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Huszonöt évvel ezelőtt a német katonai megszállás alá került erdélyi vár
megyékben kiragadták otthonaikból a zsidó származású állampolgárokat, s 
előbb gettókba zárták, majd külföldi megsemmisítő táborokba hurcolták őket. 
Asszonyok, gyermekek, öregek indultak utolsó útjukra, s az embertelen pa
rancs végrehajtásában a horthysta magyar hatóságok is segédkeztek. Hiába 
tiltakoztak egyes kolozsvári egyházi vezetők, hiába fordult részvétével a de
portáltak felé a közvélemény nagy része, hiába volt minden közbenjárás, a hit
leri gépezettel szemben hatékony ellenerő nem jelentkezett, s a vagonok el
indultak az ismeretlen, a gázkamrák felé. 

Negyed század telt el, s a seb még mindig sajog. Rokonok, barátok 
munkatársak, köztük író- és művész-jeleseink tűntek el örökre: gondoljunk 
a szellemi életünkből kiragadott Karácsony Benőre, akinek az életműve most 
indult új hódításra, Bíró Józsefre, a műtörténészre, Heves Renée-re, a Korunk 
nő-írójára, Gábor Istvánra, az író-publicistára... Mindennél mélyebb a szé
gyen, hogy saját erejéből lakosságunk a készülő fajgyilkosságot nem tudta 
megakadályozni. A német fasizmust összes szövetségeseivel csak az antifa
siszta koalíció, elsősorban a honvédő Szovjetunió döntő katonai csapásai 
zúzhatták szét, s a szovjet hadsereg oldalára felzárkózó román demokratikus 
hadsereg, valamint a felszabadulást belülről előmozdító, hosszas tapasztalatok 
után felerősödött ellenállási mozgalom, melynek a kommunisták vezetése alatt 
itt Kolozsvárt idejében sikerült legalább a bebörtönzötteket kiszabadítani, s 
megakadályozni az egész lakosság elhajtását. 

Az évforduló alkalmából tesszük közzé egy már világszerte ismert em
lékirat, az 1967-ben New Yorkban megjelent The Murderers a m o n g Us (A 
gyilkosok közöttünk vannak) néhány fejezetét. A szerző, Simon Wiesenthal len
gyelországi származású mérnök, maga is tizenkét német koncentrációs tábort 
szenvedett végig, elvesztette egész családját, s amikor hazakerült, Ausztriában 
telepedett le. Ott szervezte meg „Dokumentációs Központ"-ját, mely a zsidóság 
kiirtásában részes náci bűnösök felkutatását és törvény elé állítását tűzte ki 
célul, állandó harcban a háborús bűnök elévülését szorgalmazó neofasiszta 
törekvésekkel. Az emlékiratot Joseph Wechsberg amerikai író jelentette meg, 
felvázolva a bécsi mérnök arcképét, s kiegészítő magyarázatokat fűzve az 
egyes fejezetekhez. A mai olvasó — különösen Nyugaton — már aligha tudja, 
hogy 1942-ben a hitlerista vezetők az európai zsidóság teljes megsemmisítésére 
hoztak genocid határozatot, s tervszerű öldöklésük során hatmillió zsidót 
pusztítottak el, köztük egymillió gyermeket. A világtörténelemben páratlan 
tömegmészárláshoz hasonlót egyetlen nép sem szenvedett még végig. 

A zsidó származásúakkal szemben elkövetett történelmi gaztett tragikus 
része mindannak az embertelenségnek, amit az imperialista háborús agresz-
szió váltott ki. A haláltáborokban a zsidó áldozatokon kívül ötmillió lengyel, 
orosz, francia, belga, holland, jugoszláv, norvég és más nemzetiségű fogoly 



pusztult el, s a hitleri hódítás kezdeményezte második világháború halottai
nak száma összesen 72 millió. Érthető, ha az antiszemitizmus hitleri orgiáinak 
jelidézésével és elítélésével újra meg újra magát az imperializmust, a háborús 
agressziót állítjuk célpontba, minden faji megkülönböztetést, gyarmatosító tö
rekvést, revansizmust, békeháborítást. Csakis ezzel a következetességgel kerül
hetjük el az általánosításokat, a nacionalista kizárólagosságokat, jelentkezzenek 
azok bármely oldalról. A négerek, a vietnamiak, az arabok ellen elkövetett im
perialista és neokolonialista, rasszista és militarista bűnök, akárcsak a zsidók 
ellen irányuló újabb fenyegetések, felkísértései mindannak, ami negyed szá
zaddal ezelőtt Európában megtörtént, s jól esik tudnunk, hogy a német 
neofasiszta mozgalmakkal szemben éppen a német nép legjobbjai állnak 
ma őrt. 

Amit Hitler és cinkosai a zsidóságnak szántak, azt vették tervbe — a 
rendelkezésünkre álló dokumentumok szerint — Kelet-Európa népeivel, a 
szlávokkal, magyarokkal, románokkal szemben is. Magunkat védjük, amikor 
a fasiszta bűnök első áldozatául esett zsidóság védtelen deportáltjaira emlékezve minden imperialista és neofasiszta szándékkal szembefordulunk. 
Wiesenthal tanulságos írása arra figyelmeztet, hogy a gyilkosok még ott rej
tőznek a kapitalista társadalom mindent elfeledtetni akaró takarója alatt. 
Ékes példa erre az Utóhang A n n e Frank nap ló jához című, magyarul most 
először megjelenő fejezet, melyben a szerző leírja, hogyan sikerült leleplez
nie — ha nem is a kellő következménnyel — azt az osztrák SS Unterschaar-
führert, aki 1944 nyarán Amszterdamban letartóztatta búvóhelyén a Frank
családot, s a tizenötéves Anne naplóját a földre szórta. A leányka, mint 
tudjuk, elpusztult a Bergen-Belsen-i koncentrációs táborban. A családból csak 
apja maradt életben, aki a megtalált naplót kiadatta. Mi is ismerjük, 1958-ban 
jelent meg magyarul, s még több mint harminc más nyelvre is lefordították, 
láttuk színpadon, forgattak belőle filmet. Megdöbbentő, hogy a könyv az 
egész világ lelkiismeretét felrázta, a bűnöst azonban sorsa nem érte el. Mint 
ahogyan szabadon vannak az Egy az igazak közül című fejezet német hősé
nek, az embersége miatt kivégzett Anton Schmid őrmesternek a gyilkosai is. 

A Wiesenthal-emlékirat erkölcsi tanulság mindnyájunk számára, akik 
szocialista őrhelyünkön ma arra ügyelünk, hogy az emberiség egyenlőségét 
és békéjét soha többé ne fenyegesse senki. 

Balogh Edgár 

Utóhang Anne Frank naplójához 

1958-ban, egy október i estén fél t ízkor, 
egyik bará tom nagyon izgatottan felhívott 
linzi lakásomon, hogy menjek azonnal 
a Landestheaterbe. 

A z antiszemita tüntetők éppen akkor 
szakították fé lbe az Anne Frank naplója 
című darab előadását. A főként t izenöt
tizenhét éves f ia ta lemberekből ál ló c s o 
portok i lyesmiket kiabáltak: „ Á r u l ó k ! 
Talpnyalók! Szélhámosság!" Mások hur-
rogtak és pisszegtek. A l ámpák kialud
tak. A karzatról az ifjú tüntetők röpira
tokat szórtak a nézőkre a zenekari ülésbe. 
Ak ik felszedték, ezt olvashatták: „Ez a 
színdarab csalás. A n n e Frank sohasem 
élt. A z egész történetet a zsidók találták 
ki, mive l még több kártérítési pénzt 
akarnak kicsikarni. Egy szót se h iggy 
belőle! Hamisítás!" 

Kih ív ták a rendőrséget , és a r endőrök 
felírták t öbb tüntetőnek, a helybel i f ő 
g imnáz ium tanulóinak a nevét . Azután 
az e lőadás folytatódott . Mire a Landes
theaterbe érkeztem, a darab éppen véget 
ért, de még mindig nagy vo l t az izga
lom. A színház előtt két rendőrségi autó 
állott, és az ifjak csopor tokba v e r ő d v e 
tárgyalták az incidenst. Odaf igyel tem. 
Ügy látszott, az a v é l e m é n y alakult ki, 
hogy a tüntetőknek igazuk volt . A z egész 
A n n e Frank-ügy csalás. N e m is ba j , hogy 
valakinek vo l t bátorsága megmutatni 
ezeknek a zsidóknak, mit is gondo lnak 
felőlük. 

A tüntető f ia ta lemberek közül sokan 
még a vi lágra sem jöttek, amikor A n n e 
Frank már sírba szállt. És itt L inzben, 
ahol Hitler iskolába járt, és ahol E ich-


