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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.
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