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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)

Avocatului și jurnalistului clujean Ottó Kornis îi datorăm cel dintâi volum despre Auschwitz și o serie de alte lagăre naziste, 

volum pe care l-a scris imediat după întoarcerea în orașul său natal și care a fost publicat de Instiutul pentru Literatură și 

Tipografi e Minerva din Cluj în noiembrie 1945. Cartea a fost trecută sub tăcere, iar autorul ei a fost uitat. Studiul de faţă încearcă 

o reonstituire a vieţii și activităţii sale la comemorarea după 75 de ani a tragediei Holocaustului din Transilvania de Nord.

Cuvinte cheie  Ottó Kornis; jurnalism; Auschwitz; Holocaust; Transilvania de Nord

TIBORI SZABÓ ZOLTÁN*
PhD, egyetemi docens, BBTE / PhD, Associate Professor, BBU
E-mail: tibori@fpac.ro

Abstract  (The Fate of the Journalist Ottó Kornis Who Went Through the Nazi Camps)

To the lawyer and journalist from Cluj Ottó Kornis we owe the fi rst volume about Auschwitz and a number of other Nazi 

camps, a volume he wrote immediately after returning to his hometown and which was published by the Minerva Institute for 

Literature and Typography in Cluj in November 1945. The book went unnoticed, and its author was forgotten. The present study 

seeks a reconstitution of his life and activity at the commemoration of the tragedy of the Holocaust in Northern Transylvania 

after 75 years.

Keywords  Ottó Kornis; journalism; Auschwitz; Holocaust; Northern Transylvania



ME.dok • 2019/4

66

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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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-
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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.

67  A Demokrata Zsidó Népközösség az elhurcoltakért. Világosság [Kolozs-
vár], II. évf., 40. sz., 1945. február 20., 2.

68  László Béla: Az erdélyi zsidóság tragédiája. I. Világosság [Kolozsvár], I. 
évf., 16. sz., 1944. november 5., 5.

69  S. K.: Mosztovoj halálkastély. 250 ezer zsidót öltek meg a németek 
Mosztovoj vidékén, közöttük huszonöt timișoara-temesvárit. Szabad Szó [Te-
mesvár], 1944. november 16.

70  A) és B) csoport a tiraszpoli szétosztásnál… Aradiak, akik csodával ha-
táros módon menekültek meg Iliescu ezredes transznisztriai tömeghóhér kezé-
ből. Szabadság [Arad], I. évf., 142. sz., 1945. október 19., 3.

71  Lásd például: Amerikai Egyesült Államok Holokauszt Emlékmúzeuma 
Jack, Joseph and Morton Mandel Kutatóközpontjának [United States Holoca-
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ust Memorial Museum, Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced 
Holocaust Studies – a továbbiakban: USHMM‒JJMM-CAHS] archívuma: 
USHMM‒JJMM-CAHS – RG-31.004M.0019.00000251.

72  Grosz Sándor: 3 év zsidó kényszermunka. A romániai fasizmus feke-
te napjaiból. Ciuslea – Domnești – Doaga. Pâncota. Lucăreţ. Fenyves László: 
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73  Ernyes László: Ének a munkatáborból. Versek. Tipografi a Litera – 
Institut de Arte Grafi ce, Timișoara [Temesvár], é. n. [1945], 64 old.

74  Ádám András: „A nép ellen vét, aki megbocsát a gyilkosoknak”. Meg-
kezdte munkáját a kolozsvári népbíróság. Igazság [Kolozsvár], I. évf., 18. sz., 
1945. július 5–11., 4.; Körömszakadtáig tagadnak a gettóper vádlottai. Megkez-
dődött a tanúk kihallgatása. Világosság [Kolozsvár], III. évf., 116. sz., 1946. má-
jus 26., 1.; Elhangzott az ítélet a gettóper 185 vádlottja felett. Világosság [Kolozs-
vár], III. évf., 122. sz., 1946. június 3., 6.; Az észak-erdélyi fasiszta bűnözők újabb 
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Reiner-Rajnay tábornok, Botos János és Szentiványi Gábor. Igazság [Kolozsvár], 
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László a feledhetetlen történések közé sorolta „Auschwitz krematóriumainak 
szörnyű füstjét, az éhséget és korbácsot, a Moll-erdő borzalmas rabszolgamun-
káját, a hajnali Appelleken agyonvert társaim hátborzongató halálhörgését”. 
Vö.: Salamon László, Felszabadulás. Igazság [Kolozsvár], I. évf., 58., 1945. no-
vember 26. 4.

94  Az idén, a holokauszt 75. évfordulójának évében, Kornis Ottó Füst című 
kötetét a marosvásárhelyi Mentor Könyvek Kiadó és a kolozsvári Minerva Mű-
velődési Egyesület Kiadója, közös kiadásban, újra megjelentette. A kegyeletteljes 
megemlékezés gesztusa és a köztudatba történő beágyazás célja mellett azzal a 
reménnyel, hogy a jelenlegi és az eljövendő generációknak tanulságul szolgáljon.


