Zsolt Béla újságíró írta. Köszönetet mondott a szerzőnek a magyar 
irodalom és újságírás, valamint „a holtak és a holtak emlékéért élők nevében”, 
amiért könyvében „emlékjelet állít azoknak, akiknek nem adatott meg a tömeg-
sír sem, de akik örökös alacsony felhőként fognak kavarogni Európa egén, amíg 
meg nem hasad az ég kárpitja, és nem jön a végítélet”. Az előszóíró szerint ugyan-
is „Várad, Tisza István nyegle Várada, Ady Endre nyugatra tolt Várada, ifj úsá-
gunk, becsvágyaink, szerelmeink, életörömünk és családi boldogságunk Várada 
nincs többé”.84

Katona Béla mintegy folytatja barátjának és hitsorsosának gondolatsorát. Be-
mutatja városa történetét 1732-től, a település első zsidó közösségének megalaku-
lásától, a „Pece parti Párizs” éveinek történetén át, egészen a holokausztig. Tisz-
tán látta, hogy bár „dühöngött a vihar, villámai a láthatáron cikáztak”, a váradi 
zsidók csak álltak a jogrendnek nevezett eresz alatt, és azokban a szilárd építmé-
nyekben bíztak, amelyeket reményeik és vágyaik emeltek, s amelyeket társadal-
muk képzelt ereje tartott. De hiába vártak a csodára, „a legsötétebb történelmi 
fergeteg” mégis rázúdult a közösségre, s „családfákat tépett ki tövéből, összerom-
bolta kósza vágyak, színes remények, magasztos tervek kunyhóit és palotáit”. Ka-
tona Béla könyvében nemcsak az eltűnt közösséget, de városa „lehanyatlott eré-
nyeit is” gyászolta, és munkáját az utókor fi gyelmébe ajánlotta. Tudatában volt 
annak, hogy a hatmillió zsidó elpusztulása után az emberiség nagyon hamar ki-
heverte megrendüléseit. „A lelkek akut fertőzése csak átmenetileg közömbösült, a 
felszívódott méreg újból hat. (…) Hatmillió ember elszállt lelke kopogtat zárt ajtó-
kon. A zsidókérdés akutabb, mint valaha” – vallotta.85 Katona Béla 1948-ban, két 
évvel könyvének megjelenése után hunyt el. Öngyilkos lett. 57 éves volt.

Ugyanabban az évben látott világot Nagyváradon dr. Nyiszli Miklós mára 
már széles körben ismert könyve, Dr. Mengele boncoló orvosa voltam az ausch-
witzi krematóriumban címmel.86 Bár – miközben munkájának dokumentumér-
tékét elismerte – a kórboncnok több, Auschwitzot megjárt kartársa is úgy véleke-
dett később, hogy Nyiszli „kissé többet írt, mint amennyit boncolt”, könyvének 
nemzetközi visszhangja Auschwitz és benne Mengele doktor történetét Erdély-
ben is közismertté tette. Könyve a nemzetközi lágerirodalom egyik közismert do-
kumentumává vált azt követően, hogy a magyar nyelvű kiadvány egyes részlete-
it Jean-Paul Sartre franciára lefordíttatta, és 1951-ben megjelentette a Les Temps 
Modernes című politikai, irodalmi és fi lozófi ai folyóiratában.87 Nyiszli doktor be-
számolóit nyugati megjelenésük idején történelmi szempontból bírálták, ehhez 
napjainkban az etikai dimenzió miatti kritika is hozzáadódik.88
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Az utolsó előtti fontos kötet, amelyet itt megemlítenék, 1947-ben, Marosvásár-
helyen jelent meg. Szerzője, az 1902-es születésű dr. Berner Mór – akit négy év-
vel fi atalabb feleségével, valamint 12 éves kislányával és 9 éves lányikreivel együtt 
deportáltak – Óh, kiválasztott népem! címmel írta meg a marosvásárhelyi zsidó-
ság gettózását, deportálását és elpusztítását a haláltáborokban.89 Ugyanabban az 
esztendőben jelent meg Kolozsváron, szintén a Minerva kiadásában Kertész Dé-
nes Menekülés című regénye, amelynek cselekménye egy deportált lány történe-
te körül fonódott.90

A megjelent sajtóanyagok és kötetek rendre elegendő információt nyújtottak 
az erdélyi közösségnek ahhoz, hogy a zsidóságot ért tragédia természetét és mé-
reteit megérthesse. Segítettek ebben azok az emlékművek is, amelyeket az elpusz-
tultak emlékére a zsidóság elsősorban temetőiben emeltetett, de nem ritka ese-
tekben köztereken is. A zsidó temetőkben felállított legkorábbi emlékművek kö-
zül a kolozsvári ortodox temetőben, a szatmárnémeti temetőben, a marosvásár-
helyi status quo temetőben és a székelykeresztúri zsidó temetőben találhatókat 
emeljük ki. A gyergyószentmiklósi zsinagóga belső falára a túlélők 1949-ben, öt 
évvel a prágai Pinkász-zsinagóga előtt, elhelyezték a holokauszt 894 helyi áldo-
zatának márványlapokba vésett nevét.91 Nagyváradon 1946-ben emeltek impo-
záns emlékművet a deportálásba odaveszettek tiszteletére, a nagyzsinagóga mel-
lett. Szatmárnémetiben, az ortodox zsidó temetőben emelt emlékmű a közösség 
valamennyi áldozatának emlékét őrzi, akárcsak a marosvásárhelyi status quo te-
metőben álló emlékmű.

Az első és mindmáig talán a legszebb erdélyi köztéri holokauszt-emlékművet 
Dés városában készítették. Leleplezésére ünnepélyes keretek között került sor, 
1947. június 11-én. A szobor alkotója Izsák Márton marosvásárhelyi szobrászmű-
vész volt, a munkaszolgálati rendszer szerencsés túlélője, aki édesanyját és rokon-
ságának 25 tagját vesztette el a haláltáborokban, és aki a Désről kapott megrende-
lés nyomán két emlékműtervet is készített: a kompozíció szempontjából bonyo-
lultabbat Désen állították fel 1947-ben, a másikat pedig Marosvásárhelyen, 56 év-
vel később, 2003-ban. Az utóbbihoz készített gipszmintát ma a marosvásárhelyi 
status quo temető kápolnájában őrzik. 

Ezek, a többnyire 1945 és 1948 között született írások és emlékművek az em-
lékeztetés primér eszközei voltak, azonban nem voltak képesen, a később min-
dent átfogó „nagy hallgatás” falát áttörni, így az 1950 utáni generációk az egész 
tömeggyilkosságról és az abban történő magyar részvételről édeskeveset tudhat-
tak meg. Csak Kornis Ottó és a hozzá hasonlóak láttak és tudtak mindent. Csak 
ők voltak igazán tisztában azzal, amit jóval később egy másik auschwitzi túlélő, 
a később szintén öngyilkosságot elkövető Jean Améry (Hans Mayer) fogalmazott 
meg, nagyjából ekképpen: kimondtak egy halálos ítéletet, amelyet egyesek eseté-
ben, a rendszer tökéletlenségei miatt, nem hajtottak végre, de amely ítéletet soha 
nem is vontak vissza, így a túlélők valójában egész további életükben csupán sza-
badságolt hullák maradtak, akik a kimondott és elnapolt ítélet végrehajtását vár-
ták. Közülük a legtöbben megértették, hogy további életükben Auschwitz új ori-
gót képezett, amelyhez minden, ami utána történt, igazodott, hogy Auschwitz a 
judeo-keresztény gyökerű európai kultúra teljes csődjét jelentette, és hogy azt kö-
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vetően a túlélőnek, a bűntudattól emésztett és az emberirtás lehetetlensége előtt 
értetlenül álló tanúnak az életet vállalnia tulajdonképpen már semmilyen mó-
don nem lehet... 

‒ Az ember önmagáé ‒ mondta végkövetkeztetésként Améry. Felkínálta ez-
által ‒ akárcsak Primo Levi, Bruno Bettelheim, Paul Celan, Szondi Péter, Jerzy 
Kosiński, Katona Béla, Földes Mária és sokan mások is,92 akik a náci poklokat túl-
élték ‒ a(z ön)kézenfekvő megoldást. Hiszen az ég kárpitja máig nem hasadt meg, 
és a végítélet továbbra is várat magára. Pedig Katona Béla ebben reménykedett. Az 
„egész múltunk és egész jövőnk felett” elterpeszkedő füstfelleg, azoknak a jelké-
pes nyughelye, akiknek szerinte „nem adatott meg a tömegsír sem, de akik örökös 
alacsony felhőként fognak kavarogni Európa egén”, Kornis Ottó, Zsolt Béla, Kato-
na Béla, Salamon László94 és társaik füstfelhője mellett, számukra – végső szaba-
dulásként, kiútként ‒– egyedül a meghívott halál maradt. 

Ezt az európai zsidó-keresztény kultúrából „kivezető” utat és az egeinkről osz-
lani nem akaró füstöt nekünk hagyták ‒ ezek alkotják a mi örökségünket. 

* A szerző a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Politika-, Közigazga-
tás- és Kommunikációtudományi Karának docense, a BBTE Holokauszt- és Ge-
nocídiumtanulmányi Intézetének igazgatója és a kolozsvári Minerva Művelődé-
si Egyesület elnöke.
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ri Magyar Színházban. Brassói Lapok [Brassó], XLV. évf., 36. sz., 1939. február 
13., 8.

22  Érdekli talán. Ellenzék [Kolozsvár], LX. évf., 27. sz., 1939. február 3., 2. 
23  Paradies kisasszony. Ellenzék [Kolozsvár], LX. évf., 29. sz., 1939. február 

5., 14.
24  Paradies kisasszony. Ellenzék [Kolozsvár], LX. évf., 30. sz., 1939. február 

7., 6.
25  Napló. Paradies kisasszony. Ellenzék [Kolozsvár], LX. évf., 32. sz., 1939. 

február 9., 2.
26  Paradies kisasszony. Salamon László és Kornis Ottó színművének ősbe-

mutatója a Színházban. Ellenzék [Kolozsvár], LX. évf., 33. sz., 1939. február 10., 
2.

27  A „Paradies kisasszony” hatalmas sajtósikere. Új Kelet [Kolozsvár], 
XXII. évf., 36. sz., 1939. február 14., 4.

28  Turnowsky Sándor, Paradies kisasszony. Független Újság [Kolozsvár], 
1939. február 18.
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29  Gaál György, A nagy késztető. Járosi Andor élte és munkássága. 
Diakonia ‒ Evangélikus Szemle, 6. évf., 2. sz., 1984, 66.

30  Járosi Andor, Színházi szemle: Paradies kisasszony. Pásztortűz [Kolozs-
vár], XXV. évf., 2. sz., 1939. február, 112.

31  Vásárhelyi Z. Emil, Paradies kisasszony. Erdélyi Helikon [Kolozsvár], 
XII. évf., 3. sz., 1939. március, 231‒233.

32  Kornis Ottó, Ézsajás, az illegális. Új Kelet [Kolozsvár], XXII. évf., 180. 
sz., 1939. augusztus 12., 3.

33  Kornis Ottó, Az utolsó zsidó. Új Kelet [Kolozsvár], XXII. évf., 208. sz., 
1939. szeptember 14., 10.

34  Erdélyi műhely. Keleti Újság [Kolozsvár], XXII. évf., 274. sz., 1939. no-
vember 27., 15.

35  Érdekli talán. Ellenzék [Kolozsvár], LXI. évf., 74. sz., 1940. március 31., 
7.

36  Érdekli talán. Ellenzék [Kolozsvár], LXI. évf., 99. sz., 1940. május 3., 6.
37  Vasárnap délután 6 órakor van a bemutatója [a] „Csak egy kislány” 

nagyoperettnek. Magyar Lapok [Nagyvárad], IX. évf., 88. sz., 1940. április 21., 14.
38  Óriási az érdeklődés. Magyar Lapok [Nagyvárad], IX. évf., 92. sz., 1940. 

április 27., 9.
39  (b. s.), Paradies kisasszony. Magyar Lapok [Nagyvárad], IX. évf., 94. sz., 

1940. május 1., 12.
40  Újra megjelenik az „Erdélyi Helikon”. Újság [Budapest], XVII. évf., 90. 

sz., 1941. április 22., 5.
41  Lásd pl.: Kötő József, Drámairodalmi örökségünk. Korunk [Kolozsvár], 

XXVI. évf., 11. sz., 1967. november, 1566‒1570. 
42  Kornis Ottó, Egy darab krumpli. Világ [Budapest], 665. sz., 1947. au-

gusztus 19., 2. 
43  A jelen előszó szerzőjének Léber András felkutatásában Ghițáné Székely 

Julika nyújtott önzetlen segítséget, amiért neki ezúton köszönetet mondok.
44  Léber András elektronikus levelei az előszó szerzőjéhez, 2019. június 

20., július 1. és 8.
45  Arhivele Naționale ale României, Serviciul Județean Cluj, Fond nr. 1219 

‒ Colegiul de Avocați Cluj, Dosar nr. 22/1948, f. 2-3.
46  A kizárt ügyvédek listáján Kohn Hillel a 23., Kornis Ottó pedig a 24. sor-

szám alatt szerepel, s mindkettőnek a neve mellett ez áll: „neplata cotizațiilor”, 
azaz „a tagdíjak kifi zetésének elmulasztása”. 

47  International Tracing Service Archives (ITS-A), Bad Arolsen, Germany, 
Document No. 78774928 [S-717; F18-48-7], 78774930 [S-717; F18-48-9]: 1945. 
május 26-án megérkezett deportáltak jegyzéke. Lentről az 5. sorban: Dr. Kohn 
Ottó, szül: 1911, honnan: Dörnhau, Lakása: Kolozsvár, Árpád u. 3. 

48  Arhiva Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, 
Comunitatea Evreilor Cluj, Registrul nr. 158/III. Lista administratorilor de 
bunuri [imobile] evreiești cu indicarea datei când a încetat delegația de admi-
nistrare [Kolozsvári Zsidó Hitközség, 158/III. számú nyilvántartási könyv. Zsi-
dó javak [ingatlanok] gondnokainak listája, annak a dátumnak a jelzésével, 
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amikor a gondnoki megbízás megszűnt], 1944‒1945, f. 39., Gondnoki kineve-
zés száma: 3450/945.; A gondnok neve: Dr. Kohn Ottó, Kvár, Dacia 1.; Hol fek-
szik az ingatlan: Özv. Róz Sándorné / Bonțhida [Bonchida] No. 222.; Grünwald 
Ernő / Bonțhida [Bonchida] No. 179.; Léb Marcel / Bonțhida [Bonchida] No. 39.; 
Comunitatea Evreiască / Bonțhida [Bonchidai Zsidó Hitközség] No. 207. și [és] 
208.; Megjegyzés: - [A gondnoki megbízás nem szünt meg.] 

49  International Tracing Service Archives [Nemzetközi Nyomkövető Szol-
gálat Levéltára] (ITS-A), Bad Arolsen, Germany: Document No. 140704, 140761 
[O. C. C. 8/12 / III E/1 / Häft linge versch. Nationalität, / verstorben in Riese 
/ Häft lingsliste Riese vom 16.2.45] (Riesében elhunyt különböző nemzetiségű 
foglyok / Foglyok listája, Riese, 1945. február 16.); Document No. 141023, 141024, 
141081 [O. C. C. 8/12/h / Liste vom ungarischen / Juden, die am 16.2.1945 / im 
KL Gross-Rosen/Kdo. RIESE / nach inhaft iert waren] (Magyar zsidók listája, 
1945. február 16., a Gross-Rosen koncentrációs tábor Riese almunkatáborában, 
fogságba vétel után); Document No. 78808373, 788083461 [F18-415/4 Tabel 
nominal cu evreii din Ardealul de Nord / cari s’au reîntors din deportare] (A de-
portálásból visszatért észak-erdélyi zsidók névsora); Document No. 78809102, 
78809106, 78809132 [Congresul Mondial Evreiesc / Jewish World Congress / 
Secția pentru România ‒ Lista deportaților evrei reîntorși la Cluj din lagărele 
germane / List of the deportees who returned to Cluj from the German camps of 
deportation /Jews/] (Zsidó Világkongresszus / Romániai Kirendeltség / A német 
lágerekből Kolozsvárra visszatért zsidó deportáltak listája).

50  Léber András elektronikus levele az előszó szerzőjéhez, 2019. július 1.
51  Kornis Ottó, Gyermek, aki fecskét fogott. Erdély Vasárnapi Képes Mel-

léklete [Kolozsvár], 13. sz., 1946. március 3., 5.
52  Balogh Edgár (főszerk.), Romániai magyar irodalmi lexikon, I. köt., 

Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981, 281.; Dávid Gyula (főszerk.), Románi-
ai magyar irodalmi lexikon, V/2. köt., Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár‒
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest‒Kolozsvár, 2010, 1304. old.

53  Kornis Ottó, Az északerdélyi deportáltak problémájának margójára. 
Zsidó Naptár, 5707 (1946‒47), Egység ‒ Az erdélyi zsidóság központi lapjának 
kiadása, Kolozsvár, 1946, 48‒49.

54  Kornis Ottó, Egy darab krumpli. Világ [Budapest], 665. sz., 1947. au-
gusztus 19., 2.

55  A felsorolt adatok megszerzéséért Léber Andrásnak, Kornis Ottó Izra-
elben élő unokatestvérének, továbbá Kecskeméti Károly budapesti barátunknak 
tartozom köszönettel. 

56  Ezúton mondok külön is köszönetet fáradságos feltáró munkájáért és 
segítségéért Kecskeméti Károlynak, aki Kornis Ottó utolsó lakhelyét (Budapest, 
Kresz Géza u. 51. szám) kiderítette, aki a Kornis sírjáról fényképfelvételt ké-
szített, és akitől azt az információt is megkaphattam, hogy Kornis eltemetésé-
ért Izsák Berta Hernád u. 46. szám alatti budapesti lakos fi zetett a Chevrának 
800 forintot. Izsák Berta néven az 1950-ös budapesti telefonkönyvben előfi zető 
a Hernád u. 43. szám alatt szerepelt, de sajnos ma Izsák nevű lakó már egyik cí-
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men sincsen, így ennek a gesztusnak az érzelmi vagy emberbaráti hátteréről in-
formációkat szerezni nem állott módunkban.

57  Önzetlen segítségéért, emlékeinek a megosztásáért ezúton mondok kö-
szönetet Salamon Anikónak, a néhai Salamon László költő, író és újságíró lá-
nyának.

58  Példaképpen álljon itt néhány forrásértékű írás bibliográfi ai adata a ko-
rabeli észak-erdélyi magyar nyelvű sajtóból: Sárga csillagot viselő zsidók sem 
közlekedés, sem szállítás céljára gépkocsit nem vehetnek igénybe. Ellenzék [Ko-
lozsvár], LXV. évf., 78. sz., 1944. április 6., 3.; Rendelet a zsidók utazásának kor-
látozásáról. Keleti Újság [Kolozsvár], 27. évf., 78. sz., 1944. április 6., 2.; Vala-
mennyi zsidó értelmiségi alkalmazottat el kell bocsátani állásából. Ellenzék [Ko-
lozsvár], LXV. évf., 81. sz., 1944. április 12., 2.; Rendelet a zsidó vagyonok beje-
lentési kötelezettségéről. Ellenzék [Kolozsvár], LXV. évf., 85. sz., 1944. április 17., 
2.; A zsidók be kell szolgáltassák rádiókészülékeiket. Ellenzék [Kolozsvár], LXV. 
évf., 89. sz., 1944. április 21., 3.; A mai nappal bezárják az összes zsidó üzlete[ke]
t. Uo., 6.; A zsidók május elsejéig kötelesek bejelenteni élelmiszer-ellátási adata-
ikat. Ellenzék [Kolozsvár], LXV. évf., 94. sz., 1944. április 27., 4.; Zsidók nem lá-
togathatják a nyilvános fürdőket. Ellenzék [Kolozsvár], LXV. évf., 98. sz., 1944. 
május 2., 4.; Kolozsváron kényszerlakhelyet jelöltek ki a zsidók számára. A tég-
lagyárban és környékén létesítik a kolozsvári gettót. Ellenzék [Kolozsvár], LXV. 
évf., 99. sz., 1944. május 3., 6.; Zsidónak nyilvánított személy 3000 pengőn felü-
li összeget nem tarthat magánál. Ellenzék [Kolozsvár], LXV. évf., 100. sz., 1944. 
május 4., 3.; 2200 kolozsvári lakost helyeztek el eddig a téglagyári kényszerlak-
helyen. Népkonyháról élelmezik a zsidó lakosságot. Uo., 6.; Nagyváradon 30.000 
zsidót helyeznek el az ortodox zsinagóga környéki gettóban. Uo.; A kolozsvári 
zsidók mától kezdve csak délután 1 és 3 óra között hagyhatják el lakásukat. Kele-
ti Újság [Kolozsvár], 27. évf., 101. sz., 1944. május 5., 3.; Eddig hatezerre tehető a 
táborba telepített kolozsvári zsidók száma. Keleti Újság [Kolozsvár], 27. évf., 102. 
sz., 1944. május 6., 5.; Országszerte kijelölték a zsidók lakhelyét. Ellenzék [Ko-
lozsvár], LXV. évf., 110. sz., 1944. május 16., 3.; Elszállították a zsidókat. Szilágy-
ság [Zilah], XXXV. (LXIII.) évf., 21. sz., 1944. május 26., 3.

59  Lásd például: Kolozsváron megkezdték a zsidó üzletek leltározását. El-
lenzék [Kolozsvár], LXV. évf., 95. sz., 1944. április 28., 4; A zsidó üzletekkel, áru-
készletekkel kapcsolatos kérdésekben a zsidó vagyon számbavétele után történik 
intézkedés. Keleti Újság [Kolozsvár], 27. évf., 96. sz., 1944. április 29., 3.; Tegna-
pig 358 zsidó üzletet leltároztak és 8427 zsidó adott be vagyonbevallást Kolozs-
váron. Ellenzék [Kolozsvár], LXV. évf., 98. sz., 1944. május 2., 5.; Háromszázöt-
vennyolc első osztályú zsidó üzletet zártak be Kolozsváron. Keleti Újság [Ko-
lozsvár], 27. évf., 99. sz., 1944. május 3., 5.; Kolozsváron 456 zsidó üzletre jelen-
tettek be igényt az I. fokú iparhatóságnál. Ellenzék [Kolozsvár], LXV. évf., 100. 
sz., 1944. május 4., 5.; Harmincegy kolozsvári munkáscsaládot zsidó lakások-
ban helyeztek el. Ellenzék [Kolozsvár], LXV. évf., 101. sz., 1944. május 5., 3.; Hu-
szonöt kisegítő munkaerőt állított be a pénzügyigazgatóság a négyezer zsidó va-
gyonbejelentés feldolgozására. Keleti Újság [Kolozsvár], 27. évf., 101. sz., 1944. 
május 5., 3.; Kalith András kolozsvári pénzügyigazgató szerint rövidesen rende-
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let várható a zárolt zsidó vagyonokkal szembeni követelések szabályozására. Ke-
leti Újság [Kolozsvár], 27. évf., 101. sz., 1944. május 5., 3.; A zsidó üzletek nagy 
része zárva marad, árukészletüket a kamarák javaslata alapján osztják szét. El-
lenzék [Kolozsvár], LXV. évf., 110. sz., 1944. május 16., 5.; Kolozsváron 400 zsidó 
üzletre nem kevesebb, mint 1500 igénylő tart számot. Uo., 5.; A jövő hét folya-
mán felnyitják és leltározzák a zsidó bankok széfj eit. Ellenzék [Kolozsvár], LXV. 
évf., 112. sz., 1944. május 19., 6.; Kilencvennégymillió értékű vagyont vallottak 
be a kolozsvári és Kolozs megyei zsidók. Ellenzék [Kolozsvár], LXV. évf., 113. 
sz., 1944. május 20., 5.; Május 26-án kezdik meg Kolozsváron a zsidó lakások ki-
utalását. Keleti Újság [Kolozsvár], 27. évf., 114. sz., 1944. május 21., 3.; Az üresen 
maradt zsidó lakások kiutalását május 26-án kezdi meg a lakáshivatal. Ellenzék 
[Kolozsvár], LXV. évf., 114. sz., 1944. május 22., 3.; A pénzügyi hatóságok húsz 
bizottsága végzi Kolozsváron a zsidó vagyonok és értékek leltározását. Ellenzék 
[Kolozsvár], LXV. évf., 115. sz., 1944. május 23., 3.; Félkilós arany cigarettatár-
cák, vagyontérő perzsaszőnyegek és pazar bútorok… Séta a Kolozsváron össze-
gyűjtött zsidó ingóságok raktárában. Keleti Magyar Újság [Kolozsvár], 27. évf., 
150. sz., 1944. július 6., 5.; Javaslatot tett a kolozsvári kereskedelmi és iparkama-
ra a zsidó üzletek hasznosításáról és árukészletének felhasználásáról. Keleti Ma-
gyar Újság [Kolozsvár], 27. évf., 153. sz., 1944. július 9., 4.; Zsidó holmikat lopott 
három kolozsvári gépkocsivezető. Keleti Magyar Újság [Kolozsvár], 27. évf., 162. 
sz., 1944. július 20., 3.; Felbecsülhetetlen értékeket találtak Kolozsváron a zsidók 
felnyitott páncélszekrényeiben. Ellenzék [Kolozsvár], LXV. évf., 164. sz., 1944. 
július 22., 3.; Megjelent a zsidóvagyonok felszámolására vonatkozó rendelet. Ke-
leti Magyar Újság [Kolozsvár], 27. évf., 165. sz., 1944. július 23., 12.; Tömegesen 
igénylik Kolozsváron a zár alá vett zsidó ingóságokat. Keleti Magyar Újság [Ko-
lozsvár], 27. évf., 168. sz., 1944. július 27., 8.; Kiutalták a volt zsidó üzlethelyisé-
geket és műhelyeket. Keleti Magyar Újság [Kolozsvár], 27. évf., 170. sz., 1944. jú-
lius 29., 2.; 900 zsidó ingatlan élére neveztek ki eddig gondnokokat Kolozsvá-
ron. Ellenzék [Kolozsvár], LXV. évf., 176. sz., 1944. augusztus 5., 3.; Szeptember 
30-ig befejezik a zsidó üzletek árukészletének értékesítését. Keleti Magyar Újság 
[Kolozsvár], 27. évf., 178. sz., 1944. augusztus 8., 4.; Kolozsváron augusztus vé-
géig befejeződik a zsidó vagyontárgyak összegyűjtése és leltározása. Keleti Ma-
gyar Újság [Kolozsvár], 27. évf., 189. sz., 1944. augusztus 22., 4.; Többszáz milli-
óra becsülhető a lezárt zsidóüzletekben lévő textiláru értéke. Keleti Magyar Új-
ság [Kolozsvár], 27. évf., 190. sz., 1944. augusztus 23., 3.

60  Lásd többek között: Vagyonrejtő zsidókat leplezett le a nagyváradi rend-
őrség. Ellenzék [Kolozsvár], LXV. évf., 100. sz., 1944. május 4., 4.; Haladéktala-
nul be kell szolgáltatni a zsidóktól szerzett vagyontárgyakat. Ellenzék [Kolozs-
vár], LXV. évf., 109. sz., 1944. május 15., 4.; Mindenkinek be kell jelentenie jún. 
5-ig a birtokában lévő zsidó vagyontárgyakat. Ellenzék [Kolozsvár], LXV. évf., 
121. sz., 1944. május 31., 2.; Rendőrségi őrizetbevételek és internálási eljárások 
zsidóvagyonrejtegetés miatt. Uo., 6.; Hét internálás Kolozsváron zsidó vagyon-
tárgyak rejtegetése miatt. Keleti Újság [Kolozsvár], 27. évf., 122. sz., 1944. júni-
us 1., 5.; Újabb súlyos rendőrbírósági ítéletek zsidó vagyonrejtegetés miatt. El-
lenzék [Kolozsvár], LXV. évf., 157. sz., 1944. július 14., 3.; Nagyváradi előkelő-
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ségeket büntettek meg zsidóvagyon-rejtegetés miatt. Keleti Magyar Újság [Ko-
lozsvár], 27. évf., 159. sz., 1944. július 16., 5.; Ismét több kolozsvári lakost büntet-
tek meg zsidóvagyon rejtegetése miatt. Keleti Magyar Újság [Kolozsvár], 27. évf., 
162. sz., 1944. július 20., 3.

61  László Béla: Az erdélyi zsidóság tragédiája. I. Világosság [Kolozsvár], I. 
évf., 16. sz., 1944. november 5., 5.; Uő.: Az erdélyi zsidóság tragédiája. II. „Vakulj 
Magyar! Visszük a zsidót…” Világosság [Kolozsvár], I. évf., 19. sz., 1944. novem-
ber 10., 3.; Uő.: Az erdélyi zsidóság tragédiája. III. 16.000 ember szorong a tégla-
szárítókban. Világosság [Kolozsvár], I. évf., 23. sz., 1944. november 15., 2.

62  László Béla: Az erdélyi zsidóság tragédiája. III. 16.000 ember szorong a 
téglaszárítókban. Világosság [Kolozsvár], I. évf., 23. sz., 1944. november 15., 2. 
Tényfeltáró cikkének ebben a részében a szerző a következőket írja: „Miután be-
avatott rendőrségi körökben ismertté vált, hogy a zsidóságot egyelőre ismeretlen 
útiránnyal el fogják szállítani a városból, detektívek jelentek meg a hitközségben 
és a segély-alapot, 49.200 pengőt elszállították. Ugyanakkor beidézték a Zsidó Ta-
nács tagjait és valamennyiüket internálták. Ezzel a kolozsvári zsidó társadalom 
végleg összeomlott. Megkezdődött a zsidók Németországba való elhurcolása”.

63  Részletekért lásd: Tibori Szabó, Zoltán, Th e Auschwitz Reports: Who 
Got Th em, and When? in Th e Auschwitz Reports and the Holocaust in Hunga-
ry, Braham, Randolph L. and William vanden Heuvel, eds. Columbia University 
Press, New York, 2011, 85‒120. 

64  Tibori Szabó Zoltán, Márton Áron ‒ A Népek Igaza, In: Közösségterem-
tő (régi és új) média, Győrff y Gábor, Péntek Árpád (szerk.). Mega Kiadó, Kolozs-
vár, 2014, 57–66.

65  F[erencz Lászlóné]. Jagamas Ilona: Megérkezett Kolozsvárra az Erdély-
ből elhurcolt zsidók első csoportja. Négy kolozsvári zsidó orvos útban van haza-
felé. Világosság [Kolozsvár], II. évf. 41. sz., 1945. február 21., 3.

66  Jagamas Lili 1944-ben kétéves zsidó kislányt mentett meg a deportá-
lástól, és egy további zsidó családnak segített elrejtőzködnie a Kolozsvár mel-
letti Kendilónán. Részletekért lásd: Tibori Szabó Zoltán: Frontiera dintre viaţă 
şi moarte. Refugiul şi salvarea evreilor la graniţa româno-maghiară (1940–1944) 
(Élet és halál mezsgyéjén. Zsidók menekülése és mentése a román–magyar ha-
táron, 1940–1944). Compania, Bukarest, 2005, 132.
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Wass-akarattal a zsidók ellen
Antiszemita publicisztika a dési sajtóban a második világháború idején

Az antiszemitizmus a 20. században nem a semmiből alakult ki spontánul, 
bőven vannak előzményei. A politikum, a klérus, a sajtó egyaránt bőven hozzájá-
rult ehhez. Emiatt is érdekes megvizsgálni, hogy milyen diskurzus folyt például 
Dés, egy erdélyi kisváros sajtójában abban a periódusban, amikor a zsidóellenes-
ség tetőfokára hágott. Fontos ez a vizsgálat azért is, mert ott publikálta antiszemi-
ta írásait az a Wass Albert, akinek antiszemitizmusát mindmáig sokan tagadják.

A Sztojka László szerkesztésében 1942 és 1944 között Désen megjelent 
Szamosvidék nemzetpolitikai, társadalmi és közgazdasági hetilap, akárcsak az 
ugyanott 1944-ben kiadott Szolnok-Doboka, behatóan foglalkozott a zsidó témá-
val. Rendszeresen tájékoztattak a különböző zsidóellenes törvényekről, rendele-

Rezumat (Cu voinţă de fi er împotriva evreilor. Publicistică antisemită în presa dejeană în timpul celui de 
Al Doilea Război Mondial)

În timpul celui de Al Doilea Război Mondial antisemitismul a devenit din ce în ce mai puternic în întreaga Europă, astfel 
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exterminarea lor. Scopul acestei lucrări este, pe de o parte, de a examina modul în care presa maghiară din Dej a interpretat 

evenimentele amintite, cum a infl uenţat atitudinea populaţiei maghiare faţă de evrei, pe de altă parte dezvăluirea jurnaliștilor 
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tekről, megszorító intézkedésekről, a „zsidókérdés megoldásának” teljes folyama-
táról. Az írások mentén végigkövethető a több, mint háromezer főt számláló dési 
zsidóság gazdasági, társadalmi és kulturális életének fokozatos elfojtása: a fajvé-
delmi törvény rendelkezéseinek gyakorlatba ültetése, a zsidó ügyvédek működé-
sét szabályozó törvényjavaslat bevezetése, a zsidók számára a piacokon történő 
vásárlás betiltása. 

A híráradat 1942-ben tetőzött, amikor a Szamosvidék hasábjain nagy teret 
kaptak a zsidóknak a kereskedelemből, iparból történő elbocsátásáról, a zsidó-
birtokok kisajátításáról és az anyagi javak elkobzásáról szóló hírek. A Szolnok-
Doboka beszámolt a zsidó értelmiségi alkalmazottak elbocsátásáról, a zsidó szer-
zők műveinek bevonásáról és megsemmisítéséről, valamint a zsidó orvosok hely-
zetéről.

Amint arra a kutatásom során fény derült, a Szamosvidék hangsúlyosan an-
tiszemita kiadvány volt, és a Szolnok-Doboka is az antiszemita irányvonalat kö-
vette. Kiderül ez abból, ahogyan a lapok a zsidótörvényekről és megszorító rende-
letekről történő tájékoztatás mellett kifejezetten nagy hangsúlyt fektettek a min-
dennapi életből kiragadott, jelentéktelen vagy elenyésző jelentőségű események-
re, a különböző büntetésekről, ítéletekről szóló hírekre, amelyeknek a közreadá-
sával a zsidóellenességet propagálták, minden eszközt megragadva az uszításra, a 
zsidóság iránti gyűlölet szítására. A lapok szinte kizárólag zsidók kihágásairól tu-
dósítottak, keresztények ellen hozott ítéleteket csak abban az esetben közöltek, ha 
azok zsidókon segítettek, zsidókat alkalmaztak vagy bújtattak. 

A zsidóság kifosztásáról, összegyűjtéséről és gettósításáról beszámoló írások 
mellett azonban több zsidóellenes publicisztika is napvilágot látott, amelyek né-
melyikét gróf Wass Albert, illetve a lap főszerkesztője, Sztojka László szignózta, 
mások, feltételezhetően szintén a főszerkesztő tollából, név nélkül jelentek meg. 
Ezeket az írásokat koncentrált antiszemitizmus jellemzi, és azokban az olvasókö-
zönség zsidóellenességre történő hangolásának az igyekezete egyértelműen tet-
ten érhető.

Először a Szamosvidék 1942. április 4-i számában olvashatunk terjedelmes, 
erőteljesen antiszemita jellegű írást Wass Alberttől, Modern hazaárulók címmel. 
Az író olyan „nemzetközi, helyesebben hazátlan és nemzetbontó szellemi irány-
zatról” tett említést, amely „hézagot nyitott a társadalom ítélőképességén,” teret 
hagyva ezáltal „az új kor lovagjának,” „a kávéházi hősnek,” „a szélhámosnak,” aki 
„megjelent bő nadrágjával, unott arcával, cinikus vicceivel, tömött pénztárcájá-
val és a csodálkozó társadalomnak bemutatta a modern hazaárulás művészetét.

Mert csak úgy pöff edt a jóléttől: a kávéház természetesen mindjárt mellé-
je állt, majd a kabaré, színház s a gazdátlan utcai irodalom egy-kettőre lovag-
jává avatta. Vitézi tetteit hirdették széltében a márványasztalok között, ódákat 
zengtek hősiességéről, leleményességéről, életrevalóságáról és arról a felsőbbren-
dű emberi tulajdonságáról, hogy nem ismer hazát, nemzetet, becsületet, erköl-
csöt, törvényt, nem ismer semmit, csak a maga falánk érdekeit” – írta Wass (Gróf 
Wass, Modern hazaárulók 1942). „Ugyanennek a szellemnek a hordozói azok az 
apró kis gonosztevők is – olvasható a folytatásban –, akik itt-ott, városon és vi-
déken egyaránt, üzletekben és eldugott raktárakban halmoznak, drágítanak, ra-
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vaszkodnak előre-hátra s nem akarják megérteni, hogy az ő hitvány kis bőrüknél 
a haza jövendője sokkalta fontosabb.” Wass Albert cikkében a „modern hazaáru-
lókat”, akik a haza törvényeit és rendeleteit kijátsszák, a nemzet érdekeivel törté-
nő szembehelyezkedéssel vádolta, és kijelentette, a hazaáruló „megérdemli, hogy 
a nemzet megvetésén kívül az igazságtevés büntető keze is lesújtson reá”, majd 
felhívta a fi gyelmet: „ideje, hogy felébredjünk végre és a társadalom egységes fel-
lépésével kipusztítsuk magunk közül ennek a modern hazaárulásnak szellemét, 
mely kísérteni a múltból még egyre visszajár” (Gróf Wass, Modern hazaárulók 
1942). Mindannak, aki magát magyarnak vallja, fel kell vennie a harcot a nem-
zet „lappangó ellenségeivel” – szólított fel az író, majd fi gyelmeztetett: „Lökje ki 
magából a társadalom a rémhírterjesztőket, a mindent-jobban-tudókat, a szabo-
tálókat, a leleményes zug-üzletkötőket, dísz-gójokat és egyéb rákfenéit az emberi 
fejlőtlenségnek, melyek megmételyezik a le[ve]gőt és kerékkötői sorsunk jobbra-
fordulásának. Ideje, hogy lerántsuk a leplet erről a múltból átöröklött ál-lelemé-
nyességről, botcsinálta-életrevalóságról. Mert ami alatta van, az hazaárulás, ocs-
mány és közönséges” (Gróf Wass, Modern hazaárulók 1942).

Másik, egyidejűleg a kolozsvári Ellenzékben is megjelent írásában Wass a 
magyar gazdákat vette védelmébe. Olyan akadályokról, nehézségekről írt, ame-
lyekkel a gazda munkája végzése során szembesül. Az író meglátásában a gaz-
da legnagyobb gondját nem a kedvezőtlen időjárás vagy a különböző állat- és nö-
vénybetegségek, hanem az emberi ellenség képezi, hiszen „nem tud megküzdeni 
a hivatalnokkal, akinek előszobájában órákig kell [hogy] ácsorogjon sürgős mun-
kaidőben. Nem tud megküzdeni az ügynökkel, aki kihasználja a tapasztalatlan-
ságát. A gyárral, amelyik rossz gépet szállít. A kereskedővel, aki a megvásárolt 
gabonát hamisan mérlegeli. Az iparossal, aki szűk csizmát vagy rossz ruhát ké-
szít. A társadalom pedig nem siet eléggé a gazda védelmére” (Gróf Wass, A gazda 
védelmében 1942).

Cikkében Wass felszólította a hivatalnokokat, vezérigazgatókat, ügyvédeket, 
hogy a gazdával szemben megértőek és kíméletesek legyenek, végül a kereskedők-
höz szólt: „Kérem a kereskedőt, irtsa ki magából azt az elfajzott merkantil szelle-
met, amely az elmúlt keserves évtizedek zsidó irányzatának hátramaradt öröksé-
geképpen azt hirdeti ma is, hogy csak az lehet ügyes kereskedő, jó kereskedő, aki 
mások jóhiszeműségével visszaél. Ez a szellem távolította el egymástól a falut és a 
várost, ez a szellem ver éket ma is csizma és félcipő közé, s ideje már, hogy halál-
ra ítéljük” (Gróf Wass, A gazda védelmében 1942).

Sztojka László Köd a Szamosmentén című publicisztikáját gróf Teleki Páltól 
idézett mondattal indította: „Irtani a betegítő egyeseket – a többekért”. A szerző 
a dési magyar társaskör könyvtárában lezajlott beszélgetésről számolt be, amely-
nek keretében a „derék, deresedő fejű magyarok” megegyeztek abban, hogy „ma 
köd ül a Szamosmentén, amit minden erővel – el kell fújni” (Sztojka 1942). A ke-
reskedelmet „a kéz-kezet mos gerinctelen, magyartalan pénzvágya” jellemzi – állt 
a cikkben. „Beteges, mohó üzletezés, csörtetés sok síkon, – nem sok képességet el-
áruló ifj ak-vének pár hónap alatt rózsásra híznak és divatfi vá virulnak, mert áru-
sítás és vállalkozás mögött a strohmanság feszít – s a gyönge törtetők beleesnek a 
csapdába, odaállnak pénzért – cégérnek” (Sztojka 1942).
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Sztojka rámutatott, a budapesti lapok folyamatosan közlik az elítélt zsidóbúj-
tatók névsorát, de már a kolozsvári hatóságok is internálótáborba küldik mind-
azokat, akik a törvényt kijátszották. „A Szamosmentéről is el kell fújni a ködöt 
– börtönnel, internálótáborral, a legnagyobb keménységgel” – fogalmazott a fő-
szerkesztő, majd hozzátette: „a legsúlyosabb ütéssel kell kivetni őket a köröndből. 
Hatóság, ipari és kereskedő egyletek közös arcvonallal induljanak a mocsár lecsa-
polására. Nem azért szabadultunk fel, hogy magános ravaszok rózsásra hízzanak, 
házakat vegyenek s névjegyükön hosszú szavak villogjanak. […] Milyen mártír 
voltam, mennyit tettem a magyarságért! – ennek is vége legyen, mert a dolgozó 
kismagyarok tízezeres tömege megunta már azt, hogy olyanok igyekeznek előtér-
be, akik húsz éven át »óvatosan« éltek, nem voltak ott sehol a küzdőtéren” (Sztojka 
1942) – áll a folytatásban. 

Írása végén Sztojka László felszólított: „Gondoljunk a földhátakon vető száz-
ezer, millió magyarokra, akik az új társadalom s az új magyar szellem felsugár-
zásától várják az igazi jobbágyfelszabadítást, csengjen fülünkbe a kormányfő új, 
tiszta közszellemre intő emelthangú mondata, – a Szamosmentéről tűnjön el a 
köd, ha kell ágyúkat is vezéreljünk ki a szétlövésére, mert úgy lesz nekünk igazabb 
napfényesebb jövőnk, itt a Szamosmentén s mindenütt az országban, ahogy a be-
teg, gennyes részek kimetszéséhez hozzátudunk s hozzámerünk kezdeni!”

A Szamosvidékben a szerző feltüntetése nélkül jelent meg az az írás, amely 
közölte, hogy a hatóságok a zsidóknál „állandóan meglepő mennyiségű jogtalanul 
felhalmozott” élelmiszert találnak. „Legutóbb egyik zsidó polgárnál egy öt kilós 
tejfehér vajaskalácsot!” A cikk leszögezte, „az általános rendelkezések az ország 
minden lakosára vonatkoznak”, majd feltette a kérdést: „Így!?! Vajaskaláccsal és 
hatvan kilós zsírosbödönökkel gondolja a hazai zsidóság sorsát elrendezni? Gon-
dolkoznia kéne már egyszer ezen!” (Így!?!... 1942)

A Dési napló című rovat egyik cikke Dés zsidólakta utcáin tett éjszakai sé-
tákra buzdította a rendőrséget és másokat, hogy lássák, „mennyire élednek ezek 
a sötétség beálltával”. „Csoda volna ha az elsötétítést nem tudnák a maguk mód-
ján, céljaiknak megfelelően kihasználni” – jegyezte meg az írás zárójelben, majd 
kifejtette: „Gyalogosok és »fi ákerek« jönnek-mennek, somfordálnak, itt is meg-
állnak, ott is megállnak, itt beadnak, ott magukhoz vesznek valamit, úgy élnek, 
úgy seft elnek, ahogy akarnak” (Szamosvidék 1942). A cikk szerint reggelre beáll a 
csend és a béke, „csak a szentség takarójába burkolózott »mártírok«” terjesztik a 
hírt, miszerint Budapestet nem az oroszok, hanem a németek bombázták. „Ezek-
nek hiszünk???” – tette fel végül a szerző a kérdést.

A kormányfő egyik beszédével, valamint bizonyos kormányintézkedésekkel 
kapcsolatban „suttogó ajkak az »antiszemita« szót rebesgetik” – állt a Szamosvidék 
Figyelő rovatában 1942. november 4-én. A szerző kijelentette: „a kormány igen-
is mindenben meg kell [hogy] erősítse a magyarságot ősi földjén, ebből kifolyólag 
rendelkezéseket tesz. Ilyenszerű rendelkezés során ütközött ki a zsidó-kérdés is. 
Ez a feladat a kormányé, ezért a magánmozgalmaknak helye nincs. A dolgozó zsi-
dóságnak, mint embertömegnek megélhetőséget kell adni, a mód eldöntése azon-
ban nem egyének feladata” (r. 1942). Végül a cikk szerzője elvetette a gondolatot, 
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hogy a kormányintézkedéseket antiszemitizmus jellemezné: „ez a magyar ma-
gatartás, ami világos, egyszerű, és amihez az említett jelző suta és ostoba” –írta.

1943 júniusában Wass Albert a lármafákról írt, amelyek, ha meggyújtották 
őket, azt jelezték, hogy a haza veszélyben van. Nem mindig hittek azonban a lár-
mafáknak – állította Wass –, „szemüket félre fordították, álnok, idegen tanácsok-
ra hallgattak. Ezért volt tatárdúlás, ezért volt mohácsi vész. […] Égig csapó láng-
gal sisteregnek ma újra hegyeink fölött a lármafák” (Gróf Wass, Lármafa 1943), 
ezért mindenkinek el kell foglalnia a maga helyét a nemzet jövőjének védelmezé-
se érdekében, de akad olyan hitvány ember – folytatta az író –, aki „kihúzza ma-
gát minden közös munkából, lapul, ravaszkodik, meghúzódik, igyekszik kiját-
szani a közösség érdekeiben hozott rendelkezéseket, s ha ez sikerül: lelkesen tap-
sol önmagának. Az ilyen féreglelkű ember csak a maga hasznát lesi: Kolozsvárt 
elvonja a zsírt a közfogyasztás elől, Désen meglopja a harcoló honvédek csomag-
jait, árdrágítással, halmozással, ezer kis undok cselszövéssel igyekszik szolgálni 
a maga aljas vakond-érdekeit, és ez még mind nem elég. Leinti a lelkesedőket, a 
bizakodók között titkos híreket sustorog, mindent cáfol, ami jó, és mindent tud, 
ami rossz. Szidja a rendeleteket, igyekszik bomlást, félelmet, kétségbeesést kelte-
ni, alattomos, féregtermészetével minden korláton keresztül csúszik, és mérhetet-
lenül okosnak érzi magát”, de „a lapulókat, a sopánkodókat, az öncélú ravaszokat 
elpusztítja a közösség ítélete, kigyomlálja a közszellem, s nyomaikat eltörli a meg-
vetés. Elvonul a vihar, a lármafák lángja kialszik egyszer. Harc és munka nyomán 
virágba bomlik a nemzet fölött a gazdag békesség. S aki majd akkor visszanéz, 
olyannak látja a hazát, mint borona után a búzavetést. Aki laza gyökerű hitvány 
gyom volt, azt kitépték a földbehasító éles acélfogak. S marad a tiszta búza!” – zár-
ta írását Wass Albert (Gróf Wass, Lármafa 1943).

„Ennek a háborúnak nem lesznek vámszedői” – idézte a Szamosvidék nevét 
nem vállaló újságírója a kormányfőt, majd olyan szamosújvári árdrágítóról tett 
említést, aki külföldről 15 ezer pengős vadászpuskát hozatott, „amikor az elné-
mult harangok földjén a magyarság összeszorított ököllel vívja nemzeti és meg-
élhetési harcát”. A cikk megjegyezte: „mint látható, a kormány feje, nem beszélt 
a levegőbe, és a visszaélők, akik gabonán, tűzifán, szeszen, fűszeren stb. stb. gon-
doltak vígan élősködni, szép lassan rács mögé kerülnek. Eltűnik a közéletből a 
puff adtra hízott egykori facér kereskedősegéd, aki homályos tőkével házakat vá-
sárolt össze, a vásznat 200–300%-kal drágábban mérő textiles, a modortalan ifj ú, 
aki 120 pengős fi zetéséből egyszerre a 600 pengőre ugrott teljesítmény nélkül, s 
ma már csak a kiszállási díj érdekli” (A 15.000 pengős vadászpuska 1943). Vé-
gül a szerző elégedetten nyugtázta, hogy „a küzdő magyar társadalom dolgoz-
va és bízva halad előre, mert tudja és látja, hogy a parazitákra előbb-utóbb rá ke-
rül a bilincs.”

A Szolnok-Doboka hasábjain a magyarságot dicsérő és egyben a zsidókat el-
marasztaló írás hosszasan sorolta a magyarság erényeit. Szó esett benne a magyar 
nép nyugalmáról, türelmességéről, dolgozni vágyásáról, hangsúlyozva, hogy „a 
felszínes, kirakati, külföldet majmoló felületi rétegen túl, a zsidós közszellemmel 
egyenes ellentétben, ha sokszor láthatatlanul is, évezredes magyar lélek szunnyad, 
és ez a magyarok igazi lelke, ez az igazi magyarság” (Cél – és eredmény 1944). Má-
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sik cikkben a dési sétáról beszámoló szerző így fogalmazott: „befordulunk a ka-
pualjakba, ha piszkos, szagos, szalmás, mosogatóleves a keskeny, messzenyúló si-
kátor, megesküdhetünk, hogy zsidó a ház lakóinak nagyrésze. Egy-két házban 
gettói hangulat fogad. Máshelyt az emeletek csendjébe húzódtak a gazdagabb zsi-
dók. A mélyrenyúló udvarokon sok már a magyar iparos is” (Dés felfedezése (2) 
1944).

1944. május 9-én megjelent cikk számolt be az arcvonal megszilárdulásá-
ról, valamint arról a hivatalos nyilatkozatról, miszerint a német birodalom segí-
teni fogja szövetségeseit területük megvédésében. „Ez a két momentum – folyta-
tódott az írás – bizonyos észrevehető megnyugvást hozott, amihez még hozzá-
járult a zsidók táborhelybe való tömörítése, ami megyénkben a most lezárt hé-
ten történt meg. Pillanatnyilag leküzdhetetlen érzést hozott az eddig köztünk élt 
zsidóság kikülönítése, de ez az érzés nem szimpátiaérzés volt, hanem a kérlelhe-
tetlen következetesség érvényesülésének megdöbbentő hatása. Igen, szabad aka-
rat van, mindenki azt teszi, amit akar, de viselnie kell tettének következményeit. 
A zsidóság nem látta szükségesnek megcáfolni azt a vádat, hogy a létünkért foly-
tatott ezen küzdelemben ellenünk van. [...] A magyar és német viszony rendezé-
se folytán ezt a kérdést is likvidálni kellett”, ezt a zsidósággal szembeni államvé-
delmi intézkedést azonban nem lehetett hamarabb megtenni, de elhalasztani sem 
lehet – fogalmazott a cikk. „Megbocsáthatatlan könnyelműség lenne, a tudott el-
lenséget továbbra is meghagyni ellenünk irányuló titkos és titkolt működésében” 
(A háború 1944). Az, hogy a kormány e „súlyos probléma megoldására határozta 
el magát, gondolkozásra kell hogy késztesse az egész ország népeit. Aki nincs ve-
lünk, az ellenünk van” – hangzott a végkövetkeztetés.

„A nemzet erőfeszítéseinek mai foka mellett” az egyes ember véleménye 
nem, csak a közösség akarata számít, így az sem releváns, hogy a zsidók gettóba 
történő telepítéséről mit mondanak. Ennek ellenére mégis foglalkozni kell a kér-
déssel – írta a hetilap. A szerző a „zsidók ügyéről” dési mesteremberrel beszélge-
tett, aki elmondta: „nem jó látni a nyomorúságot. De nem lehetett másképpen. 
[…] Vagy ők vesztek el, vagy mi. Háború volt, valóságos háború volt itt Désen. A 
magyar iparosember vagy tönkrement, vagy nekik dolgozott s az ő hitelükből élt. 
Rég tudtam, hogy ez bekövetkezik. Ha sajnálnám is őket egyenként, az egészről 
azt mondom: így kellett ez [hogy] legyen” (Szegények? 1944). A cikk írója hozzá-
tette, a város zsidóságának gettóba történő tömörítését „emberi szánakozás nél-
kül nehezen lehet” végignézni, „de a mostani udvarias magyar eljárást mérjük 
hozzá ahhoz a sok évtizedes »humánus«, »fi nom«, »európai« terrorhoz, amelyet 
[amellyel] a zsidóság nyolcvan év alatt olyan végzetesen sok anyagi és szellemi ha-
talmat ragadott magához világuralmi terveinek keresztülvitelére. [...] Ezt a kitele-
pítést már akkor el kellett volna [hogy] végezzük, amikor városainkból az ezrek 
helyett százakat, vagy tízeket kellett volna eltanácsolni! Akkor nem kellett volna 
[hogy] magárahagyottan harcoljon a megszervezett zsidó tőkével sok kis egzisz-
tenciájú magyar, s nem sodorta volna majdnem végpusztulásba az egész nemzetet 
ezelőtt 25 évvel a kommunista terror” (Szegények? 1944).

A május 30-i A zsidóságról című írás számba vette a dési zsidó lakosság 
számarányának változásait 1857-től kezdve. Eszerint míg 1857-ben 122 zsidó la-
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kott Désen, 1891-re számuk 1114-re emelkedett, az 1910-es népszámlálás pedig 
2176 zsidót említ, ami a lakosság egyötödét tette ki. Tíz évvel később a zsidók szá-
ma 3224 volt, ekkor a város lakosságának negyedét képezték, a legutóbbi össze-
írás szerint pedig Désen 4200 zsidó élt. Az említett adatokhoz „semmiféle hozzá-
fűzni valónk nincsen” – állt a cikkben, amely így folytatódott: „akinek van ma-
gához való esze, az tud következtetni e számadatokból, melyek kommentálásához 
a napjainkban előkerülő hatalmas vagyonkészletek, művészi értékek, arany- és 
ezüstneműk tökéletesen elégségesek” (A zsidóságról 1944).

Végül, 1944 júniusában, a hetilap két hírrel igyekezett zsidóellenességre han-
golni. Egyik Imrédy Béla esetleges zsidó származásáról szólt. A cikk megjegyez-
te, hogy Imrédy ellenőrzés nélkül fogadta el ellenfelei állítását, miszerint egyik 
dédszülője zsidó származású volt, azóta azonban a szükséges okmányokat besze-
rezte. Most ismét próbálkoznak Imrédy „beszennyezésével,” ezért „vezető fajvé-
dő személyiségekből álló bizottság vizsgálta meg a bemutatott bizonyítékokat,” 
amelyek alapján „végleg tisztázta Imrédy Béla őskeresztény származását” (Hírek, 
tudnivalók 1944).

A másik írás arról számolt be, hogy a pénzügyminiszter a zsidó szellem ki-
küszöböléséről tartott beszédében elmondta, „nem volt elég félreállítani a zsidó-
kat, anyagias gondolkozásukat is ki kell irtani” (Szolnok-Doboka 1944). Ez az írás 
valójában már azt jelezte, hogy a zsidóság eltávolításával a gazdasági gondok nem 
enyhültek, és nem tűntek el egyetlen csapásra, ahogyan azt a vezető antiszemiták 
ígérték, hanem súlyosbodtak és sokasodtak.

Amint az a fentiekből kitűnik, a vizsgált kiadványokban az ellenszenves, gú-
nyos hangvételű, zsidóellenes írások egymást váltogatták. Amikor az észak-erdé-
lyi, így a dési zsidóság élete is egyre nehezebbé vált a korlátozó rendeletek, a faj-
védelmi törvény rendelkezései miatt, a „hontalan” zsidó családokat elhurcolták a 
lakóhelyükről, és kivégezték őket, a zsidó férfi ak számottevő részét munkaszolgá-
latra vitték, ahonnan alig néhányuk tért haza, s így a családok többsége családfő 
nélkül maradt, a sajtó sem vállalta magára azt a szerepet, amelyet mindenkor vé-
geznie kellene, hogy az emberekben empátiát keltsen az elnyomottak iránt, s hogy 
azok segítésére és felkarolására ösztönözzön. Éppen az ellenkezője történt. „Ide-
je már, hogy halálra ítéljük” – írta gróf Wass Albert a zsidóságról. Arról a zsidó-
ságról, amely a magyarsággal együtt örömittasan üdvözölte a második bécsi dön-
tést, s amelynek tagjai magyarnak érezték és vallották magukat, és makacsul hit-
ték, hogy a magyarság befogadta őket, és nem engedi, hogy bántódásuk essen. 

Wasshoz hasonlóan, a főszerkesztő, Sztojka László is azt vallotta, „a legna-
gyobb keménységgel” kell a zsidóságtól megszabadulni, hogy a magyarságnak 
„igazabb, napfényesebb” jövője lehessen. 

Ismerve a sajtó közvéleményformáló szerepét, a lapokban fellehető heves an-
tiszemita uszítás, Sztojka László és Wass Albert szélsőségesen nacionalista, zsidó-
ellenes írásai nagymértékben hozzájárulhattak ahhoz a Magyarország-szerte el-
uralkodó és egyre erősödő antiszemita hangulatnak a kialakulásához, amelyet a 
dési magyar lakosság nagy többsége is megáénak érzett, s amely végül a város zsi-
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dóságának teljes kirablásához, gettóba zárásához, elhurcolásához és végül meg-
gyilkolásához vezetett. 

* A BBTE Holokauszt- és Genocídiumtanulmányi Intézetének társult kuta-
tója. A tanulmány és az azt megalapozó kutatás a Th e City University of New York 
Rosenthal Holokausztkutató Intézete „J. and O. Winter” Alapjának támogatásá-
val valósult meg, amelyért a szerző ezúton köszönetet mond.

Források

Gróf Wass, Albert. „A gazda védelmében.” Szamo svidék, 1942. április 16: 1.
—. „Lármafa.” Szamosvidék, 1943. június 5: 2.
—. „Modern hazaárulók.” Szamosvidék, 1942. április 4: 3.
r. „Antiszemitizmus?” Szamosvidék, 1942. november 4: 4.
Szamosvidék.1942. szeptember 17: 4.
Szamosvidék. „A 15.000 pengős vadászpuska.” 1943. augusztus 23: 2.
Szamosvidék. „Így!?!...” 1942. július 16: 4.
Szolnok-Doboka.1944. június 13: 1.
Szolnok-Doboka. „A háború.” 1944. május 9: 1.
Szolnok-Doboka. „A zsidóságról.” 1944. május 30: 2.
Szolnok-Doboka. „Cél – és eredmény.” 1944. május 2: 1.
Szolnok-Doboka. „Dés felfedezése (2).” 1944. május 2: 2.
Szolnok-Doboka. „Hírek, tudnivalók.” 1944. június 6: 1.
Szolnok-Doboka. „Szegények?” 1944. május 9: 1.
Sztojka, László. „Köd a Szamosmentén.” Szamosvidék, 1942. május 14: 1.



99

 Nürnbergi Bíróság. Fővádlottak. U. S. National Archives, RG: 238, NAI: 540128.



ME.dok • 2019/4

100

 Auschwitz-Birkenau. Megérkezés. Auschwitz-album, Jad Vasem.



101

The Contextualization of the 
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Rezumat (Contextualizarea Holocaustului în România. Legislaţie, presă, statul de drept și politici publice)
Holocaustul este tratat în literatura de specialitate ca fi ind un fenomen caracterizat prin singularitate și specifi citate, 

relevanţa subiectului fi ind deseori discutată în studii politice sau istorice. Pentru a determina cum a fost posibil ca atâtea 

persoane implicate să acţioneze atât activ cât și pasiv la acest episode sumbru al istoriei, este necesarea tratarea Holocaustului 

în cadrul știinţelor sociale la nivel interdisciplinar. Propunem tratarea subiectului atât din perspectivă legislativă, pentru a 

urmări modul în care statul de drept poate instrumenta exterminarea unui grup din motive religioase, cât și din perspectiva 

informării prin presă, respectiv a politicilor publice, pentru a observa mușamalizarea unui fenomen de asemenea amploare. De 

asemenea, articolul subliniază faptul că deciziile de reintegrare ale evreilor post-Holocaust în societatea românească au fost de 

fapt tertipuri formale și cultura românească a fost și va rămâne una de tip antisemită.
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The Holocaust is treated in the scholarly literature as a phenomenon characterized by singularity and specifi city, the 

relevance of the subject being often discussed in political or historical studies. To determine how it was possible for so many 

people involved to act both actively and passively in this dark episode of history, it is necessary to treat the Holocaust within the 

frame of social sciences at an interdisciplinary level. We propose to treat the subject both from a legislative perspective, in order 

to follow the way in which the rule of law can instrument the extermination of a group for religious reasons, as well as from 
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Th e context of the present article is represented by Romania’s legislation and 
public policies regarding Jews between 1938 and 1949. It is well known that Ro-
mania had always a strong level of antisemitism as it was expressed already by the 
end of the 19th Century.  Brustein & King managed to ellaborate a comparative 
study on anti-Semitism in Europe before the Holocaust (1899-1939), in an attempt 
to present the causes of anti-Semitism, taking into account its temporal and spa-
tial variations. In their study, they measured quantitatively, as a percentage, the 
laws that directly discriminate the Jews, as well as other anti-Semitic laws (legal 
acts that forced Jews to resign, resulted in the loss of their business or which were 
intended to expel Jews). According to this study, in the period 1899-1939, 17% 
of the total legal acts issued by the Romanian government were discriminatory 
against the Jews; 10% of the total normative acts that regulated the fi eld of work 
or business contained provisions against the Jews; respectively 8% of the total 
normative acts denied the citizenship of the Jews or supported their expulsion. 
Th e same study stated that during the analyzed 41 years, from the perspective of 
the committed anti-Semitic acts / one million people, Romania has a three times 
greater number than Germany. Similarly, in the case of an analysis of the violent 
acts aimed at the Jews, it is noted that in Romania the anti-Semitism before the 
Holocaust was more violent than in the rest of the analyzed countries. (Brustein 
& King, Anti-Semitism in Europe Before the Holocaust, 2004)

From another point of view, in the following years, if we were to speak in 
numbers, before the Second World War, in 1937, in Romania there were 850,000 
Jews. According to data, during WWII at least 270,000 were killed and at the end 
of the War, respectively in 1946, the number of Jews in the Romanian territories 
was 420,000. Th e interesting fact that deserves to be taken into account is that in 
the next twenty years, the number of Jews in the Romanian territories dropped 
down to 100,000 in 1967, and in 1999 in Romania there were only 9,000 Jews 
remaining. It is worth to wonder: Was communism as much anti-Semitic as the 
regimes before it were ? (Wasserstein & Lucan, 2000)

Due to the above mentioned arguments, it is important to study and analyze 
the reason of the decline of the Jewish population in Romania, as well as how they 
were treated aft er the country assumed the atrocities committed against them 
and how the Romanian authorities contributed to the recovery, if they did.

Th e anti-Semitic legislation has been analyzed mainly in politically autono-
mous states, such as Germany, Great Britain, France, Italy or Romania and pri-
marily on normative acts developed before 1940, rather for analyzes on causes. 
Even less about the way of “committing” the Holocaust, for the simple reason that 
during the Holocaust, democracy suff ered a pause, especially from a normative 
point of view.

Th e shortcomings of the specialized literature on the proposed theme are 
fi rstly revealed by the lack of quantitative studies that include the analysis of anti-
Semitic legislation during the Holocaust, in order to capture and unfold the phe-
nomenon, not just the way it was built before. Also, one of the major criticisms 
brought to the specialized literature from this point of view could be the avoid-
ance of some analyzes in which the Holocaust is treated individually, reported in 
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each state, through the measures of the racial legislation, the specialized litera-
ture declaring that it is suffi  cient for us to consider that the states involved in the 
Holocaust to be “non states.”  Also, the existing researches, besides the fact that 
they have the mentioned temporary limits, could be improved from the point of 
view of the sources used: more precisely, in order to correlate the legislative with 
the way in which the political environment was changed and transformed into a 
phenomenon in that the extermination of a group of citizens is carried out, it is 
necessary to analyze the legislation both from legal sources (offi  cials, such as Of-
fi cial Monitors, if they exist) and from internal sources (press, public policies of 
the time). (Lavis, 2018)

Th e central idea regarding the legislation of Holocaust in Romania is that 
sustaining that the legislation of an authoritarian state is not worth to be ana-
lyzed due to the lack of the rule of law is wrong because it is ignoring the fact 
that any type of regime is supported but some kind of law and the analysis of the 
legislation is crucial in regards to how the state applies or does not apply rules and 
public policies.

In addition to the legislation analysis, it is also important to take a look into 
the written press of the studied period in regards to the way that the Jewish situ-
ation was described, keeping in count that information that was transmitted by 
the press meant at that time a lot of public policies applied by the state directly to 
the Jews.

If the legislation can be analysed from a procentual point of view a cantita-
tive method can be used in order to reveal the ammount of racism before, during 
and aft er the Holocaust, the press can be investigated with a qualitative research 
method, so that the two aspects can be teamed up in order to explain public poli-
cies regarding the Holocaust.

Nowadays, the media is being perceived as the main factor in increasing the 
awarenes of the population, so it would be safe to assume that the role of the 
press in that time was the same. If analysing the press of the times, a strong anti-
Semitical wave is being revealed, public measures were to be taken but it is also 
safe to state that the authorities did not prevent the genocide to happen and also 
that they did not manage to take the right measures in reintegrating the Jews in 
the society.

If the level of racism can be measured by the legislation, the reader must keep 
in count that in the matter of newspapers most of it was formed by the ones that 
were against Jews and the ones that were transmitting objectively the reality of 
the genocide were just a few and usually were kept in silence. 

Th e public policies represent the implementation of the decisions of the gov-
ernment according to what the population requests are but in this specifi c case, 
public policies were represented either by some journal’s point of views either by 
the main wish of the leader of the country in that specifi c time. One can ask itself, 
if only the leader was against the Jews or it was a full mechanism of social-hatred 
implemented by the law?

Th e Hitler orders, as well as the deportations that ended with the killing of 
the Jews, were only the culmination of the idea that had been propagated since 
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the 1930s and in the time of the Goga-Cuza government (December 1937‒Febru-
ary 1938) and perhaps even before them. In this regard, we can quote parts of the 
speech delivered in January 1938 by Octavian Goga in the Parliament, in which 
these arguments are fully supported: “Goga ended his speech by calling for the 
recognition of the instinct of «race diff erentiation» and of «the diff erentiation of 
religion,» and with the recognition that the «organic entity» of the Romanian people 
and the Romanian soul cannot absorb foreigners, it [the entity] being unjustly as-
saulted by an invasion of «foreigners» ‒ the name given to the Jewish by Goga.” (Yad 
Vashem, 2003)

Later on, in an interview with the Italian newspaper, La Stampa, even Ion 
Antonescu explained that a big part of the policies of the Goga Government was 
following the ‘Jewish problem’ and because the Jews were controlling the Roma-
nian economy from the leader’s point of view, the Antonescu Government was 
seen as a solution in replacing the Goga Government and of course, solving the 
Jewish problem. Even though at the beginning the Jews’ property topic was the 
most important aspect to be taken from them, in the years that followed, the Jews 
were not able to even live right in Romania, from the legislation point of view, 
because work, businesses and  citizenship was taken away from them. 

Let us not forget about Romania switching sides in the Second World War, a 
fact that made the country well-known about the dual position it had in regards 
with the confl ict that came with also a lot of formal changes in concordance with 
the ‘Jewish Problem’. Antonescu decided too little too late that Romanians must 
not be seen as Jewish killers and Romania started to take formal measures during 
the second part of the war, not being determined if the measures were the actual 
position of the leader and what he believed or if it was just a measure of precaution 
in front of the judgmental point of view and global consequences of “the Democ-
racies” that will gain the war. (Stone, 2017)

In August 1944, things became clearer and the refl ection of the Romanian 
new Government was seen with new eyes more exactly, they sank the facts and 
put them in a very positive presentation, and used the changing of the regime 
argument in order to reestablish rights for the Jewish people as it follows in a 
normative act given to the public: 

King Michael today formally restored the democratic constitu-
tion of Rumania by reestablishing the 1923 constitution which had been 
suspended by his father, King Carol. Until a national legislature can be 
elected, its powers will be exercised by the King and his Cabinet, in which 
all the Democratic Parties, including the Communists, are represented. 
All dictatorial powers bestowed on the Premier by various decrees under 
the Antonescu regime are abolished by today’s Act. All anti-Jewish decrees 
and laws passed under the Antonescu regime have also been annulled and 
thousands of Jewish doctors, lawyers, teachers and others who were driven 
from those professions by those laws are automatically reinstated, though 
thousands of others did not survive to benefi t by this new reform. At the 
same time, to keep things in hand here the Government has warned the 
Press of the reintroduction of Press’ control, which was dropped aft er the 
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Palace revolution of 23rd August. Papers have been told that they must 
publish nothing on military and political matters which is not in accor-
dance with offi  cial directives. (BBCM, 4 September 1944)

Despite of these changes, the mechanism formed by legislation, media, and 
public policies, was not entirely changed. Only one of the mentioned areas, the 
legislation, suff ered  formal modifi cations while the social construct refl ected by 
the media in concordance with public policies was suff ocated by antisemitism 
and political changes. 

Examining also the question of „What happened aft er?”, we can defi netly 
mention the Paris Peace Treaty held in 1947 in which the statements were made as 
following: “Romania will take all necessary measures to ensure to all persons under 
Romanian jurisdiction, regardless of race, gender, language or religion, the use of 
human rights and fundamental freedoms, including freedom of expression, free-
dom of the press and freedom of publication, freedom of worship, freedom of politi-
cal opinion and public assembly. Romania also undertakes that the laws in force in 
Romania shall not establish or imply, in their content or application, any discrimi-
nation between persons of Romanian citizenship, on the basis of their race, sex, 
language or religion, whether in relation to the person, their assets, commercial, 
professional or fi nancial interests, personal status, political or civil rights, whether 
in any other matter.” (Paris Peace Th reaty with Romania, 1947) One would be 
tempted to affi  rm that the Jew situation was getting better but lets not forget that 
Romanian Communism was seen in a formal way as a democracy and reiterate 
the fact that thw Jewish people were hated in Romania long before the Holocaust 
happened.

Most of the public policies that were supposed to happen aft er the Holo-
caust did not actually happen, and a very signifi cant part of Jewish property in 
Romania was not given back to the owners neither today. Also, the attempts to 
reintegrate Jews in labour and political fi elds or even social life failed, social and 
cultural construct manifesting itself as it does towards foreign people. Romania 
tended to reject Jewish people until the point that today we only have a few thou-
sand Jews remaining in the country.

Conclusions
Taking an overall look at all the above mentioned the follow ing ideas should 

be taken in consideration:
 In order to understand Holocaust in Romania, it is important to look 

into the mechanism of the social construct expressed by the press, for-
mal measures expressed by the law, the existence and the applicability of 
public policies and the way they interfere one with each other; 

 Lack of the rule of law does not mean the lack of a regime to be analyzed 
but a way of seeing the formal measures of that regime in order to be 
compared with the actual measures taken by the leaders and the admin-
istrative apparatus;

 Press brings social construct and reveals public policies along with facts;
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 Public policies, media and legislation can be mannipulated in a way that 
can get to the extermination of a religious group. In multiple states.

In the end, even though new policies were proposed and legislative measures 
were demanded in order to reintegrate the Jewish people in Romania, the cultural 
approach impregnated within the years before and following the Holocaust tra-
gedy succeded regarding the fate of the Jews and we believe that they never man-
aged to feel that they were fully accepted in Romania. 
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Arta nevăzută
Rolul efectelor speciale în dezvoltarea artei cinematografi ce

Lucrarea de față studiază domeniul efectelor vizuale și implicațiile acestora 
în dezvoltarea fi lmelor. Ne propunem să afl ăm în ce măsură efectele vizuale au 
stat la baza dezvoltării diferitelor tehnici care sunt acum considerate standarde 
ale industriei . 

Ne propunem să analizăm în paralel două fi lme ce reprezintă ecranizarea 
nuvelei Th e Haunting of Hill House scrisă de Shriley Jackson în 1959. Cele două 
fi lme (unul din 1963 și unul din 1999) au fost alese tocmai pentru că abordează 
în mod diferit aceeași poveste iar rezultatele sunt cât se poate de diferite. În mod 
neașteptat un fi lm din 1963 surclasează un fi lm din1999 pentru simplul motiv că 
a știut să respecte modul în care efectele speciale trebuiesc integrate în fi lm.

Kivonat (Láthatatlan művészet: A speciális eff ektusok szerepe a fi lmművészet fejlődésében)
A kreativitás az emberiség egyik fő tulajdonsága. A speciális eff ektusok pontosan ezzel foglalkoznak ‒ hogyan lehet valaki 

kreatív videóban vagy audióban. A jelen tanulmány a speciális eff ektusokról nyújt fontos információkat: hogyan kezdődött a 

használatuk, és hogyan befolyásolják az életünket. Először megfogalmazzuk a technológia alapjaiként szolgáló alapelveket, 

és megpróbáljuk megérteni, hogy ezek a folyamatok miért fejlődtek ki idejekorán. A tanulmány fő célja teljes képet alkotni 

a speciális eff ektusok iparágáról. Áttekintjük a fontosabb meghatározásokat és a speciális eff ektusok rövid történetét. A 

televízióban használt speciális eff ektusok olyan téma, amelyet vizsgálatainkra megfelelőnek tartottunk. A tanulmány második 

részében gyakorlati tanulmányt készítettünk, amely segíti annak megértését, hogy az új speciális eff ektusok technológiájának 

folyamatos fejlesztése hogyan változtathatja a fi lmet remekművé, vagy ronthatja el azt végérvényesen.

Kulcsszavak: bevételek, fi lmművészet, kreativitás, speciális eff ektusok, új technológiák

ALEXANDRU DOROFTE* 
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Abstract  (The unseen art: The Role of Special Eff ects in the Development of Film Art)
Creativity is one of the main attributes of mankind. Special eff ects deal with exactly that – how to be creative in video 

or audio. This paper off ers information on special eff ects: how the whole thing started and how do they aff ect our lives. We 

will fi rst lay out the basic concepts behind this technology and we will try to understand why some of these process where 

so advanced for their time. The main purpose for our action is to build a picture of the special eff ects industry. We will be 

considering defi nitions and a brief history of special eff ects. Special eff ects in television are a subject that we considered to be 

appropriate for investigation. In the second part of the paper we prepared a practical study that will help us understand how 

the constant development of new special eff ects technology can turn a fi lm into a masterpiece or it can ruin it completely.

Keywords  creativity; fi lm art; incomes; special eff ects; new technologies
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 În fi nal lucrarea demonstrează că efectele speciale pot ridica valoarea 
producției la un nivel neașteptat în faza de proiectare dacă sunt folosite corect dar, 
pe de altă parte, aceleași efecte speciale pot duce la distrugerea fi lmului, indiferent 
de nivelul de profesionalism la care sunt realizate, dacă sunt folosite în exces.

Concluziile cercetării au fost formulate atât pe baza rezultatelor analizei ca-
litative și cantitative a celor două fi lme.

Defi niţia efectelor speciale
Site-ul about.com defi nește efectele vizuale (VFX) ca fi ind „un termen ge-

neric pentru orice metodă ce face posibilă crearea unei scene sau efect ce nu ar fi  
putut fi  produsă cu tehnicile fotografi ce tradiționale”. Conform aceluiași site ter-
menul este uneori folosit ca sinonim pentru efecte speciale deși acestea din urmă 
includ și efectele de sunet pe lângă cele vizuale. (about.com 2013).

Pcmag.com defi nește termenul „tehnici grafi ce aplicate imaginilor și fi lme-
lor pentru a simula un eveniment real sau imaginar” (www.pcmag.com - Defi ni-
tion SFX 2013).

Conform dicționarului Merriam-Webster „efectele speciale sunt efecte vizu-
ale sau audio introduse într-un fi lm, video sau o producție tv”. (merriam-webster.
com 2013).

O altă defi niție pentru efectele speciale o găsim pe site-ul gohistoric.com: „ 
elemente neobișnuite ale unui fi lm create folosind o gamă variată de tehnici cum 
ar fi  computerul, mecanici, machiaj,pirotehnici, optica, luminile, viteza de fi lma-
re, efecte ale vremii sau machete. În general ele sunt folosite pentru a crea efecte 
pe care tehnicile normale nu le pot realiza sau ar fi  prea scumpe” (gohistoric.com 
2013)

Efecte vizuale sau efecte speciale?
Este important de menționat distincția dintre efecte vizual și efecte speciale.
Efect vizual este termenul folosit pentru a descrie imagini create sau modifi -

cate pentru un fi lm ce nu ar fi  putut realizate în timpul fi lmărilor. Cu alte cuvinte 
cea mai mare parte a efectelor vizuale sunt realizate în post-producție după ce 
capturarea imaginilor s-a terminat. Efectele vizuale sunt adăugate prin procedee 
precum: matte painting; rear-screen projection; front screen projection; obiecte, 
personaje sau decoruri generate de calculator;combinarea imaginilor realizată în 
orice fel. 

Efect special este termenul folosit pentru a descrie efectele ce pot fi  realizate 
în timp ce imaginile sunt capturare și mai sunt denumite efecte practice (practical 
eff ects). În momentul de față efectele vizuale și cele speciale sunt interdependente 
în așa măsură încât este destul de greu de distins ce e efect vizual și ce e efect 
special (Okun 2010). Deși există această distincție între termeni, ei sunt deseori 
folosiți ca fi ind unul și același, motiv pentru care în această lucrare nu vom face 
această distincție.

În baza defi nițiilor de mai sus putem concluziona că efectele speciale repre-
zintă totalitatea trucurilor sau iluziilor (atât vizuale cât și audio) folosite pentru 
a simula evenimente imaginate dintr-un anumit scenariu. Ele pot fi  realizate pe 



111

MŰHELY

calculator, prin tehnici mecanice, optice etc. Aceste efecte sunt folosite în multiple 
domenii precum industria fi lmului, a televiziunii, a teatrului, a jocurilor video 
sau a simulatoarelor cu aplicație practică.

Generalităţi
De ce să folosim efecte speciale?
Există mai multe motive pentru care efectele speciale se folosesc într-un 

fi lm. În primul rând pentru că există cadre care pur și simplu nu pot fi  fi lmate al-
tfel. De la lupta cu scheleții din Jason and the Argonauts la aventurile personajelor 
din IceAge la munții suspendați din Avatar există un număr enorm de scene pe 
care pur și simplu nu le-am fi  văzut dacă efectele speciale nu existau. Un al doilea 
motiv ar fi  situația în care, deși scena ar putea fi  fi lmată fără niciun efect, situația 
ar fi  mult prea periculoasă. Scena decapitării din Th e Execution of Mary, Queen of 
Scots (1895) ar fi  putut fi  realizată cu adevărat însă probabil actrița care o repre-
zintă pe regina Maria nu s-ar fi  bucurat la această veste. Aceeași situație o regăsim 
în cazul oricărei scene ce presupune moartea personajelor (explozii, sinucideri, 
lupte, etc.). Un al treilea motiv pentru care efectele speciale sunt folosite din ce 
în ce mai des este costul redus. De multe ori este mult mai convenabilă folosirea 
efectelor vizuale decât fi lmarea reală din cauza difi cultăților tehnice, a distanțelor 
mari etc. Este cazul mulțimilor mari de genul armatelor din Lord of the Rings. 
Este gazul tigrului enorm din Life of Pi sau a multor scene care au fost trase mult 
după ce echipa de fi lmare a părăsit locația unde are loc acțiunea.

Efectele speciale folosite corect nu sunt evidente. Ele lucrează pentru a 
îmbunătăți povestea fi lmului devenind o parte integrantă a acestei și pentru a ne 
face să credem. (Okun 2010). Chiar și în cazul fi lmelor fantasy despre care știm 
că sunt un produs al imaginației efectele speciale ne fac să credem în ele, să „fi m 
acolo” și să relaționăm cu personajele. De la începuturile efectelor speciale artiștii 
au fost buni tehnicieni. Din rândurile lor fac parte pictori, fi zicieni, cascadori, 
grafi cieni iar mai nou informaticieni. Scopul lor a fost mereu să ofere un efect 
vizual tot mai real, tot mai credibil cu ajutorul căruia regizorul să poată spune o 
poveste mai bună.

Cercetare
Cercetarea de față are ca scop observarea evoluției fi lmelor în timp sub 

infl uența directă a efectelor vizuale. Dorim să observăm în ce fel dezvoltarea teh-
nicii afectează evoluția cinematografi ei în general și a structurii narative în speci-
al. La sfârșitul cercetării vom putea decide dacă evoluția efectelor speciale este un 
element pozitiv în industria cinematografi că sau dacă, dimpotrivă, scade calitatea 
producției.  

Metodologie 
 Pentru a atinge obiectivele propuse și pentru a răspunde întrebărilor de cer-

cetare vom folosi analiza cantitativă a efectelor speciale în 2 adaptări ale nuvelei 
Th e Hounting of the Hill House scrisă de Shirley Jackson. Vom utiliza o grilă de 
analiză structurată pe puncte cheie ale structurii narative.
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Prin prezenta cercetare vom încerca să vedem ponderea efectelor speciale 
(atât din categoria celor tradiționale cât și a celor digitale) în două fi lme 
alese din motive ce vor fi  descrise mai târziu. Vom încerca să determinăm 
numărul lor total pentru fi ecare fi lm în parte cât și variația numărului lor 
pe parcursul desfășurării acțiunii fi lmului pentru a vedea dacă există vreo 
legătură între momentele cheie ale fi lmului și apariția efectelor vizuale. Vom 
face o și o cuantifi care pe genuri pentru o mai bună înțelegere a tehnicilor 
folosite.

Obiectivele cercetării
 Identifi carea motivului pentru care urmările fi lmelor (ce benefi ciază 

de obicei de buget și efecte vizuale mai însemnate decât originalul) 
sunt de obicei mai prost primite de public și de critici

 Analiza raportului dintre efectele digitale și cele tradiționale în dife-
rite perioade de timp

Întrebări de cercetare
Există vreo legătură între numărul de efecte vizuale și momentele cheie din 

fi lm?
Există vreo diferență între cele două fi lme în ceea ce privește întrebuințarea 

efectelor speciale?
Alegerea celor două fi lme a fost infl uențată de mai mulți factori ce sunt 

importanți in lucrarea de față. În primul rând prin analiza lor putem pune față în 
față două opere ce provin din două epoci diferite – prima din epoca alb-negru iar 
a doua din cea color. În al doilea rând ambele fi lme au fost considerate în momen-
tul apariției avangardiste în domeniul efectelor vizuale. În al treilea rând faptul că 
au la bază aceeași nuvelă le face perfecte pentru o analiză prin comparație. Nu în 
ultimul rând este de luat în considerare criticile aduse celor două fi lme. În cazul 
primului fi lm acestea au fost pozitive, fi lmul devenind un clasic ce este apreciat 
și în momentul de față în timp ce al doilea s-a bucurat doar de succesul adus de 
momentul lansării (cauzat de campania de marketing ce promova efectele vizuale 
avansate) ulterior el intrând într-un con de umbră.

Metodele de colectare a datelor
Pentru colectarea datelor am folosit o grilă de analiză ce are pe coloane cele 

10 efecte enumerate mai devreme iar pe rânduri blocurile de scene cele mai im-
portante evidențiind pe cât posibil scenele comune din cele două fi lme în contex-
tul structurii narative pe care am trasat-o pentru cele două fi lme.

Durata colectării datelor a fost direct proporțională cu lungimea celor două 
fi lme, numărul de efecte găsite pentru fi ecare scenă și timpul necesar înscrierii în 
tabel. Timpul total dedicat colectării datelor este de aproximativ 10 ore.
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Evaluarea rezultatelor cercetării
Analiza Th e Haunting 1963
Pentru a ne ușura interpretarea au fost generate 2 forme de ilustrații grafi ce. 

În primul rând am dorit să afl ăm ponderea fi ecărui efect special în fi ecare fi lm 
în parte.

În versiunea din 1963 la baza efectelor vizuale stau efectele mecanice și uti-
lizarea unghiurilor atipice susținut la mică distanță de fi lmarea de tip dolly și 
macara. Pentru a interpreta aceste rezultate trebuie să înțelegem două aspecte : 
în primul rând care erau tendințele vremii în materie de realizarea fi lmelor (con-
textul istoric) și în al doilea rând ce fel de atmosferă dorea Robert Wise să obțină.

Pe plan istoric ne afl ăm în 1963 – sfârșitul „primei perioade de aur” a efec-
telor speciale. După eșecul suferit de fi lmul Cleopatra (1963) și apariția primului 
rival al fi lmului – televiziunea, studiourile de la Hollywood renunțau la departa-
mentele de efecte speciale (Rickitt 2000). Pe de altă parte experiența acumulată 
în domeniul efectelor vizuale adusese această artă la standarde nemaiîntâlnite 
până atunci. Inovațiile tehnice le-au permis realizatorilor de fi lm să încerce noi 
abordări dar în ciuda acestui fapt tendința vremii era ca efectele vizuale să fi e cât 
mai subtile, insesizabile. Mathew Gratzner, un cunoscut specialist în domeniul 
efectelor vizuale al vremii, citat de Richard Rickket spune că „ în cazul mache-
telor este posibil să creezi scene incredibil de spectaculoase însă acest lucru are 
rar vreun rol în descrierea poveștii – este doar spectacol. Publicul își va da seama 
instant că este un truc la mijloc iar acesta va deveni punctul de interes în locul 
poveștii” (Rickitt 2000, p 96). Această tendință se regăsește și în celelalte aspecte 
ale efectelor speciale. Filmul lui Wise l-a avut la departamentul efectelor speciale 
pe Tom Howard un profesionist în domeniu care avea deja la activ două oscaruri 
pentru efecte speciale. Cu toate acestea s-a optat pentru un fi lm alb-negru (tehni-
ca fi lmelor color era disponibilă din anii 50) cu efecte vizuale subtile ce aveau să 
pună accentul pe atmosferă. 

1:Ponderea tipurilor de efecte speciale în fi lmul Th e Hounting(1963)

Avem de-a face cu un fi lm din genul horror/thriller iar în epoca alb-negru 
atmosfera era esențială pentru ca publicul să simtă perspectiva regizorului. Prin 
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urmare efectele vizuale sunt prezente în mare măsură pe toată durata fi lmului 
chiar dacă cele mai frecvente dintre ele nu sunt dintre cele mai evidente pentru 
ochii publicului (fi g. 1).

 
2 - Structura narativă a fi lmului Th e Haunting 1963

Figura 2 este o reprezentare grafi că sugestivă a structurii narative și a con-
fl ictului din fi lmul din 1963. Acesta combinat cu grila de analiză prezentată mai 
devreme ne prezintă cele mai importante scene ale fi lmului împărțite în cele trei 
acte al structurii narative clasice. 
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3: Evoluția 
efectelor 
spceiale în 
funcție de scene 
și acte (Th e 
Haunting 1963)
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4: Structura narativă (Th e Haunting 1999)

Analiza Th e Haunting 1999
În cele ce urmează vom trece la analiza celui de al doilea fi lm realizat după 

nuvela lui Shirley Jackson folosind schema narativă din (fi gura 4) și grila de ana-
liză. În cazul de față avem de a face cu o abordare ceva mai diferită. Deși în mare 
respectă structura nuvelei și implicit a fi lmului din 1983, regizorul Jan de Bont a 
adus modifi cări importante în această versiune tocmai pentru a crea loc pentru 
efectele speciale avansate ale vremii. 

Context istoric – ne plasează anii 90 când asistăm la o dezvoltare puternică a 
industriei efectelor vizuale. Începând cu fi lme precum Terminator (1991), Jurassic 
Park (1993) pe de o parte și Toy Story (1995), A Bug̀ s Life, Antz (1998) pe de altă 
parte, imaginile generate pe calculator (CGI) au demonstrat că au ajuns la un ni-
vel la care pot fi  integrate în fi lme fără a părea ciudate și nelalocul lor (chiar dacă 
un dinozaur în carne și oase nu este chiar un lucru de văzut în fi ecare zi). Th e Ha-
unting a apărut la sfârșitul anilor 1990 iar tehnologia digitală disponibilă la acea 
vreme oferea deja posibilități peste puterea imaginației celor mai mulți dintre noi.

Vom încerca așadar să vedem dacă există vreo legătură între structura nara-
tivă a fi lmului și utilizarea efectelor vizuale iar dacă aceasta există vom încerca să 
vedem cum funcționează ea. În cazul acestui fi lm vom încerca să deosebim efec-
tele speciale digitale de cele tradiționale și să afl ăm care a fost scopul folosirii lor 
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în momentele respective. Pentru a ne ușura munca am generat câteva reprezentări 
grafi ce a datelor colectate în urma numărării efectelor speciale din acest fi lm.

 5: Ponderea efectelor digitale vs clasice în fi lmul Th e Haunting 1999

5.1: Ponderea efectelor vizuale în fi lmul Th e Haunting 1999

În urma analizei am descoperit 443 de cadre în care sunt prezente efecte 
speciale dintre care jumătate sunt efecte vizuale clasice iar jumătate sunt efecte 
vizuale tradiționale. Acest lucru ne arată ca deja la acea vreme efectele digitale 
reprezentau o parte importantă din piața efectelor speciale. Introducerea efec-
telor vizuale generate de calculator în fi lm a dus totuși la o micșorare a celor 
tradiționale. Dacă în 1963 Robert Wise a folosit 271 de efecte speciale tradiționale 
în varianta lui Jan de Bont apar 221 fapt ce ne spune că efectele vizuale digitale 
începeau deja să le înlocuiască pe cele tradiționale.

Din totalul efectelor speciale digitale analizate în acest fi lm doar 5,8% nu 
sunt CGI. Asta înseamnă că Jan de Bont a preferat să aducă animațiile în lumea 
reală, să insereze în fi lmarea fi nită personajele produse pe calculator. Procedeul 
opus prin care personajele reale sunt introduse în animații cu ajutorul ecranului 
verde (chroma key) reprezintă de fapt restul efectelor digitale. Această tehnică nu 
era peste posibilitățile vremii, lucru demonstrat cu efi cacitate în Star Wars: Episo-
de I - Th e Phantom Menace care a apărut în același an cu fi lmul analizat.

În continuare vom analiza structura narativă a fi lmului prezentată în fi gura 
9, corelată cu grafi cul generat în fi gura și în urma interpretării datelor colectate în 
grila de analiză (fi gura 1, anexe).
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6: Evoluția efectelor 
spceiale în funcție 
de scene și acte (Th e 
Haunting 1999)
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Rezultate
În urma studiilor de caz am obținut răspunsuri la întrebările de cercetare.
 Care sunt efectele speciale tradiționale cel mai des folosite în fi lmele SF 

și horror? 
În urma cercetării și a calculelor realizate pe baza grilei de analizăm am 

afl at că în cazul fi lmului Th e Hounting 1963 cele mai folosite efecte speciale au 
fost fi lmările din unghiuri neconvenționale în număr de 83 ce reprezintă 30% 
din totalul efectelor speciale. În cazul ecranizării din 1999 cele mai folosite efecte 
speciale au fost cele generate de calculator 114 adică 33,2% din totalul efectelor 
speciale din fi lm.

 Care este raportul dintre efectele digitale și cele tradiționale în fi lmele 
horror? 

În cazul nostru, efectele speciale digitale sunt aproximativ la egalitate cu 
cele tradițional ca apariție în fi lm. (49.99%-50,1%)

 În ce fel se diferențiază fi lmele ce folosesc preponderent efecte digitale 
de cele care folosesc efecte tradiționale?

Răspunsul la această întrebare vine în urma comparării structurii na-
rative a fi lmelor ce întrebuințează efecte speciale clasice cu cea a fi l-
melor moderne axate pe efecte digitale. În cazul primelor se observă 
tendința de a acorda atenție personajele reale, pentru a le permite să 
se dezvolte pe când în cazul fi lmelor „digitale” se observă preferința 
pentru personajele generate de calculator.

 Cum sunt folosite efectele speciale (atât digitale cât și tradiționale) în 
raport cu structura narativă în perioade istorice diferite?

Acest aspect este cel mai ușor de sesizat dacă analizam grafi cul generat în 
urma aplicării grilei de analiză pe cele doua fi lme studiate în analiza 
cantitativa. În cazul efectelor fi lmelor clasice observăm tendința de a 
folosi efectele speciale pentru a crea tensiune și a crește confl ictul pe 
când în cazul fi lmelor recente observăm folosirea efectelor speciale în 
momentele cheie pe post de personaje principale în fi lm. 

Considerăm cel mai important rezultat al analizei observarea modului în 
care efectele speciale folosite corect pot crește valoarea producției la un standard 
imposibil de atins în lipsa lor dar, în același timp tot efectele speciale sunt capabile 
să distrugă povestea narativă a unui fi lm dacă sunt folosite în exces sau în moduri 
nepotrivite. În mod ironic ele sunt capabile și de rău și de bine în aceeași măsură.

Concluzii
Cele două fi lme prezentate în această analiză au oferit două interpretări 

diferite ale aceleiași nuvele. Ambele au benefi ciat de efecte speciale deosebite și 
spectaculoase pentru vremea lor. Cam aici se opresc asemănările. Chiar dacă ver-
siunea din 1999 s-a bucurat de încasări impresionante acestea nu s-au datorat 
fi lmului în sine ci efectelor vizuale. Este un exemplu clar că efecte vizuale pot 
produce venituri considerabile chiar dacă fi lmul este de o calitate îndoielnică. 
Efectele vizuale avansează mereu, sunt într-o continuă evoluție motiv pentru care 
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succesul lor este un element de durată scurtă. Ele rămân în memoria privitorilor 
până când ceva mai spectaculos apare. Prin urmare Th e Haunting din 1999 a 
fost dat uitării destul de repede pierzându-se în avalanșa de fi lme axate pe efecte 
vizuale ce au urmat în anii 2000. Pe de altă parte Robert Wise a avut o cu totul 
altă abordare. La rândul său a fost un inovator al efectelor speciale. Noi unghiuri, 
noi lentile, noi abordări, noi mecanisme. Cu toate acestea el a pus povestea pe pri-
mul loc. A acordat atenție (exagerată) detaliilor. A avut grijă ca personajele să se 
dezvolte natural pe parcursul fi lmului pentru a da credibilitate acțiunii. A oferit o 
acțiune pe două planuri atât psihologic (evoluția lui Eleanor) cât și paranormal. A 
avut grijă să insereze și să dezvolte relațiile interumane. A introdus tensiunea se-
xuală între personaje. A respectat structura narativă clasică și confl ictul crescător. 
A lăsat publicului loc pentru interpretările proprii. Printre cele mai importante 
realizări ale lui Wise este faptul că a știut să folosească efectele vizuale în interesul 
său. Folosirea lor a fost subtilă și doar acolo unde erau absolut necesare. Nu le-a 
folosit excesiv tocmai pentru a nu atrage atenția asupra lor. Toate aceste lucruri 
au făcut din ecranizarea din 1963 o capodoperă, un fi lm clasic ce va rămâne în 
amintirea publicului pentru multă vreme de acum încolo. Datorită acestei împe-
recheri reușite între un scenariu bun și o tehnică vizuală desăvârșită toate aspec-
tele fi lmului au rămas în istorie.

* Alexandru Doroft e is a PhD Student in the fi eld of Communication Sci-
ence within the College of Political, Administrative and Communication Science 
(FSPAC), Babeș-Bolyai University of Cluj (BBU)
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Anexe

Grila de analiză Th e Haunting 1963

Timecode Scene fi lm (grupuri) Acte fi lm Filmare din avion Dolly/travel Crossfade Filmare
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macara Efecte mecanice Machiaj Unghiuri atipice

Lumini (backlight, catch-

light, efecte optice) CGI Chroma
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Grila de analiză Th e 
Haunting 1999

Timecode Acte Filmare din avion Dolly/travel Crosfade
FilmareStoryline / calup scene
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macara
Efecte mecanice Machiaj Unghiuri atipice CGI Chroma

Lumini (backlight, 

catchlight)
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Szerkesztési alapelvek

Arra kérjük munkatársainkat, hogy szerkesztőségünkbe eljuttatott írásaik 
műszaki előkészítésénél vegyék fi gyelembe az alábbi követelményeket:

– a szöveget egy doc, docx vagy rtf kiterjesztésű fi le tartalmazza,
– a tanulmányok (a kulcsszavakat és a kivonatokat leszámítva) lehetőleg ne 

legyenek nagyobb terjedelműek 20 ezer leütésnél,
– a dokumentumot a cím vezesse be, alatta a szerző nevével,
– a tanulmány címe után tüntesse fel angol és román nyelven, pontosvesszők-

kel elválasztva, azokat a kulcsszavakat, amelyeket körbejár az illető tanulmány,
– a 8–10 soros angol és román nyelvű kivonatot a főszöveg előtt, a kulcssza-

vak előtt helyezze el,
– ezt kövesse a szerző bemutatkozása: 2 sorban tartalmazza a szerző tudo-

mányos fokozatát, munkahelyét, illetve adott esetben (ha valamilyen tudomá-
nyos fórumon is elhangzott) az előadás helyét és időpontját, valamint a szerző el-
érhetőségét (e-mail),

– az automatikusan számozott jegyzeteket, könyvészeti hivatkozásokat és 
(ha van) a függeléket, kérjük, helyezze a tanulmány végére,

– a műcímek kiemelése a főszövegben dőlt betűs (kurzív) szedéssel; a folyó-
iratcímek szintén dőlt betűs (kurzív) szedéssel történjék,

– idézőjelek: „” 

Szakirodalom/könyvészet szerkesztése

– kérjük, hogy  hivatkozásaikat, könyvészetüket a Harvard hivatkozási mód 
szerint szerkesszék meg

A szakirodalomra való hivatkozás módjai

– több szerző esetén az első szerző neve et alii rövidítéssel; tanulmányköte-
tek esetén szerkesztő neve szerk. rövidítéssel,

– internetes források esetén feltüntetjük a letöltés dátumát is.

Archívumokra, levéltárakra, magángyűjteményekre azok belső kataló-
gusrendszere szerint hivatkozzunk.
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