
LIPCSEY ILDIKO

Memento:
Kolozsvár, 1944 május

"A felebaráti szeretet parancsának nyílt vállalása és érvényesítése ma
inkább kötelességünk, mint a nyugalmas időkben... Kötelez erre a
k~resztényi cím, ... népünk becsülete."

MártonAron

Június középén Romániában országszerte megemlékeztek a zsidóság deportá
lásáról. A tragikus események felidézése során, Bukarestben és Kolozsváron ....:.
itt a kegyeletes megemlékezés szertartására a zsidó és nem zsidó magyar értel
miség is hivatalos volt .: a keresztény-zsidó párbeszéd szellemében több ízben
emlékeztettek Márton Aron gyulafehérvári római katolikus püspök 1944. május
18-i bátor kiállására, midőn a Szent Mihály templom szószékéről sok egyházi ve
zetőt megelőzve ítélte el zsidó honfitársai bántalmazását és elhurcolását, amely
szavait idézve nemcsak a saját, de a "széles tömegeknek a-felfogása, véleménye
és ítélete" volt. A romániai zsidóság részéről jövő gesztusban is kifejezésre jut,
hogy amikor a fasizmust ültetik a vádlottak padjára, az sohasem egy nép egészé
re vonatkozik, s hogy az egyes személyek és intézmények részéről jövő segítség,
szolidaritás, mentés az emberbe vetett hitüket erősítette az embertelenség köze
pette.

*

"Mi, Gábor ... miután országunkban, amelybe a mindenható Isten intése és
jóvoltából, valamint a három nemzetiség által lakott Erdély lakóinak egyhangú
akaratából és szavazata folytán helyeztettünk, semmit sem kívánunk inkább,
mint a háború zivatarjait .mindenfelé elcsitítva, alattvalóinkat az áldásos béke
jótéteményeiben részesíteni ... [ezért] elrendeljük, hogy jelen kiváltságokat
mindazon zsidó nemzetségbeliekkel szemben, akik Erdélyben kegyes engedel
münkkel le akarnak telepedni, a következő feltételek mellett, szívesen fogadják,
figyelembe vegyék és országunk minden lakósa megtartsa őket ... Kelt Kolozs
vár székvárosunkban az 1623. év június havának 18. napján." Ezek a feltételek a
következők voltak: letelepedésük után vallásuk szabad gyakorlatában ne háborít
tassanak, egyéb más zaklatástól is mentesüljenek, annyi adót fizessenek, mint az
ország többi lakosa, járhassanak a megszégyenítő jelvények nélkül, keresked
hessenek szabadon, s amennyiben távozni óhajtanak az országból, javaikkal,
pénzükkel szabadon rendelkezhessenek.

1944. március 19-ig, ahogy Lévai Jenő a "Fehér könyv" és a "Fekete könyv"
című munkáiban írta, a megkülönböztető rendeletek és a numerus claususok
ellenére Magyarország volt - egyúttal tehát Észak-Erdély is - "a zsidó menekül
tek ezreinek, akik a lengyelországi, szlovákiai és romániai vérengzések elől szők

tek, egyedüli menedéke", miután ezekben az országokban sorsuk a németek be
vonulása után fordult igazán tragikusra. 1942-re a 90 OOO szlovákiai zsidóból
18-20 OOO maradt életben, Bulgáriában 40 OOO, Horvátországban és Szerbiában
1943-ra befejeződött a deportálásuk. Ami Romániát illeti, a nemzetközi közvé-
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· .
lemény figyeimét azért kerülte el a zsidóságnak a németek közbenjárását is meI
Iózó megsemmisítése, mert ahogy Matatias Carp írta 1947-ben kiadott 1023 ol
dalas, háromkötetes dokumentumában, "Románia nem alkalmazta a mészárlás
nak az olyan tudományos és technikai módszereit, mint amilyenek a gázkamrák
és a krematórium volt." Mivel azonban a cél a "teljes megsemmisítés" volt - tör
ténelmi előzménye, hogy 1935-ben a jobboldal törvényen kívül helyezésükkel,
néhány polgári politikus a kivándorlásra való rábírással akarta zsidótlanítani
Romániát - minden módszer megengedett lett, amit ezidáig a pogromok alkal
mával ellenük alkalmaztak. Különösen a szovjetellenes háború kitörése után,
midőn Románia megszállotta és bekebelezte a Dnyeszteren túli szovjet-ukrán te
rületeket. Az azonnali megsemmisítő táborokban, a pogromok során Iasi, Buka
rest, .Cernáuti, Dorohoi, Odessza, Golta, Bogdanovka, Vártujeni helységekben
400 OOO regáti, besszarábiai, bukovinai zsidó lelte halálát, s csak a nyugati had
színtéren 1943 nyarán bekövetkezett változások akadályozták meg, hogy ne
ugyanez a sors érje a bánáti és a dél-erdélyi zsidóságot. Románia tejhatalmú dík
tátorát azonban nem mentette meg' az 1946-0s népbírósági pöre alkalmával,
hogy ettől §ezdve Románia lehetővé tette a zsidóság "allijáját", azaz kivándor
lásukat az ország tengeri kikötőiből.

Magyarországon 1944. március 19. után a németek vették kezükbe a zsidó
kérdés "megoldását". Ma a zsidóság véleménye az, mint ahogyan Moses Rosen
romániai országos főrabbi említett emlékbeszédeiből is kitetszik, hogy ha nem
következik be az ország német megszállása, elkerülhető lett volna a magyar
országi és az észak-erdélyi zsidóság pusztulása.'Április 7-én titkos határozat szü
letett a vidéki zsidók deportálásáról, de mire ez május lO-én nyilvánosságr-a ke
rült, április közepére befejeződötta kárpátaljai zsidóság gettókba telepítése, il
letve javában folyt az észak-erdélyiek elhurcolása otthonukból.

Kolozsváron, akárcsak másutt Erdélyben, Bethlen Gábor kiváltságlevelének
közreadása után a 17. században telepedett meg a szefárd zsidóság Erdély gazda
sági ügyeinek rendbeszedésére - lévén a város Európa egyik fontos kereskedel
mi központja -, de részt vettek a kancellária ülésein és ők voltak a fejedelmek
orvosai is. Bár 1835-ben mindössze 109 zsidó lakosa volt. a városnak, már
1819-ben tartottak istentiszteletet itt, egy hevenyészett imaházban. 1851-ben
felépült az ortodox zsinagóga, 1881-ben a neológ hitközség. 1871-ben iskolát is
nyitottak, és a század végétől számuk az askenázi bevándorlókkal, és tekintélyük
a kapitalizmus fejlődésével egyre jelentősebb lett, s ez sokrétű, színes közösségi
életükön is megmutatkozott. (Erdélyben a városi lakosság 11,10/0-a, a falvaknak
20/0-a tartozott a zsidósághoz.) Az 1910-es népszámláláskor Erdélyben 182.294,
1919-ben 179.471, 1928-ban 184.340 zsidó élt.

A trianoni békeszerződések után az Erdélyben élő zsidóságnak mintegy
75-800/0-avallotta magát magyarnak, annak ellenére, hogy a román állam, amely
a nagyhatalmak kívánságára ekkor rendezte állampolgárságukat, nem utolsó sor
ban a magyarságról való leválasztásuk érdekében támogatta az önálló. zsidó po
litikai és kulturális életet. Mivel a zsidóságot kisebbségnek, nemzetiségnek te
kintették, önálló zsidó párt szállt síkra a zsidó kisebbség jogaiért, az Erdélyi
Zsidó Szövetségben a 20-as évektől tág teret kaptak a cionista,mozgalom külön
böző irányzatai. Az állam támogatta a zsidó. illetve a jiddis nyelvű iskolahálózat
kiépítését. 1924-től az Angelescu-féle iskolai törvény meg is tiltotta, hogy ma
gyar nyelvű iskolákba járjanak. Kolozsváron is virágzott a hitközségi élet, a két
zsinagógán kívül mintegy 20 imaház és talmudegylet, árvaház, kórház, sport
egylet, filharmóniai társaság létesült. Ezért is oly nagy jelentőségű, hogy a zsidó
ság többsége a magyarság mellett döntött, vállalva ezzel egy' kettős kisebbségi
sorsot. Amit Tabéry Géza Iró a nagyváradi rabbi. -a Magyar Párt egyik helyi ve-
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zetője, a Kisfaludy Irodalmi Társaság tagja, Kecskeméti Lipót temetésén elmon
dott, miszerint egész életében "a mostohasorsú magyarság erősítésén" fárado
zott, az érvényes volt az erdélyi zsidó középosztály egészére. Magyar érdekeket
képviselt az Országos Magyar Pártban: dr. Weisz Sándor, Gondos Ernő, dr.Roth
Hugó, magyar ügyért harcolt ,a román parlamentben Hegedűs Nándor. A ma
gyarságot képviselte a Keleti Ujságnál Ligeti Ernő és Kádár Imre, a magyar kul
túra értékeit gyarapította a kolozsvári magyar színház élén Janovics Jenő, a drá
maírásban Indig Ottó és Bárd Oszkár. Karácsony Benő, Szántó György, Marko
vits Rodion és Ligeti Ernő az Erdélyi Helikon címú folyóirat körül csoportosuló,
a transzilvánizmus elveit valló írói közösség sokszínűségét gazdagították. Az il
legális kommunista párt tagjának, Kahána Mózesnek testvére, Kahána Bernát jó
voltából jelenhetett meg a legszínvonalasabb erdélyi baloldali polgári lap - itt
indult el irodalmi és politikai sikerei útján Kacsó Sándor, az erdélyi magyar né-

. pi radikalizmus irodalmi képviselője -, és zsidó-magyar értelmiségiek járultak
hozzá az értelmiség demokratikus szellemének kialakulásához, nem utolsó sor
ban radikalizálódásához. Antal Márknak, a zsidó gimnázium tanárának marxista
szemináriumain mélyítették el társadalmi ismereteiket, s kerültek közelebb az
erdélyi válósághoz többek között Mikó Imre nemzetiségi jogász és Nagy István
munkásíró, Itt ismerkedett meg a tudományos szocializmussal Jordáky Lajos
szociáldemokrata vezető, később egyetemi tanár. A magyarországinál sokkal de
mokratikusabb fejlődést megért erdélyi társadalom nem ismerte a zsidókérdést
abban a formájában, ahogy az Magyarországon és Romániában jelentkezett: a
magyarságot vállaló zsidómagyarokat - a megfogalmazás Makkai Sándor re
formátus püspöktől való - itt semmiféle megkülönböztetés nem sértette. Bárki
vallhatta magát egyszerre zsidónak, magyarnak és polgárnak, vagy ha úgy tet
szett baloldalinak. Ez a helyzet a második bécsi döntés után változott meg: ettől

kezdve rájuk is alkalmazták a megkülönböztető törvényeket'.
Március 19. után néhány napig még azt remélte a zsidóság, hogy a németek

megálltak a Tiszánál. Március 27-én azonban bevonultak Kolozsvárra is, ahol a
bevonulást követően a Gestapo is felállította székhelyét. Módszerük hasonlatos
volt a budapestihez: megalakíttatták a Zsidótanácsot, hogy az közvetítse rendel
kezéseiket a zsidóság felé, és a. várost körzetekre osztották. Ezeknek a parancs
nokai reggel kellett jelentkezzenek az újabb megszégyenítőrendelkezés kihirde
tésére.A bevonuló német hatóságok megérkezésük másnapján túszokat szedtek
a város gazdagabb zsidó lakói közűl, vagyonukat elkobozták, többek között így
került kezükbe Diamant Izsó muzeális értékű japán metszetgyűjteményeis. A
város vezetősége tehetetlennek bizonyult akiszabadításukra.

Dieter Wisliczeny április végi helyszíni szemléje alkalmávaljelölte ki a gettó
helyét az Iris-telepi téglagyárnál. A kolozsvári neológ főrabbi, Weinberger Mó
zes szerint egyrészt az események oly gyorsan peregtek, hogy nem volt kivédhe
tő a gettóba hurcolás, másrészt a város "zsidó lakossága nem volt képes felmér
ni a helyzet súlyosságát", ezért a veszteséget ez is növelte. Magyarországon a
SAS behívókkal, a svéd, svájci, vatikáni stb. konzulátuson szerzett útlevelékkel,
a "kormányzói", és az "előzetes" mentesítéssellehetett ideiglenes vagy tartós vé
delemhez jutni, itt Erdélyben, közelebbről, Kolozsváron egyrészt a zsidóság ve
zetői próbálták menteni, ami menthető, másrészt a magyar politikai és társadal
mi élet vezetői, de az egyszerű emberek is bújtatással, mentesítéssel igyekeztek
segítségére lenni az üldözött honfitársaiknak.

1. A Zsidótanács közbenjárására többeknek sikerült anémet katonai parancs
nokságon "megvásárolni" szabadságukat, ami a deportálások megkezdése után
biztosította helybenmaradásukat, illetve egy 380 főből álló cionista csoport ki
vándorlását.
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2. Eredményesek voltak azok az akciók, amelyek során a Tanács megszervezte "
néhány család Románlába menekülését TordánáÍ a magyar-román határon. Ezt
a lehetőséget rövid időn belül fel kellett adni, mi'Vel Ansooescu elrendelte, hogy
a külföldről menekült zsidókat agyon kell lőni..

3. Mivel a Békepárt úgy ítélte meg l! helyzetet, hogy a város zsidó lakosságá
nak tömeges bújtatását nem tudja megszervezni, javasolta, hogy a rejtőzest egyé
nileg szervezzék meg. Ez esetben a barátok, az l~rősök nyújtottak menedéket.
Bartalis János költő dr. Neumann Jenőnét,Pé~r János iparos dr. Neumann
Jenőt rejtette el, Csőgör Lajos orvos családján3!talált menedé~et Szegő Júlia, .
Demeter János ügyvéd Havas Teréznek, Tordai György tanár Frieder Jénőnek

biztosított menedékhelyet. Szabó T. Attila nyelvész tanárát, Brühl Emanuelt a
Téglagyárból hozta ki. Vita Sándor kérésére, dr. KonczwaldTibor, a rendőrség

orvosa Dobó Ferencet és családját hamis orvosi papírokkalIátta el, hogy csak
néhányat említsünk a közismert esetek közül. Spontán kezdeményezés volt a la
kosság részéről, hogy megszervezték friss élelmiszerrel való ellátásukat a gettó
ban - pl. a hóstáti földművesek -, vagy hogy Kövesligeti Román Gábor iparos
nemcsak élelmiszert vitt be ide, hanem a németek lepénzeléséhez szükséges
összeget is rendelkezésére tudta bocsájtani a gettóba zárt ismerőseinek.

4. Ami a szervezett mentéseket illeti, ~z erdélyi egyházak minden lehetőséget

kihasználtak. Márton Aran római katolikus püspök, aki az első zsidótörvények
megjelenése után tiltakozott ellenük a hatóságoknál, és 1944 májusára az erdé
lyi magyar háborúellenes mozgalom egyik vezetőjének számított, utasította a
rendházakat, zárdákat, egyházi iskolákat a zsidók bújtatására. A ferencesek, a
Szent Péter templom és iskola nem egy embernek nyújtott menedéket, Ugyanígy
jártak el Vásárhelyi János református piispök és Járosi evangélikus esperes.
Székely Gyula, aki ekkor az unitárius gimnázium tanára volt - írói nevén Kor
mos Gyula -emlékezete szerint az iskola és papaevelde diákjai között magyaror-
szági zsidók is voltak illegálisan. - .

5. A kórházak is, így Haynal és Miskolczy professzorok klinikái is kiváló lehe
tőséget nyújtottak az elrejtőzésre - közel tOO csaiád me'llek6lt~~.

6. Ezen kívül az Erdélyi Párt volt abban fl. helyzetben, hogy tenni tudott az ül
dözöttekért. (Már 1941-ben' interveniáltak Koh'ft HiHel és társai érdekében,
1943-ban felvették a kapcsolatot a baloldaUal, és a párt elnökének, Teleki Bélá
nals-szerepe volt az előzetes fegyverszünetí tárgyaiások kíkényszerítésében.)

Aprilis 2-án Budapesten Ligeti Ernőné felkereste Mester Miklós államtitkárt,
letartóztatott férje érdekében, s hozzá fordult Gyöngyössi István. is a nagyváradi
újságíró, Arató András ügyében. Mester azonnal táviratozott az Erdélyi Párt ve
zetóségének, és mentesítési iratok kiadására szólított fel.

A mentesítési kérvények' Vita Sándor Erdélyi-pártiképvise16höz érkeztek be,
és Szilágyi László belügyi tanácsos révén 7(}-8(} családot érintett a pozitív vá
lasz. Május 25-én Bethlen György külön listát nyújtott be a volt magyarpárti
képviselők mentesítése érdekében. Vitának. köszönhető több neves erdélyi ma
gyar zsidó megmenekülése, aki a cionista csoport útját is figyelemmel kísérte.
Mentesítést kaptak: Arató András újságíró, Bíró József művészettörténész,dr.

Csengery Istvánné, Dobó Ferenc könyvkereskedő,Erős Lajos bankigazgató, He
gedűs Nándor újságíró, Janovics Jenő színigazgató, Katona Béla újságíró, Kiss
Mór egyetemi tanár, Kovács György színmúvész, Kupfer Miksa, Lakatos István
zenetörténész, Major Béla, Somodi Andrásné, Steiner Pál sebész, Szegő Dénes,
Ligeti Ernő. Utóbbi meleghangú levélben mondott köszönetet Vitának.

*
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A hivatalos mentés révén megmenekültek száma elenyésző, a 17 OOO kolozsvá
ri, a 122 OOO észak-erdélyi és 480 OOO magyarországi áldozathoz képest még ak
kor is, ha beszámítjuk azokét, akik váltságdíjat fizettek életükért s akiknek sike
rült elbújni, vagy egyszerűen nem tettek eleget a deportálási parancsnak - mint
a Salgó házaspár, Tamási Aron feleségének szülei.

321 évre, 1 hónapra és egy hétre, hogy Bethlen Gábor erdélyi fejedelem ki
váltságlevele közreadatott, május 3-án kezdték el a németek Kolozsvár zsidósá
gának gettóba zárását, május közepén bevagonírozásukat, ,hogy elinduljanak
Kassán keresztül utolsó út jukra Auschwitz, Birkenau felé Eszak-Erdély zsidó
ságával együtt, akik saját vallomásuk és cselekedeteik alapján is, szavaikat fel
idézve" .. , mi erdélyi zsidó vallású magyarokmindig és minden körűlmények

között magyaro k voltunk és maradtunk ... " Es számukra az a perc, amikor
Krenner Miklós (Spectator), a magyarpárti Ellenzék nevű lap keresztény, sőt né
met eredetű családból származó vezető újságírója. kitűzte mellére a sárga csilla
got, így fejezve ki szelídaritását azok iránt, akiket az erdélyi magyarság a kisebb
ségi létben sorstestvéreinek tekintett, épp annyira emlékezetes maradt az össz
magyarság számára, midőn a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságá
nak elnöke, Bajcsy-Zsilinszky Endre egymaga szállt szembe letartóztatóival.

*

Részletek Vita Sándorhoz intézett levelekből.

Ligeti Emő Vita Sándornak

Budapest, 1944. júl. 7.
. . . Addig is, amíg személyesen nyílik alkalmam beszélni veled, engedd meg, hogy a legforróbb há
lámat és köszönetemet fejezzem ki neked az Erdélyí Párt, de különösen a te, ügyem iránt tanusított
ügybuzgalmadért. Úgy érzem, a hálálkodó szavak csak homályosan fejezik ki az érzéseimet, legjobban
szeretném, ha erősen megszorithatnám a kezedet.

Fenichel Bandi (András) - Vita Sándornak
Nazaret, 1967. szeptember 12.

Köszönöm drága leveledet, amely csak megerősítette bennem azt a hitet, hogy sem országhatárok,
sem eszmék és különböző "áramlatok" nem akadályozhatnak meg egy őszinte gyermekkori és iskolai
barátságot, és különösképpen. közöttünk, ahol sohasem éreztem fají megkülönböztetést, csak azt,
hogy minden egyes barátommal, osztálytársammal egyek voltunk [a nagyenyedi kollégiumban].

Gredinár Aurél Vita Sándornak Kolozsvár, 1944. július 11.
Fontosnak tartom, hogy legutóbbi budapesti tartózkodásom alatti megfigyeléseimről röviden be

számoljak, illetve jelentést tegyek. Ez év június 2Q-án .l!udapesten azt mondta valaki, hogy a főváros

ban több mínt 300 sárgacsillagos kolozsvári zsidó lakos tartózkodik, természetesen' őrizet alatt a
Kolumbusz utca 46. sz. alatti villatelek terilletén..Ha beszélni akarok velük, úgy menjek.kí oda, mert
a német órtől kaphatok beszéigetési engedélyt. El is mentem a Kolumbusz utcába, ahol dr. Weisz
Sándorral, a Keleti Újságnak 16 év előtti igazgatójával, utóbb kolozsvári ügyvéddel beszéltem több
mint 10 percig s még néhány más társával is. Megtudtam, hogy 38Q-an vannak együtt, az ó csoportjuk
volt az utolsó, amelyet a kolozsvári gettóból június 6-a körül elszállítottak, de.nem vitték Kassára,
hanem ezt a csoportot Budapestre szállították és ideiglenesen ott helyezték el abban a Kolumbusz
utcai villatelken. További sorsuk után érdeklódve azt is megtudtam. hogy mivel a 380 sárgacsillagos
kolozsvári lakos cionista, mindnyájukat Palesztinába szállitják ...

Azt is megtudtam. hogy a kolozsvári zsidó csoporton kívül néhány más városunkból is Kassa
helyett Budapestre szállitották a cionista zsidókat s így ennek a külön elbírált csoportnak létszáma
150G-16üO-ra emelkedett s további sorsuk az lesz, hogy Budapestról először Barcelonába viszik,
majd onnan Palesztinába szállítják. A Kolozsvárról elszállított többi 17 OOO .zsidó Iakosról, illetve
azok további sorsáról Budapesten sem tudnak semmit ...

Mindezt ez év június 20 és 27 között tudtam meg, ugyanakkor arról értesültem, hogy ezt a külön
választott zsidó csoportot a közeli napokban már útnak is indítják Palesztina felé. Ezeket tartottam
fontosnak közölni a Képviselő Úrral.
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