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Olosz Levente

Erdős Lászlóval készített interjú az erdélyi zsidóság 
második világháború utáni megszervezéséről1

Románia második világháborús részvételében 1944. augusztus 23-án állt be fordulat, 
amikor az országban megbukott Antonescu diktatúrája és Constantin Sănătescu koalíciós 
kormánya sikeresen állt át a szövetséges hatalmakhoz. Rövidesen utána a szovjet és román 
csapatok megkezdték az Észak-Erdélybe történő bevonulást. Októberre a terület a román 
és szovjet csapatok ellenőrzése alá került és megkezdődött a kettős adminisztráció kiépíté-
se. Azonban Erdély státuszát Moszkva a román kormány összetételének befolyásolására 
használta fel, vagyis a Kommunista Párt hatalmának növelésére. Ennek következtében 
1944. november 12-én kitiltották a román közigazgatást Észak-Erdély területéről, indok-
lásukban a szovjetek a Maniu-gárda atrocitásaira hivatkoztak. A szovjet közigazgatás egé-
szen 1945 júniusáig gyakorolta a hatalmat Észak-Erdélyben, ezt követően átadták a teljes 
hatalmat a román kormánynak és közigazgatásnak.

1944 késő tavaszán és kora nyarán Magyarország fennhatósága alatt az észak-erdélyi 
zsidóság hatalmas emberveszteséget szenvedett el. Észak-Erdély területéről két előre ki-
alakított deportálási zónából, Kolozsvárról és Marosvásárhelyről mintegy 135-150 ezer 
embert szállítottak el munka-, illetve haláltáborokba. A dél-erdélyi zsidóság, Románia 
fennhatósága alatt nagyobb emberveszteség nélkül vészelte át a második világháborút. 
Azonban Észak-Erdélyben a tömeges deportálások és a munkaszolgálat a teljes zsidó 
lakosságot érintették. Csupán 30-40 ezer ember vészelte át a megpróbáltatásokat.2 Je-
lentős részük munkaszolgálatból visszatért férfi , mivel ez az intézmény relatív nagyobb 
esélyt nyújtott a túlélésre.3 A rokonok, barátok segítségével elrejtőzött zsidók száma 
már jóval alacsonyabb volt. Legkésőbb pedig a halál- és munkatáborok túlélői tértek 
vissza, erdélyi és nemzetközi zsidó szervezetek segítségével vagy önerőből.  

A deportálásból hazatért zsidóság problémák sokaságával találta szemben magát, 
amelyekre a megoldást a zsidó intézményektől várta. A hazatérő túlélők egészségügyi 
helyzetét két állapot jellemezte: a fertőző betegségek nagyfokú elterjedése és a deportá-
lások alatt elszenvedett átmeneti vagy végleges egészségügyi károsodások. 1946-ban a 
Zsidó Világkongresszus felmérést készített Észak-Erdély nagyobb városaiban a túlélők 

1  A dokumentum lelőhelye: Th e Strochlitz Institute for Holocaust Research. Historical Documentation 
Center, Haifa, Transylvanian Collection I, T3b1 dosszié (Th e Democratic Popular Comittee aft er the 
Holocaust), fóliószámozás nélkül. Az interjút 1970-ben Izraelben készítette egy ismeretlen személy – 
feltételezhetően Vágó Béla. Csak az interjú írott változata lelhető fel. Az interjút a Klebelsberg Kunó 
ösztöndíj támogatásával megvalósult izraeli kutatóút során találtam 2016-ban.

2  Tibori Szabó, 2007, 21–23.
3  Braham−Kovács, 2015, 139, 142.
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fi zikai, lelki és anyagi helyzetéről. A kérdőívekben rákérdeztek a deportálásból vissza-
tért zsidók egészségügyi állapotára is. Leggyakoribb betegségként a tuberkulózist és a 
nemi betegségeket jelölték meg. De nem voltak ritkák a bőrfertőzések, sebesülések, tes-
ti fogyatékosságok, fogyások és a nők körében a menstruációs-, szülési-, szoptatási rend-
ellenességek sem. Nem beszélve a hatalmas lelki traumáról, amelyet a holokauszt alatt 
szenvedtek el.4 Emellett más sürgős megoldásra váró problémák is megjelentek, ame-
lyek közül kiemelkedtek a lakás és elhelyezési nehézségek. Kolozsvár háború alatti bom-
bázása következtében nagyon sokan vesztették el otthonukat, amit az állam azon egy-
szerű módon orvosolt, hogy a fedél nélkül maradt embereket beköltöztette az elhagyott 
zsidó lakásokba. Következésképpen a hazatérő tulajdonosok lakásaikat elfoglalva, vagy 
teljesen kifosztva találták.5 Ezek mellett jogi, élelmezési, ruháztatási és adminisztrációs 
problémák is elintézésre vártak.

A két világháború között fennállt tömérdek zsidó intézmény a háború végére telje-
sen megszűnt. Közülük a legfontosabbak mindenképpen a zsidó hitközségek voltak, a 
hozzájuk tartozó társadalmi és szociális intézményekkel, de a cionista szervezetek is 
hangsúlyos szerepet játszottak a zsidó társadalomban. A háború után a munkaszolgálat-
ból és rejtőzködésből visszatért kolozsvári zsidóság először a zsidó intézmények gerincét 
adó hitközségeket szervezte újjá, valamint megalakított egy új szervezetet, a Zsidó De-
mokratikus Népközösséget. A népközösség megalakítását az új típusú kihívások és a 
baloldali politikai erők országon belüli megerősödése indokolta. A népközösség nem 
tartozott a Román Kommunista Párt közvetlen ellenőrzése alá – legalábbis a kezdeti 
szakaszban –, azonban különböző személyeken és intézményeken keresztül jelentős 
volt a Párt befolyása. A népközösséget elsősorban a már említett társadalmi és egzisz-
tenciális kihívásokra adott válaszként hozták létre. Ennek megfelelően a szervezet első 
feladata a munkaszolgálatból és a deportálásból hazatérő emberek ruházása, élelmezése 
és elhelyezése volt. Később a hazaszállításba is aktívan bekapcsolódtak, jogi és admi-
nisztrációs jellegű ügyeket oldottak meg, valamint alacsony szintű politikai érdekkép-
viseletet is elláttak. 

Észak-Erdélyben az első népközösség Kolozsváron alakult meg 1944. október 20-
án. Az alakuló ülésre a kolozsvári zsidó kórházban került sor, ahol a résztvevők üdvözöl-
ték a Vörös Hadsereget és kijelentették, hogy mindent megtesznek a magyar és a román 
demokratikus átalakulás kivitelezéséért.6 Ezt követően Észak-Erdély más, nagyobb vá-
rosaiban is sorra alakultak a testvérszervezetek, de a szervezet fennállásának időszaká-
ban Kolozsvár végig vezető és központi pozíciót töltött be. Ezt mi sem bizonyítja job-
ban, minthogy 1945 márciusában ebben a városban hozták létre a Demokrata Zsidó 
Népközösségek Észak-Erdélyi Tartományi Központi Irodáját, melynek feladatát a helyi 
népközösségek közötti koordináció lebonyolításában határozták meg.7

4  Gidó−Sólyom, 2010, 39.
5  Tibori Szabó, 2007, 27.
6  Olosz, 2011, 307.
7  Tibori Szabó, 2004, 79–81.
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A sokrétű munka elvégzésére a népközösségek különböző bizottságokat alakítottak, 
a szervezet felépítése pedig egységes struktúrát követett, kivéve nagyobb városok eseté-
ben, ahol feladatköre kiterjedtebb volt. Így a kolozsvári népközösségben is megtalálha-
tó volt az elnökség (elnök és két alelnök) mellett a végrehajtó bizottság és a fennálló 
problémákra specifi kusan koncentráló bizottságok, mint a bútorbizottság, egészség-
ügyi bizottság, jogi bizottság és lakásbizottság. 

A Román Kommunista Párt a háború után fokozatosan növelte politikai hatalmát, 
ennek egyik eleme a társadalmi szervezetek fölötti befolyás megszerzése volt. Mivel 
nem tudták ellenőrzésük alá vonni a népközösségeket, 1945 júliusában országszerte 
megalakították saját zsidó tömegszervezetüket Demokratikus Zsidó Komité névvel. 
A végeredmény nem váratott sokat magára: a kolozsvári népközösség – más népközös-
ségekhez hasonlóan –fokozatosan beolvadt a helyi komitébe. A kolozsvári népközösség 
1945 októberében megtartott gyűlésén a szervezet vezetői hangsúlyozták az egyetlen 
szervezetbe való tömörülés szükségességét. Decemberben a szervezet összehívott nagy-
gyűlésén már egységesen elhatározták csatlakozásukat az országos szervezethez. 1946-
ra a népközösségek már komitékként működtek, következő lépésként pedig magukévá 
tették a Kommunista Párt ideológiáját, annak felépítését és követték iránymutatásaikat. 

A szervezet, amely kezdetben szociális és társadalmi funkciókat látott el, átalakult 
politikai tömegszervezetté. Azonban egészen 1948-ig szoros együttműködést tartott 
fent a hitközségekkel és a cionista szervezetekkel. Az átmenet nem egyik napról a má-
sikra zajlott le, hanem több hónapos periódust ölelt fel. A szervezet nevét még továbbra 
is kétféle módon használták, párhuzamosan létezett a komité (vagy magyarosan bizott-
ság) és a népközösség elnevezés. Az országos szervezethez való csatlakozást azzal in-
dokolták, hogy a háború után tovább élő antiszemitizmust és fasizmust csak együttes 
erővel lehet legyőzni. A Demokrata Zsidó Komité szerint a világháború előtti antisze-
mitizmus és a holokauszt annak köszönhetően jöhetett létre, hogy a zsidóság több po-
litikai és vallási szervezettel rendelkezett, de nem tudtak megfelelően fellépni a depor-
tálások ellen szervezetlenségük és egységes vezetés hiánya folytán. Ezenfelül az is 
akadályt jelentett, hogy külön célokat képviseltek, és nem volt egy egységes szervezet, 
amely összefogta volna őket.8 Nem kétséges azonban, hogy a Román Kommunista Párt-
tól érkező politikai nyomásnak nagyobb szerepe volt a népközösség vezetőire, mint a 
magasztos célokba vetett hitnek. 

Erdős László a kolozsvári Demokrata Zsidó Népközösség második elnöke volt, 
1944 végétől 1945 végéig egy éven át töltötte be ezt a pozíciót. A vele készített interjú 
még nem került közlésre, amelyre részben a második világháború utáni erdélyi zsidó 
közösség története iránt mutatott történészi közöny is magyarázatot ad.9 Erdős vissza-
emlékezésének forrásértéke abban nyilvánul meg, hogy személyes perspektívából mutat 

8  Olosz, 2011, 310–313.
9  Csupán egy könyv és néhány tanulmány foglalkozik behatóbban a kérdéssel: Tibori Szabó, 2007.; 

Olosz, 2011; Olosz, 2012.
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be egy olyan korszakot, amelyről más források csak elvétve állnak rendelkezésünkre,10 
ezek is többnyire különböző intézmények dokumentációi. Erdős mint a legfőbb zsidó 
szervezet vezetője a legtöbb információval rendelkezett a szervezet működéséről, és 
egyéni rálátása volt az erdélyi zsidóság helyzetére. Az interjúban olyan fontos témák 
kerülnek személyes megvilágításba, mint a holokauszt utáni magyar–zsidó viszony, zsi-
dó bosszú, zsidó vagyonok sorsa, a Román Kommunista Párt befolyása vagy éppen a 
zsidó politikai törekvések. Némely téma részlete eddig teljesen ismeretlen volt az azt 
kutató történészek előtt. Nem elhanyagolható emellett, hogy a korabeli zsidó vezetők 
egyike, Erdős László refl exiói is megjelennek az adott társadalmi szituációkra és törté-
nelmi eseményekre. 

Az itt közölt dokumentum eredeti példányát a haifai Strochlitz Intézet levéltárában 
találtam, az Erdély névvel jelölt dokumentumgyűjteményben. Magáról Erdős Lászlóról 
nem rendelkezünk bővebb információval, csak annyi bizonyos, hogy kivándorolt Izra-
elbe. Az interjút is Izraelben készítette egy ismeretlen személy – feltételezhetően Vágó 
Béla11 – 1970-ben. A szöveget kisebb kihagyásokkal adom közre, a magyar helyesírás 
mai szabályainak érvényesítésével, és szögletes zárójelben tett szerkesztői kiegészítések-
kel. A kisebb, egy-két szóból álló kihagyások és szerkesztői kiegészítések elsősorban a 
szöveget igyekeznek koherenssé, olvashatóbbá tenni. Két hosszabb szövegszakasz köz-
lését is mellőztem, mivel a benne foglalt történet nem került befejezésre, a befejezést 
tartalmazó lapok pedig nem lelhetők fel.

Erdős Lászlóval készített interjú
(1977. június 19.)

Nevem Erdős László, diplomás kereskedelmi iskolai tanár vagyok, de gyakorlatilag nem 
tanítottam, mert részben örököltem, részben magam alapítottam vállalatot, dohányke-
reskedést, likőrgyárat stb. A felszabadulásig nem foglalkoztam komolyabban közügyek-

10  A kolozsvári Demokrata Zsidó Népközösség/Komité iratai megtalálhatók a Román Állami Levéltár Ko-
lozs megyei Kirendeltségében, azonban a dokumentumok csak 1946-tól állnak a kutatók rendelkezésére. 
Az erdélyi zsidóság második világháború után kiadott újságja az Egység (később Új Út) szintén 1946-tól 
kezdi meg működését.

11  Vágó Béla (Máramarossziget, 1922–Izrael, 2008). Erdélyi származású, izraeli történész. Máramarosszi-
geten született, Gyergyószentmiklóson nevelkedett. A második világháborúban munkaszolgálatot telje-
sített, utána a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen doktorált és rövid ideig tanított. 1959-ben vándorolt 
ki Izraelbe, ahol a Haifai Egyetem Közép- és Kelet-Európai Tanulmányok karának lett professzora. Fá-
radságos munkával összegyűjtötte a magyarországi zsidóság történetéhez kapcsolódó dokumentumokat, 
amelyek most a Strochlitz Intézet dokumentumgyűjteményének alapját képezik. Legfontosabb munkái: 
Th e Jewish vote in Romania between the two World Wars, In: Jewish Journal of Sociology, 14, (1972) 
229−244; Shadow of the Swastika: Rise of Fascism and Anti-Semitism in the Danube Basin, 1936−39, 
Farnborough, Saxon House, 1975. Bővebben lásd: Rotman, 2014.
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kel, csupán a felszabadulás után. Akkor úgy éreztem, hogy erkölcsi kötelességem ez a 
szörnyű tragédia után, ami történt, nem csak belekapcsolódni az életbe, hanem minden 
erőmmel azon lenni, hogy segítsek. Részben még abban a reményben is, hogy az én 
hozzátartozóim, akik mind deportálva voltak − szüleim, egyetlen orvos bátyám, annak 
felesége és még sok rokonom, barátom −, talán haza fognak térni és talán ezeknek az 
elősegítésére és várakozására is kötelezettséget éreztem. De talán attól függetlenül is, 
akkor döbbentem igazán tudatára, hogy én zsidó vagyok. Ugyanis, én Kolozsváron ne-
velkedtem, erősen magyar városban, ahol iskoláinkat − nem is volt más ebben az idő-
ben, mint magyar nyelvű iskolák − ott végeztük. Ennél fogva olyan magyar szellemben 
nevelkedtünk, úgy tudtuk, hogy mi zsidó vallású magyarok vagyunk, és csak a román 
átcsatolás után ismerkedtünk meg a cionizmussal, akkor jöttünk rá, és a magyarországi 
antiszemitizmus hozta tudatra bennünk azt, hogy tulajdonképp mindez tévedés volt, 
mi zsidók vagyunk, illetve magyar kultúrán nevelkedett, azaz magyar anyanyelvű zsi-
dók. De mindez talán − mondom − nem hozta volna létre azt, hogy én aktívan foglal-
kozzam a zsidó kérdéssel, ha a deportálási idők nem kényszerítettek volna lelkileg arra. 
Így történt, hogy mivel […] Kolozsvár városa csak 1944. október 14-én este [szabadult 
fel], akkor utána a megmaradt kevés zsidó, akik elővánszorogtak a rejtekhelyeikről, kór-
házakból, öregek, nyomorékok, egy néhány véletlenül ott felejtett, megmaradt szeren-
csés ember, összesen− tudomásom szerint a 17000 zsidóból, akikből állt Kolozsvár zsi-
dó lakossága − […] 126-an voltunk a felszabaduláskor életben. [A] felszabadulás után 
közvetlen én magam nem is tudtam még azonnal bekapcsolódni, mert a deportálás 
folytán a lábammal olyan mértékben megnyomorodtam, hogy bizonyos idő kellett, 
amíg annyira rendbe tudtam jönni, hogy előjöhettem, de amíg egyáltalán a zsidók elő 
mertek vagy elő tudtak jönni, ahhoz is egy bizonyos idő kellett. Itt kénytelen vagyok 
kitérni egy bizonyos dologra […]. Ugyanis, mikor Kolozsvárt harcokkal vették be az 
oroszok,12 a harcokat sajnos az ukrán ezred vagy ukrán hadosztály [vezette], ami általá-
ban nem volt fi loszemita és kevésbé volt talán intelligens is. A felszabadulás első napján, 
első éjjelén, mi is mások is, borzalmas sikoltozásokra lettünk [fi gyelmesek], hogy ret-
tegtünk, mert rejtett helyekre elbújva voltunk, hogy gyilkolják az embereket, [nem tud-
tuk, hogy] itt mi történik. Reggelre tudtuk meg, hogy egész egyszerűen a katonák nő-
ket erőszakoltak meg öregasszonytól fi atal gyermekig, válogatás nélkül. Ez volt. Muszáj 
erre kitérjek, mert olyan félelem volt például bennünk is, hogy bár nehezen, de a legkö-
zelebbi emeletes házban húzódtunk meg, a rejtekhelyünkről [mentünk oda] már más-
nap, ahol egy keresztény ismerősünk lakott és ahol elsősegélyhely volt felállítva oro-
szoknak, egy orosz kapitány vezetésével. Kénytelen vagyok kitérni erre, mert összefügg 
a későbbi dolgokkal. Az első éjszaka már bejött egy fegyveres orosz katona és kirabolt 
mindnyájunkat. A kirablás alatt azt kell érteni, hogy volt még ruhánk és jegygyűrűnk, 
mert más értékeink nekünk, zsidóknak nem voltak, mert már mind be voltak szolgál-
tatva. Ezt elvette mindenkitől, az egész házat végigjárva. Másnap félelem lepett meg 

12  Erdős állításával ellentétben Kolozsvár megszállását nem kísérték harcok. A magyar csapatok 1944. ok-
tóber 10-én feladták Kolozsvárt, s másnap a szovjet–ukrán csapatok bevonultak a városba.
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minket. Mi történik következő éjjel, ha újabb orosz fog jönni, már nincs óra, sem gyűrű, 
ez pedig fegyvert fogott reánk és fenyegetett, hogy azonnal agyonlő, ha oda nem ad 
mindenki mindent. Az orosz kapitányhoz fordultunk és megkérdeztük, hogy mi tör-
ténjen itt most velünk. Ő azt mondta, hogy az egész ház összes lakója éjjelre egy szobá-
ba húzódjanak be, ő az előszobában fog aludni, és ha jön megint rablás céljából egy 
orosz katona, ő beszél vele, legyünk nyugodtak, ilyenszerű megerőszakolásnak és rablás-
nak nem leszünk kitéve. De amiért ez érdekes és el kellett mondanom, fi gyelmeztetett, 
hogy háromnapos szabad rablás lesz az orosz hadseregnek, mivel harccal vették be Ko-
lozsvárt. Így nem is mert senki hosszabb ideig kimozdulni. Hát, hogy szabad rablás lesz 
egyszer három napig, utána, mivel minden üzletet és lakást feltörtek, a vidékről begyű-
lő, becsődülő tömeg az rabolt tovább és fosztogatott. Bizonyos időbe telt, míg annyi 
bizalmat vettek maguknak a zsidók, hogy kimerészkedjenek és össze tudjanak jönni 
[egy gyűlésre]. Így az első összejövetelen − amelyen valószínűleg kb. 126-150 ember 
vehetett részt −, én még nem vettem részt, ellenben, amikor már annyira voltam egész-
ségileg, hogy mozogni jobban tudtam, akkorra kb. 600-ra gyűlt össze a Kolozsváron 
levő zsidók száma. 

– Mikor volt ez kb.? 
– Ez valószínűleg novemberben, mert ekkor − mivel már voltak felszabadult terü-

letek − feljöttek egy részben Dél-Erdélyből is a zsidók.13

– Munkaszolgálatosok is voltak? 
– Igen, főleg munkaszolgálatosok jöttek, deportáltak még kevésbé. Ezek akkor bizo-

nyos változásokat kívántak, mert az első alkalommal egy Fülöp Zoltán nevű, igen be-
csületes, igen értelmes, vallásos, bánff yhunyadi zsidó lett elnöknek az első összejövete-
len megválasztva. Most, miután vagy 600-an voltak, új vezetőséget akartak választani. 
Ebben egy kis lokálpatriotizmus is volt, hogy pont egy bánff yhunyadi legyen a kolozs-
vári elnök, és egyesek ajánlatára engem választottak. 

– Azonnal hitközségi elnöknek? 
– Nem, nem, ezúttal a népközösség alakult meg. Hitközség még nem létezett akkor. 
– Szóval népközösség volt.
– Népközösség volt.
– Ez akkor volt, amikor a népközösséget iniciálták14 és Fülöpöt […] megválasztot-

ták? Mikor választottak meg [téged]? 
– Nem tudom megmondani.15 Abban az időben én nem folytam be és nem isme-

rem, csak azután is Fülöp Zoltánt kértem [fel] mint alelnököt és [ő] ott tovább is dol-
gozott mellettem. Tehát, hiúságot félretéve, tényleg olyan becsületesen, szorgalmasan és 
értelmesen dolgozott, minden tiszteletem az övé. Úgy hallom, hogy még ma is itt él Iz-

13   A kolozsvári Demokrata Zsidó Népközösség megalakulására 1944. október 20-án került sor, a kolozsvá-
ri zsidó kórház épületében.

14  kezdeményezték
15  Erdős László elnökké választásának pontos dátumát nem ismerjük. Azonban 1945. február 20-án, egy 

újságcikk szerint már ő volt a kolozsvári Népközösség elnöke. Valószínűsíthető, hogy a megválasztásra 
még 1944 végén került sor.
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raelben, de nem volt alkalmam találkozni vele, soha nem lépett elő a közéletbe, azóta 
sem. A megalakulás után, miután engem megválasztottak − ezt is őszintén meg kell 
mondanom −, megijedtem egy kicsit a felelősségtől, ami reám hárulni fog és nem akar-
tam elvállalni. Azonban többen, akik ismertek és kértek, kijelentették, hogy nehogy 
megtegyem ezt, hogy már megválasztottak stb., így elvállaltam. A felelősség nagy volt, 
mert hiszen azt sem tudtuk, hogy hol kezdjük, mit kell csinálni. Érkeztek az emberek, 
vonaton, rongyokban, nem volt pénzük jegyet váltani sem, erőszakkal szálltak fel a vo-
natokra, nem volt ruhájuk, mert hiszen nyári ruhában mentek el, míg a deportáltak 
csíkos ruhában jöttek meg. Már késő ősz volt, ugyebár, már november összesen − de-
cember, ami [...] Magyarországon, vagyis Észak-Erdélyben, meglehetősen hűvös. Első 
dolog, meg kellett szervezni fogadásukat az állomáson, ottan valami kis pénzt adni a 
kezükbe, gondoskodni további jegyről nekik, élelmet adni és valami ruháról, mert dide-
regve nem tudtak volna tovább menni. A másik nagyon sürgős feladat volt, hogy sokan 
nem tudtak tovább menni, betegek voltak ugye, és azon kívül, amíg a lakásukhoz [hoz-
zájutottak], mert hiába jött valaki haza, a lakásást vagy feldúlva találta, vagy valaki [ott] 
lakott, vagy jogosultak, [vagy] valaki kibombázott. Kolozsvárt bombázták az angolok 
annak idején, tehát kellett [a fedél nélkül maradtak számára lakásról] gondoskodni. 
Szerencsénk volt ezen a téren, ebben az időben, hogy Bognariu16 volt a polgármester, 
aki régi kommunista, de abszolút tisztességes ember. A felesége − aki szintén nagy kom-
munista volt − Balázs Kató, akivel a sors különös véletlene folytán később rokonságba 
kerültem [...], (akkor még nem), börtönt viselt férjével együtt annak idején a kommu-
nizmusért, de [Balázs Katót] jól ismertem. Így Kató révén sok mindent el tudtunk érni 
a polgármesternél [...]. Az egyik első feladat volt, hogy otthont létesítsünk [a hazaérke-
ző zsidók számára], ahol megpihenhetnek [...], akár egy hétig és tovább is élelmet és 
nyugalmat kapjanak, orvosi szolgáltatást, ha kellett. Így megkapták Kolozsváron a Pé-
ter-Pál-villát. Ez a villa nagyon sokkal a magyarok bejövetele előtt épült, gazdag, gazda-
gabb kolozsvári zsidók öröklakásai voltak ezek, akiket szintén deportáltak, nagy része, 
igaz, Svájcba került,17 de ez nem érdekes. Azonban ezt a villát − amikor bejöttek a né-
metek − a Gestapó kiürítette és ott rendezkedtek be, ami ott volt, elvitték. Ez volt a 
Gestapó főhadiszállása. Most, hogy ezek elmentek onnan, ezt az otthont [a visszatért 

16  Tudor Bugnariu (Budapest, 1909–Bukarest, 1988), román szociológus, publicista, kommunista politi-
kus, a Román Tudományos Akadémia levelező tagja. A két világháború között a kolozsvári egyetemen 
tanított, azonban kommunista tevékenységéért 1940-ben internálták. 1944 és 1945 között Kolozsvár 
polgármesteri tisztségét töltötte be. Később a Babeș–Bolyai majd a Bukaresti Egyetem szociológiai kara-
in tanított. Első felesége Balázs Kató, 1957-ben Dorli Blagát, Lucian Blaga fi lozófus és író lányát vette el. 

17  Itt Erdős feltehetőleg a Kasztner-csoportról beszél. A helyi Zsidó Tanács tagjai Kasztner Rezső kolozsvá-
ri ügyvéd vezetésével, a németekkel folytatott tárgyalások alapján szerveztek egy 1684 (387 kolozsvári 
zsidóval együtt) személyből álló csoportot, akiket Bergen-Belsenen keresztül Svájcba szállítottak. A 
Kasztner-akció nagyon sok vitát gerjesztett a túlélő zsidók között, valamint az izraeli politikában, mivel 
a Zsidó Tanács nem hozta nyilvánosságra a deportálás valódi céljáról beszerzett információkat és a néme-
tekkel folytatott tárgyalások a kollaboráció gyanúját vetették fel. Azonban fontos megjegyezni, hogy 
Kasztner a magyar zsidóság egészét igyekezett megmenteni, majd később a kiválasztott csoport érdeké-
ben titokban kellett tartani a külön transzport tényét. A háború után a visszatért zsidóság elítélte Kaszt-
nert és az akcióját, de a megmentettek a későbbiek során hősként tekintettek rá.  
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zsidók] kiutalták maguknak a polgármestertől, és ott berendezték otthonukat. Igen, 
igen nagy segítséget jelentett. [...] De még igen sok más sürgős feladat volt. Például [...] 
a zsidó vagyonok, amiket  a magyar hatóságok összeszedtek: bútor, szőnyegek képek, 
ezüst − hirtelen nem is tudom megmondani, hogy mi mindent −, házastársi tárgyak, 
kelengyék,   az emberek keresték. Mi persze azelőtt nem tudtuk, akkor jöttünk mi is rá, 
mert persze nekünk felvilágosítást nem adtak, mert a magyarok [a magyar hatóságok] 
elmenekültek.

– A németek kaptak meg vagyontárgyakat?
– Hát nem. A Péter-Pál-villában nem. Kiderült, hogy volt Kolozsváron 10-12 ilyen 

raktár, ahova össze voltak gyűjtve ezek. Úgy jöttünk rá, hogy egyszer jöttek jelenteni, 
hogy orosz katonák egy ilyen raktárt feltörve fosztogatnak. Akkor jöttünk rá, hogy lé-
teznek ilyenek és akkor kezdtük őket felkutatni. Megtudtuk nagy nehezen, hogy hol és 
mennyi van. De ezek leltározatlanul álltak. Azt elképzelni nem lehet, mi volt ott. Be-
menni sem lehetett, mert egymás hegyén-hátán bútorok meg tányérok, kanalak és 
szőnyegek, képek, csészék, és mindenféle [volt]. Na most, ezt egyszer fel kellett leltároz-
ni. De ezeket hiába zártuk el − megvallom őszintén −, mert minden nap feltörték, min-
den nap [sokat] elloptak, addig is amíg leltároztuk és megnéztük, mit lehet tudni, hogy 
kié. Amit viszont nem tudtunk, azt szétosztottuk a nincstelen hazatérők között, mert 
hiszen joggal követelték. Úgy emlékszem az első napon, amikor elnök lettem, bejött 
egy hatalmas termetű munkaszolgálatos és azt mondta, hogy neki kell ez meg ez. Mond-
tam neki, hogy nem tudunk azonnal adni, mert még nem kezdtük felleltározni a dolgo-
kat. Erre aztán az íróasztalt akarta rám borítani. Hogy mi munkaszolgálatból jövünk, 
nekünk nincs evőeszközünk, nincsen ez, nincsen az, nekünk azonnal adjanak. Kényte-
lenek voltunk adni, sokszor leltározatlanul, mindenféleképpen; és érvelt azzal is, hogy 
mások azután elhordják, engedélyek nélkül. 

– Kik rabolták ezt a raktárt? Az orosz, magyar vagy román lakosság?  
– Mind a három. Hogy őszinte legyek, kezdték az oroszok, akik feltörték ezeket 

[azután] bejött a csőcselék a falvakról, hallva és látva, hogy minden üzlet ki volt fosztva. 
Kolozsváron egyetlen üzletet láttam, ami nem volt kifosztva, az egy könyvüzlet volt, 
ahol magyar könyvek voltak és ennek még a kirakatát sem törték be. Egyetlen oroszt és 
egyetlen parasztot sem érdekelt. Minden más fel volt törve és ki volt fosztva, amennyire 
csak lehetett. Később mindenhol őrséget állítottak. Szóval mindent meg kellett próbál-
ni, […] amit lehetett, azt megmenteni. De jöttek a problémák gazdátlanul maradt laká-
sokkal, házakkal, mi történjen. Ezt most hozzá kell fűznöm, mert e nélkül érthetetlen 
volna, amit elmondok. Mikor az oroszok megszállták Észak-Erdélyt, hat-hét hónapig 
nem adták át a románoknak ezt a területet. A magyar hatóságok elmenekültek, így ez 
egy orosz katonai hatóság által irányított, megszállt terület volt. Az orosz katonai főpa-
rancsnok Kolozsváron székelt, akivel egy alkalomkor volt lehetőségem személyesen is 
megbeszélést folytatni. Ő, miután szintén nem tudott más megoldást, elrendelte, hogy 
minden törvény, minden rendelet, ami eddig volt, az általában érvényben marad, de 
minden vármegye élére egy prefektust nevezett ki − ez a régi magyar főispánnak felelt 
meg. Ő a szükséges változásokat rendeletek formájában adja ki, amik okvetlenül szük-
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ségesek, mert azért úgy sem lehet minden [...], ahogy régen volt. Ugyanakkor a prefek-
tusok legnagyobb része tiszteletben tartotta [...], hogy a zsidók minden vármegyében 
megalakítanak egy ilyen demokratikus népközösséget, hogy ezek saját maguk [...] egy 
önkormányzatot gyakoroljanak és ők intézzék a zsidó jogi kérdéseket is. Később [...] 
megalakult Kolozsváron a városháza mellett egy zsidó osztály is. Ennek az élén dr. Neu-
mann Jenő18 állt, és mellette Braun Tibor barátunk volt. Ez a Neumann Jenő egy igen jó 
képességű, csendes ember volt. Braun Tibor viszont már egy kicsit egzaltált volt, ezzel 
kapcsolatban később voltak némi nézeteltérések, hogy mi tartozik a városháza zsidó 
osztályához [és] mi a népközösséghez. Csak egy példát [mondok], úgy, hogy megért-
sük: Ha egy zsidó kérte egy keresztény üresen álló üzlethelyiségét − sok elmenekült 
magyarnak az üzlethelyisége ott állt üresen a Főtéren −, [szóval] mondjuk jött egy zsidó 
és beadta a kérését azzal, hogy én, egy volt munkaszolgálatos, szeretnék itten [egy üzlet-
helyiséget], ez már a városházához tartozott, a városháza zsidó osztályához. De ha jött 
egy zsidó rokon Dél-Erdélyből és azt mondta, hogy nagybátyám üzlete itt van a Főté-
ren, és én akarom ezt tovább folytatni, addig is, amíg vagy eldől, hogy mint örökös 
folytatom, vagy ő hazajön, ez már hozzánk tartozott. Tehát így rengeteg probléma volt 
[...], annyi minden, hogy nehéz volna felsorolni ezt. Hogy mást ne mondjak az ortodox 
hitközséget meg kellett alapítani, a neológ hitközséget magam alapítottam meg [koráb-
ban]. A [neológ] hitközség temploma19 le volt bombázva, az oroszok bombázták le, 
nem rosszakaratból, hanem mert ott a németek hadianyag raktárt állítottak fel. Így az 
oroszok Tordán voltak és bombázták Kolozsvárt, a hadianyag raktárt bombázták és így 
részben a zsidó templomot. Ezt újjáépítettük. Vagy a zsidó gimnáziumot, az egykori 
Tarbut gimnáziumot20 [is] újjáépítettük − az óvoda és elemi iskolával együtt −, sőt ki is 
bővítettük [egy] ipari gimnáziummal [...]. A zsidó gimnázium [...] osztályaiban már 
Sztálin képe mellett Herzl21 képe is ott volt. De e körül nagy harcaink voltak. Ugyanis, 
hát Sztálin képe az ott kellett legyen, de hogy szabad-e feltenni a Herzl képét is, amihez 
mi ragaszkodtunk, azzal a megindokolással, hogy ez egy zsidó gimnázium, és hát ott 
volt [a kép].  

18  Dr. Neumann Jenő személyéről nem sok információ áll rendelkezésünkre. A két világháború között ügy-
védként dolgozott Kolozsváron. A 30-as évek elejétől részt vett az illegális kommunista mozgalomban. 
Tagja volt a Dumaposta irodalmi törzsasztal társaságnak, amely a kolozsvári New York (ma Continen-
tal) kávéház nagytermében székelt. A holokauszt idején, Kolozsváron közeli barátai bujtatták. Lásd: 
RMIL I, 274–275.; Lőwy, 2005, 242–243. 

19  A haladó izraelita hitközség mór stílusú zsinagógáját Hegner Izidor vasúti mérnök tervei alapján építet-
ték fel 1886−1887-ben. 1944. június 2-án a várost ért légitámadás során a templom is bombatalálatot 
kapott, 1947-ben nyílt meg újra a zsidó közösség számára. A volt Ferenc József (Horea) utcában talál-
ható.

20  A kolozsvári Tarbut gimnáziumot 1920-ban alapították Kolozsváron. Az intézmény zsidó etnikai ala-
pon szerveződött, így hivatalos tanítási nyelve a héber volt, de a magyar nyelv használata sokáig fennma-
radt. 1927-ben megszüntették és majd csak a háború alatt, 1940 és 1944 között nyitotta ki újból kapuit. 
A háború után az újraindított intézményben egészen 1948-ig folyt az oktatás, ekkor más felekezeti okta-
tási intézményekkel együtt államosították.  

21  Herzl Tivadar (Pest, 1860 – Edlach, 1904), zsidó származású osztrák–magyar író, politikus, a cionizmus 
mozgalom megalapítója. Célja a világ zsidóságának összegyűjtése egy megalakított Zsidó Államban. 
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Mostan egy bizonyos idő elteltével […], [mi] a zsidó népközösség egyes vezetői rá-
jöttünk, hogy divergenciák állnak fent. Ugyanis minden vármegyének más-más rende-
letei voltak. Mindenütt a zsidó népközösség a maguk körében a zsidók ügyeit másképp 
intézték, hiszen nem is lehetett pontosan ugyanaz a felfogás, nem volt ez megbeszélve. 

– Hogyan működött a népközösség? 
– A népközösség úgy működött, hogy mivel az a 600 ember összejött, amikor kez-

dődött, engem megválasztottak elnöknek. Megbíztak, vegyek magam mellé egy titkárt 
és főtitkárt, mert később annyira kibővült, hogy 110 tisztviselővel és egy csomó titkár-
ral kellett dolgozni. Egy úgynevezett végrehajtó bizottságot választottak, amely min-
den héten összejött az elnökletem alatt, és ez a végrehajtó bizottság különböző szakcso-
portokat csinált. Például  [...] megalakítottuk a jogügyi osztályt, ennek az élére Dr. 
Ausch Jenőt22 kértük fel  […].

– Nem volt kikeresztelkedve?
– Nem, ortodox zsidó családból volt, csak egy keresztény barátnője volt, azt sem 

vette el feleségül soha. Szóval, ilyen különböző csoportokat [alakítottunk ki], amelye-
ket felkértünk, hogy dolgozzanak ki problémákat. Például, ha jogi kérdésről volt szó [az 
ügyet] átadtuk [...] a jogi osztályra.  [Ennek] helyettese volt Dr. Farkas Jenő, [de a jogi 
csoportban] majdnem minden zsidó ügyvéd részt vett, ők hozták nekünk a döntéseket, 
tanácsokat [adtak]. Ilyen alapon működött a Zsidó Népközösség [...]. Így működött 
nagyjából minden vármegyében. Na mostan, a pénzeket a Jointtól23 kaptuk, kértük, de 
ahogy pestiesen mondják, tarháltunk is, például ruhaneműket, cipőket dél-erdélyi gaz-
dagabb zsidó családoktól és gyárosoktól [...]. Ki kell térjek egyik ilyen esetre. Például 
Kolozsvár leggazdagabb ügyvédje volt Dr. Krausz Jenő. A felesége, mikor megérkezett 
decemberben, nem volt egy kabátja. Az utcán láttam meg […], levetettem és ráadtam a 
kabátomat, mert úgy didergett. Hát szóval így érkeztek [a deportáltak]. Így kaptunk 
pénzeket a Jointtól meg a többi helyről. Igen ám, de mi történt. Minden vármegye kü-
lön ment, minden ilyen zsidó népközösség, és attól függött, hogy ki milyen ügyes volt. 
Nem aszerint kapta a pénzt, hogy hány deportáltja érkezett, hogy hány ember között 
kell azt felosztani, milyen fontos budgetje24 van, hanem aszerint, hogy milyen ügyes 
emberek mentek fel a Jointhoz és elsírták ezt meg azt, akkor bizony egyesek sokkal töb-
bet kaptak. És jöttek más vármegyéből panaszok, pl. Máramaros megye [panaszolta], 
hogy mi alig kaptunk valamit. Így jött azután az elhatározás, hogy kell egy központi 
irodát létesíteni, amely [...] kidolgozza a szabályokat, hogy egységesen járjanak el az 
összes népközösségek. Ez szedje a pénzeket és gyűjtse össze az adományokat − a pénze-
ket a Jointtól −, és ténylegesen az érdekeltek, a deportáltak arányában ossza szét ezeket  
[...]. Az összejött vezetőségek úgy döntöttek, hogy Kolozsváron legyen ennek a székhe-

22  Ausch Jenő (Kolozsvár, 1882–?), publicista és ügyvéd. Az első zsidó joghallgató, akit 1905-ben a kolozs-
vári egyetemen sub auspiciis regis-szá (olyan személyek, akik összes vizsgálataikat és doktori szigorlatai-
kat kitüntetéssel tették le) avattak. Számos jogi értekezést jelentetett meg.

23  Joint: Jewish Joint Distribution Committee. Nemzetközi, zsidó segélyszervezet 1914-ben, az I. világhá-
ború alatt alakult meg New Yorkban.

24  költségvetése 
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lye, miután Kolozsvár volt a központ.25 Hiszen voltak ugye a székely vármegyék, fenn 
északon Szatmár, Máramaros, tehát a legmegfelelőbbnek látszott Kolozsvár. Így az is 
plauzibilisnek látszott, a kolozsvári elnököt, engem bízzanak meg a vezetésével. Magam 
védelmére meg kell mondjam azt, hogy én nem akartam ezt elfogadni, kértem, hogy Dr. 
Ausch Jenőt válasszák meg, mint aki egy nagy tudású és olyan egyén, aki méltóbb erre. 
Ő azonban egészségi állapota miatt − tényleg nem volt egészséges − nem fogadta el, de 
megtisztelt azzal, hogy elfogadta mellettem az alelnökséget. Így azután én lettem az el-
nöke és Dr. Ausch Jenő alelnöke ennek.  

– Ez csak Észak-Erdélyre vonatkozik?
– Csak Észak-Erdélyre. 
– Hányban történt ez?
– A felszabadulás után, de hogy melyik hónapban, ezt nem tudom. 
– Január, február? 
– Valószínűleg,26 de ezt nem tudni. Észak-erdélyi elnök voltam, ezt már tudom. 

Visszaemlékszem, hogy mesélték, hogy a nagyváradiak megpróbáltak elindulni három 
teherautóval [...], fel akarták kutatni a hazatérőben levő deportáltakat, munkaszolgála-
tosokat. Ez, úgy tudom, nem sikerült nekik, mert [...] nem voltak kellő iratokkal felsze-
relve, és így rövid út után az orosz parancsnoksággal [vagy], nem tudom kivel ütköztek, 
akkor vissza kellett forduljanak. Ezek után − hangsúlyozom − merült fel, nem tudom, 
hogy ez az én gondolatom volt-e, [vagy a] mi szervezetünk gondolta, vagy tényleg cio-
nista szervezetek tanácsolták ezt, de felmerült az a gondolat, hogy vonatot kellene szer-
vezni. 

– […]
– Mit tudsz te Polgárról? Emlékszel erre a névre?
–De mennyire! Pista és Laci, ez is sorra fog kerülni. Valamit el kell mondjak ezzel 

kapcsolatban. [...] Szóval Polgár Pista − az én tudomásom szerint − Budapesten valami 
petróleumvállalatnak vagy ilyesminek volt a cégvezetője. Ez igen értelmes, jó megjele-
nésű, magabiztos fi ú volt. Az öccse Laci, állítólag főkönyvelője volt egy nagyvállalatnak 
Pesten. Igen szimpatikus, kevésbé törtető, mint Pista, de egy igen helyes ember volt [...].

– Ezt, amint mondtad, hogy Észak-Erdélyben csak ti gyűjthettetek? 
– Saját megállapodásunk volt. Az összes erdélyi népközösségek szervezetei együtt 

megállapodtak. Ezen kívül senki sem gyűjt, minden a központi irodába jön, onnan fog-
juk elosztani. Mindenki beküldi a listát, névsorral, hogy hány menekültje jött vissza 
stb., akinek meg jár segély, ruha vagy stb. és ilyen arányban fogjuk szétosztani közöttük. 
Egy napon hallottuk [...]. Kolozsváron a New Yorkkal szemben, a lábas házban, a nép-
jóléti hivatal, vagy ilyesmi. Nem tudom mi volt a neve [pontosan]. [...]  És elmentem 
oda, mert hallottam, hogy valami pénzösszeget utaltak ki a központunknak. Azt mond-
ták, kérem, hogy mi már odaadtuk a nagyváradiaknak ezt az összeget. 

25  Itt Erdős László Kolozsvár központi földrajzi elhelyezkedésére gondol.
26  A Tartomány Központ felállításáról 1945. március elején megtartott konferencián döntöttek az észak-er-

délyi népközösségek vezetői. 
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– Bocsánat, ez a Kohn Gyula patikája mellett volt? 
– Az az, csak már nem emlékszem, hogy hívják, valami jótéteményi szervezet. [Ott 

azt mondták, hogy] már odaadtuk egy pár héttel ezelőtt. A nagyváradiak itt voltak és 
felvették. Azt mondja az egyik illető, hogy éppen itt van a nagyváradiak egyik megbí-
zottja, itt van nálunk. Én nem ismertem az illetőt, mert általában személyesen keveset 
mentem, nem szerettem soha [...] hajhászni a népszerűséget. Az illető ott volt és mon-
dom neki (akkor mindenkit tegeztünk, az volt a szokás): kérlek szépen, hallom, te nagy-
váradi vezetőségi tag vagy és felvettettek egy X összeget − nem tudom már mennyit. 
Mondom, hogy nem küldtétek be nekünk a központba, azt el kell osztani. [Azt vála-
szolta, hogy], meg kell mondjam őszintén:  felvettük jóhiszeműen, azzal elhatároztuk, 
hogy rendezünk egy bazárt. [Azt terveztük, hogy a kiutalt összegből] összevásároltunk 
árukat [...] és annak hasznát megtakarítjuk magunknak és az összeget átutaljuk nektek 
a központba. Azonban a bazár nem jól jött ki, az áru nagy része megmaradt, [így] nem 
tudtuk átutalni a pénzt. Mondom, kérlek szépen, tudod te, hogy ez micsoda? Ez sik-
kasztás. Mondom, én nem tudom, hogy te ki vagy, ügyvéd vagy ki, de ezt kell tudjad. 
Azt mondja: én Nagyvárad állami főügyésze vagyok, Paul27 [...] Azt mondtam neki, 
hogy tiszteletem, hogy főügyész vagy, de ez akkor is az én véleményem szerint − én nem 
vagyok sem ügyvéd, sem ügyész −, de én ezt sikkasztásnak tartom.  [...] Én elhiszem a 
jóhiszeműséget, [azonban] ez nem ment titeket attól a helyzettől, hogy beszolgáltassá-
tok, felvettétek jogtalanul és egész egyszerűen, most nem tudjátok visszaadni. Ezt én 
jelentettem a Végrehajtó Bizottságnak, amely roppantul felháborodott ezen és elhatá-
rozta, hogy ebben az ügyben vizsgálatot folytatnak le. Nekem nagyon kínos volt ez, 
megmondom őszintén, nem szívesen akartam. Már megvallhatom, hogy egy bizonyos 
ürüggyel − [miszerint] nekem el kell utaznom − Ausch Jenőt kértem fel, hogy engem 
helyettesítsen, hogy azon a végrehajtó bizottsági ülésen, amelynek dönteni kellett eb-
ben az ügyben, ő döntsön. Ő komoly jogász és szigorú ember volt, egész egyszerűen azt 
a határozatot hozták, hogy az egész Betar28 nagyváradi vezetőségét felfüggesztik és az 
egész vezetőség helyett mi küldjünk ki valakit, aki a vezetést átvegye, és ez volt Polgár 
Pista, akit odaküldtünk. Közben nem szeretném, hogy ennek nyoma maradjon, sem 
Paulért, sem mert a Betarnak az akkori vezetője főleg Karl volt, Dr. Karl [...]. Egy igen 
tekintélyes, komoly ügyvéd volt és rettenetesen bántva érezte magát azáltal, hogy őt 
felfüggesztették. Akkor a Kommunista Párttól jött utána nekem az ukáz, hát nem egy 
ukáz, egy kérés, hogy Dr. Paulnak mint főügyésznek állásába kerül, ha ez a felfüggesztés 
rá is vonatkozik, mert nem lehet főügyész valaki, akitől becsületbe vágó ügyben egy 

27  Andrei Paul (Pollák Endre), Nagyszalontán született. A két világháború között Nagyváradon dolgozott 
ügyvédként. A II. világháború alatt munkaszolgálatosként a keleti frontra került, majd dezertált és a 
Vörös Hadsereg soraiban harcolva vett részt a háborúban. 1945-ben a nagyváradi bíróság főügyészévé 
nevezték ki. Részt vett a Kolozsvári Népbíróság munkájában. A zsidók ellen elkövetett atrocitások vád-
lottjainak tömegperében (gettóperben) a fővádlói tisztséget töltötte be. Lásd bővebben: Kovács, 
2016.; Olosz, 2014, 69–86.

28  A Betar a cionista mozgalom jobboldali szárnyának a szervezete volt, amellyel 1945-ben a Népközössé-
gek és a cionista szervezetek még szorosan együttműködtek. Valószínű, hogy Nagyváradon a Betar és a 
Népközösség egy ernyőszervezet alá tartozott. 
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szervezet megvonja a megbízatását.  Így az történt, kérlek, hogy miután őt kivonni 
egyedül nem lehetett [...], ő mondott le abból a bizottságból, már mielőtt ez történt 
volna. Főleg azért, mert felhívták a fi gyelmünket, hogy zsidó ügyekkel, ezeknek a fasisz-
táknak az ügyével foglalkozik. Azt mondták nem volna előnyös zsidó szempontból 
sem, mert keresztény kapná ezt [a pozíciót], ha emiatt őt felfüggesztenék. [...] Szóval 
Polgár Pistának az volt a megbízása, hogy egy időben őt küldtem a vonattal. Szóval nem 
tudom kinek az iniciativájából,29 de felmerült, hogy tényleg egy vonatot kellene szer-
vezni, ami hazahozza ezeket az úton talált deportáltakat. Még visszamenőleg azt kell 
elmondanom, hogy már tárgyaltam én egyszer Maurer30 miniszterrel Bukarestben, mi-
kor elintéztük azt, hogy jegy nélkül utazhassanak ezek a deportáltak. 

– Egy pillanat, tedd hozzá, hogy Maurerhez Balázs Kató révén jutottál. Nem? 
– Azt hiszem, biztos nem vagyok benne, valaki kellett, mert én egyedül nem is mer-

tem úgy bemenni hozzá, hogy én jövök kérem szépen, az erdélyi Zsidó Népközösség 
nevében. Egész biztosan valami ilyen segített benne. De határozottan nem merem mon-
dani. Szóval azelőtt már volt nexusunk vele, mikor ő szó nélkül hozzájárult, hogy min-
den deportált, hazatérő munkaszolgálatos ingyen jeggyel utazhasson. Felkerestük, azaz 
személyesen felkerestem Maurert − hangsúlyozom −, már elő volt készítve a jövetelem, 
kitől [azt] nem tudom, feltételezem, hogy Marton Ernő,31 a Bukarestben működő zsidó 
csoport,32 valamint Balázs Kató, aki nagyon jóban volt Groza33 miniszterrel, ezek segítet-
tek ebben. Nagyon barátságosan fogadott és minden további nélkül megadta az utasí-
tást, hogy egy teljes vonatszerelvényt kapjunk, minden fi zetség nélkül. Ez [a vonat] sza-
badon mehet a felszabadult területeken összeszedni a deportáltakat. Csak természetesen 
a vonat vezetőjének magának kell a kontaktusokat megtartani, hogy nehogy összeütkö-
zések történjenek, mert ennek menetrendje sem volt. Minden állomás a másik állomásig 
először telefonáltatott, megkérdezte, szabad-e a pálya, ami nagyon lassúvá tette, és úgy 
ment. A vonat maga Nagyváradról indult ki, ott szedték össze a vonatvezetőket, a kísérő-
ket. Tudomásom szerint mi válogattuk össze, hogy kik legyenek [ezek]. [...] Na most, az 
is lehetséges, hogy közben, mondjuk, Nagyváradon is jelentkeztek, és az is lehet, hogy 

29  kezdeményezéséből
30  Ion Gheorghe Maurer (Bukarest, 1902–Bukarest, 2000), jogi tanulmányai elvégzését követően ügyvéd 

lett, és szoros kapcsolatot alakított ki az illegális kommunista szervezet tagjaival, mivel ezek védelmét 
nagyon sokszor ő látta el. A második világháború után a Román Munkáspártban töltött be vezető pozí-
ciókat, majd ebből kifolyólag Petru Groza 1945-ben alakult kormányában a Gheorghiu-Dej irányította 
hírközlési és építésügyi minisztérium államtitkára volt. 1946-ban a nemzetgazdasági minisztériumot 
vezette. Vagyis Erdőssel való találkozásakor még nem töltött be miniszteri posztot, csak államtitkár volt.

31  Marton Ernő (Dicsőszentmárton, 1896–Jeruzsálem, 1960), jogot végzett, közigazgatási pályára lépett, 
így először főispáni titkár, később kolozsvári alpolgármester lett. Közben az Új Kelet kolozsvári cionista 
napilap főszerkesztői munkáját is ellátta és aktív cionista tevékenységet is végzett. A deportálások alatt az 
erdélyi zsidóság mentésén fáradozott, majd a háború után Izraelbe emigrált, ahol tovább folytatta újság-
írói és közéleti pályáját.

32  Zsidó Mentő Bizottság.
33  Petru Groza (Bácsi, 1884–Bukarest, 1958), román politikus, az Ekésfront nevű politikai párt vezetője, 

Románia miniszterelnöke 1945. március 6.–1952. június 2. között, az Államtanács elnöke 1952. június 
12.–1958. január 7. között. 
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lemaradt valaki, akinek mi adtunk megbízást és nem ment, vagy Nagyváradon tettek oda 
valakit, aki külön engedély nélkül is utazott, mert azt szigorúan nem kontrollálták a ha-
tóságok. Arra szolgált, ha mégis igazoltatnak az oroszok, vagy valaki az úton, hogy tud-
ják megmutatni. De természetesen volt az utazási engedélyen az oroszoktól [pecsét]. De 
én azt hiszem, az amerikaiaktól is volt engedélyünk erre. Szóval le voltak pecsételve több 
hatalomtól Bukarestben, hogy ne legyenek semmiféle fennakadások. [...] [A vonat] több 
ízben tett meg ilyen utakat, hozott haza nagyon szép számmal legyengült [deportálta-
kat], főleg nőket, [mert] azok bírták a legkevésbé az utat az országutakon, ezek voltak 
leginkább legyengülve. Ezt tudom csak mondani, különösen más emlékem nincsen er-
ről. Schmeterer vezette a vonatot és [...] persze a gyermekek megmentését. A vonatunk 
egyszer egészen [...] Lengyelországig eljutott. Schmetererék visszatérve mondták, hogy 
ottan, én 400-ra emlékszem– de lehet, hogy nem pontos − gyermeket találtak Varsóban, 
akiket összeszedtek, az oroszokat a lengyelekkel együtt, akiket így a szüleik otthagytak.  
Hiszen elég gyakori [volt], bár gyakoribb lett volna, hogy a gyerekeiket odaadták parasz-
toknak. Sőt tudok itt olyan felnőtt nőt, hogy a [deportáltakat szállító] vonat rácsait sike-
rült valakinek kitépni és kidobta a gyerekeket egy lengyel családnak, parasztnak és az 
felnevelkedve itt él Haifán, ápolónő. Ilyen gyerekeket szedtek össze nagyobb területek-
ről, valószínűleg. Az volt állítólag a terv, hogy ezeket beviszik valahova Oroszországba, 
valószínűleg.  Mit csináltak volna velük Krakkóban összegyűjtve? Ezeket, Schmeterer 
eszméje volt, hogy ki kell juttatni valahogy Palesztinába [...]. De felelős volt, mivel voltak 
kommunista érzelműek is a vonatkísérők között, hiszen nagyon sok zsidó volt akkor 
szimpatizánsa a kommunistáknak. Szóval le kellett váltassam úgy ügyesen az egyes sze-
replőket, kísérőket, feltűnés nélkül, hogy kommunista azon az úton ne legyen közöttük. 
Ez úgy látszik, hogy sikerült, pontosan nem emlékszem. Tény, hogy egy nap értesítést 
kaptam, azt sem tudom már honnan, hogy letartóztatták és elvitték őket [a vonat kísérő-
it]. Akkor Prágából jött az értesítés Ábrahám Lalitól − Dr. Ábrahám Lajos kolozsvári 
orvos volt, nőgyógyász, aki Csehszlovákiából nősült igen gazdagon, hogy munkaszolgá-
latos vagy deportált volt-e nem tudom. Elég az hozzá, hogy ő valahogy felszabadulás 
után Csehországba került és valószínűleg a felesége családja révén, meglehetős összeköt-
tetésekre tett ott szert. Ő révén értesültem, hogy ezek ott vannak, le vannak tartóztatva, 
[de biztosított engem, hogy] mindent el fog követni, hogy kiszabaduljanak. Később ezek 
hazatértek, megtudtam, hogy tényleg kiszabadultak, hogy mennyire volt érdeme Dr. Áb-
rahámnak, én nem tudnám megállapítani. Tény az, hogy hazajöttek és hogy egy bizo-
nyos ideig féltünk. Ők átvitték [a gyerekeket], úgy mentették ki, hogy sikerült nekik 
megszökni és átvinni nem orosz területre. Vagyis nem orosz megszállott területre. Így 
már volt lehetőség eljuttatni ide [Palesztinába a gyerekeket], itten annak idején Schme-
terer mondta nekem, melyik kibucban élnek, de nem jegyeztem fel magamnak. Még em-
lékszem, hogy Schmetererék is kijöttek [Palesztinába], nehogy az oroszok utólag csinál-
janak valamit nekik. Meg kell valljam azt is, hogyha tudtuk volna, hogy ilyen veszélyeknek 
vagyunk kitéve − megmondom őszintén −, nem tudom, meg mertem volna-e sok min-
dent csinálni. Mert nem tudtuk akkor, hogy az annyit jelent, hogy elvisznek Szibériába 
és soha az életben haza nem kerül az ember. Nem ismertük annyira akkor [a rendszert]. 
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Hát mertünk sok más ilyent csinálni. Szóval további sorsa [...] az volt, hogy mikor jórészt 
hazatértek a deportáltak, hiszen ez már 1945 közepén volt − májusban ugye a győzelem 
bekövetkezett, utána nagyrészt felszabadulva hazaérkeztek a deportáltak −, akkor a 
Kommunista Párt azt az utasítást adta − szóval nem utasítottak, de a tanácsuk az utasítás 
volt −, hogy meg kell változtatni most már a Demokrata Zsidó Népközösség szerepét és 
ezeknek politikai szervvé kell alakulni, ami nekem nem felelt meg. Én politikával soha 
nem foglalkoztam, ha jól emlékszem, talán Neumannak vagy Nestornak [mondtam 
meg, hogy] én nem vagyok alkalmas erre. Bár ő határozottan úgy látszott, hogy a párt 
nevében kért, hogy maradjak. Én szerintem ez nem az én érdemem volt.

– Milyen hivatalos minőségben kért [Neumann Jenő] a népközösség34 megalakítá-
sára? Milyen hivatalos szerepe volt neki, a [Kommunista] Párt nevében vett részt [a 
szervezet tevékenységében]?

– Hivatalosan nem volt, megmondta nekem bizalmasan, hogy én a [Kommunista] 
Párt megbízásából veszek itten részt és nem önként, és amit én mondok azt a párt uta-
sítására [teszem]. Első perctől ő volt a kezdeményezője a [Demokrata Zsidó Komité] 
megalakításának. […] Említettem, hogy egyszer, mikor az alelnöki tisztség üresedésben 
volt, őt akartam ajánlani, [de] ő mondta nekem,  [hogy] én nem vállalom, mert nem 
erkölcsös, mert én a Kommunista Párt megbízásából vagyok itt, azért ez az indok. Így 
engem nem az érdemeim miatt kértek [fel a tisztség elvállalására], hanem azért mert 
Groza Pétert óhajtották államelnöknek, hogy ne egy kommunista legyen az elnök, úgy 
konveniált volna, hogy Erdős, aki nem kommunista, ő legyen tovább akkor is, ha már az 
ő utasításaik szerint fognak a dolgok menni.35 Ezért akartak mindenáron engem. Én ezt 
nem akartam és erre igen előzékenyen mondta − ezt is a párt engedélyével −, hogy jelöl-
jem meg, hogy kit ajánlok én magam helyett.  

– Ez milyen hónapban lehetett? 
– Ez lehetett, nem tudom, ha tudnám, hogy mikor csatolták Észak-Erdélyt vissza.
– Március 13-án, 1945. március 13-án volt a nagy ünnepség Kolozsváron, lejött Vi-

sinszkij,36 többen.
– Persze, ott voltam. A nyári hónapokban volt a szervezés, akkor kezdték a CDE-t.37 

Én ajánlottam magam helyett Dr. Kohn Hillelt,38 azzal a meggondolással, hogy ő egy 

34  Itt már a Demokrata Zsidó Komité – DZSK (Románul: Comitetul Democrat Evreiesc – CDE) meg-
alakításáról beszélnek. 

35  Itt a kelet-európai kommunista hatalomátvétel jól bejáratott módszerét lehet felfedezni, amit Erdős e 
szerint az alacsonyabb szinteken is érzékelt. A kommunisták módszere az volt, hogy nem törekedtek a 
miniszterelnöki vagy államelnöki pozíciók megszerzésére (így Romániában is Petru Groza lett a minisz-
terelnök), csak egy szimpatizáns egyén megválasztását segítették elő, de közben a fontos kormány- és 
állami pozíciókat maguknak szerezték meg.

36  Andrej Januarjevics Visinszkij (Ogyessza, 1883–New York, 1954), lengyel nemzetiségű szovjet jogász, 
illetve politikus.

37  A kommunista szervezethez való csatlakozás gondolatát már nyár végén felvetették, azonban a hivatalos 
csatlakozás decemberben ment végbe.

38  Kohn Hillel (Kolozsvár, 1891–Bukarest, 1972), erdélyi zsidó származású közgazdasági író, szociológus, 
közíró. Fiatal korábban még a cionizmus felé orientálódott, azonban később a kommunizmus ideológiá-
ját részesítette előnyben, és az erdélyi kommunista szervezet egyik vezetője lett. A második világháború 
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intelligens ember [...], és annak idején az erdélyi kommunisták vezére volt és el volt 
ítélve 10-15 évig, vagy halálra volt ítélve, azután deportálva. Így az volt az érzésem, 
hogy a párt előtt is [...] jó neve kellett neki legyen, és talán, mint volt deportált, szíven 
fogja viselni a deportáltak érdekeit [is]. Eddig terjedt mondjuk az én szerepem. 

– Leszel szíves, ha még van erőd, arról a Kolozsvári András és a bécsi dologról 
beszélni? 

– Még egy dolog eszembe jutott, amit érdemes lesz feljegyezni. Szóval három dolog 
van, amit érdemes volt  elmesélni. Az egyik, amit elmondtam a Vásárhelyi püspökkel39 
kapcsolatban. A másik ügy, amit elmondtam, a Kolozsvári Bandiék küldetése. A harma-
dik eset… Hát szóval azt hiszem, erről még senki sem tud. [...] Egy napon otthon ültem 
a szobámban, így ahogy most, és jött valaki a [Kommunista] Párt megbízásából, de 
hogy ki, nem tudom. Nem hiszem, hogy Neumann Sanyi, inkább Sándor Muki [...]. Azt 
hiszem, ő jött. Akkor ő is nagy pártember volt, [...], később a Takarék és Hitelbanknak 
volt az igazgatója. Eljött és azt mondja, hogy az orosz főparancsnok úgy határozott, 
hogy miután nem adták még mindig át Észak-Erdélyt a románoknak, ez az átmeneti 
állapot, így sehogy sem lehet, hogy minden vármegyében egy prefektus intézze a dolgo-
kat. Elhatározta, hogy egy észak-erdélyi parlamentet állít fel. [...] Eljött és azt mondta, 
hogy [az orosz főparancsnok] úgy határozott, hogy Kolozsváron lesz a parlament. Na-
gyon alkalmas hely, mert ugyanis az Unio utcában volt a Redoute épülete, amelyik va-
laha az Erdélyi Parlament épülete volt. [...] 1848-ban ott mondták ki az egyesülést Er-
délynek és Magyarországnak, mert addig Erdély külön fejedelemség volt, s ottan az volt 
az Erdélyi Parlament az Unio utcában. Úgy határoztak, hogy románok, magyarok és 
zsidók nevezzenek meg minisztereket és képviselőket. A zsidók részére egy minisztersé-
get, mégpedig a pénzügyminiszterséget tartják fent, − gondolván, hogy a zsidó a pénz-
hez nagyon ért −, és négy képviselőt. Erre mondottam, hogy ehhez legalább össze kell 
hívjam a végrehajtó bizottságot. Erre azt mondta, hogy az utasítás az, hogy még ma este 
választ kell adnia. A parancs az, hogy még ma este akarják tudni. [...] Elég az hozzá, 
mondtam neki, nem tudom, én pénzügyminisztert nem is tudnék kit a maiak közül, 
mert arra gondoltam, hogy jó pénzügyi szakember és még kommunista is legyen, mert 
azért azt óhajtották. Azt mondtam, hogy [...] én az igazságügyi tárcát [kérem] és pedig 
Neumann Jenőt jelöltem miniszternek. Én azt sem tudom, Jenő tudja-e vagy ha tudja 
emlékszik-e, hogy ő majdnem miniszter lett. Szóval őt jelöltem miniszternek és négy 
képviselőt, egyre emlékszem a négy közül, Izsák Jenőre. Farkas Jenővel volt jóban, egy 
deviseur volt, nagyon rendes becsületes ember. Közben jött azután, hogy  [Észak-Er-
délyt] átadják a románoknak, így  [a parlament ötlete] kútba esett. El akartam mondani 
ezt az érdekességet, mert hiszen erről senki sem tud. 

 

után politikai mellékpályára helyezték, ennek következtében lett a Zsidó Demokrata Komité Tartomá-
nyi Központjának vezetője és a Bolyai Tudományegyetem tanára. Lásd bővebben: Gidó, 2012, 
127–163.

39  Vásárhelyi János (Maroscsúcs, 1888–Kolozsvár, 1960), erdélyi magyar református lelkész, egyházi író-
ként indult karrierje. 1936-ban az erdélyi református egyházkerület püspökévé nevezték ki.
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– A Kolozsvári Bandi küldetése?
– A Kolozsvári Bandi küldetése. Amivel már erősen előre haladott volt a világhábo-

rú vége, sőt talán véget is ért, Bécsben a három nagyhatalom Bécset három részre osz-
totta40 és ottan székeltek. Még nagyon sok deportált nem tudott hazajönni, mert még 
senkinek sem volt ez a fő problémája, hogy azzal foglalkozzon, hogy a táborokból fel-
szabadult deportáltakat hazahozza. Sokan úgy le voltak gyengülve, hogy hónapokig 
nem tudtak hazajönni. Tegnap éppen itt volt egy barátunk, Kertész Bandi, aki mondja, 
hogy ő hat hónapig volt ottan és csak azután tudott hazajönni. Hát szóval [feltevődött 
a kérdés], hogy lehetne segíteni és hazahozni őket. Elhatároztuk, hogy egy küldöttséget 
menesztünk a kormány engedelmével, aki utazzon oda ki és tárgyalja meg, hogy hogyan 
lehetne hazahozatni a deportáltakat, akik még ott vannak, és akik hazatéréséről nincs 
hivatalos gondoskodás. Megint nem tudnám megmondani, hogy ki intézte el, lehet, 
hogy Balázs Kató, lehet, hogy más is, nem tudom biztosan. Tény az, hogy kaptam egy 
meghatalmazást, hogy útlevelet bocsáthatok ki [...]. Olyan útlevelet bocsátottam ki, 
ami csak erre szólt persze, nem általános érvényű útlevelet és egy meghatalmazást, 
amelyben a kormány meghatalmazta őket, ezt a delegációt, hogy tárgyalja meg a depor-
táltak hazahozatalát a három nagyhatalom képviselőivel. Ennek a vezetésével Kolozsvá-
ri András lett megbízva, mint aki a deportált osztályt vezette és egy nagyon értelmes 
ember volt, nyelveket tudott, azt hiszem franciául is. Párizsban végezte a műegyetemet 
és egy értelmes és lelkes ember volt abban az időben. 

– [...]

Vásárhelyi püspök témája
Egy napon a zsidó Népközösség vezetőségét felkereste Dr. Kádár Imre, a püspök 

titkára. Egy érdekes egyéniség, zsidó származású ember volt. A Kolozsvári Magyar 
Színháznak volt az igazgatója, nagy tehetségű író és költő, és nagyon tehetséges em-
ber, aki mint [a] színház igazgatója, meglehetősen züllött életet élt és magát hedonis-
tának nevezte. Ez az ember egy napon megváltoztatva életfelfogását, kikeresztelke-
dett, református lett, sőt térítéssel foglalkozott. Ő a református püspöknek talán 
titkára volt. Őt küldte hozzánk Vásárhelyi református püspök azzal, hogy szeretne 
velünk beszélni, mert bizonyos atrocitások történtek az utcákon meg egyes helyeken. 
Ugyanis hazatért munkaszolgálatosok és deportáltak, előfordult bizony, hogy nem 
egyszer, talán nem is a legjobb helyen, verekedéssel vagy valami hasonlóval töltötték 
ki a bosszújukat. Mindenesetre tény, hogy [komolyabb] atrocitások nem történtek. 
Egyetlen egy kivétel volt, ami kellemetlen volt, hogy egy napon egy unitárius püspö-
köt41 is súlyosan inzultáltak, összeverték zsidó fi atalok. De ennek is volt bizonyos 
előzménye. A deportálás kezdetekor az Ellenzék című lapban megjelent egy vezér-

40  Valóságban négy részre osztották a várost: Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország és Amerikai 
Egyesült Államok fennhatósága alá. 

41  Józan Miklós (Tordatúr, 1869–Kolozsvár, 1946), erdélyi magyar unitárius püspök. Teológiai tanulmá-
nyai mellett irodalmat is tanult, majd ennek hatására később több verseskötete és műfordítása is meg-
jelent.
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cikk, amit az unitárius teológia dékánja írt, és aminek a címe az volt: „Miért siratjuk 
őket?” És ebben azt fejtette ki, hogy még mindig vannak olyan magyar családok, ame-
lyek sajnálják és siratják a zsidókat, akiket deportálnak. És az unitárius püspöknek 
egyetlen szava nem volt ez ellen, nem indított ellene eljárást, mondjuk, ha akkor erre 
nem is lett volna módja, de egyetlen szóval nem tiltakozott, nem fejtette ki, hogy ez 
nem az unitárius egyháznak a véleménye, amivel úgy látszott tényleg, mint aki egyet-
ért. Ez volt az oka azután, hogy a hazatért munkaszolgálatosok este súlyosan bántal-
mazták és összeverték. Természetesen ezt mi nem helyeseltük. A zsidóság vezetői 
eleget tettünk Vásárhelyi püspök kérésének és én egy kisebb delegációval − nem tud-
nám már a tagokat, hogy kik, csak arra emlékszem, hogy Fülöp Zoltán benne volt − 
elmentünk és beszélgettünk vele. Ő elmondta az ő vágyait és kérését, amire mi azt 
válaszoltuk neki, hogy mi természetesen nem helyeseljük az atrocitásokat, de meg 
kell értenie azt, hogy aránylag csodálatosan kevés az, ami atrocitás történt. Vajon for-
dított esetben, ha a zsidók a magyarokkal tették volna mindazt, amit a magyarság tett 
a zsidósággal, vajon egy-egy veréssel, egy-egy kisebb botránnyal végződött volna ez? 
Ő azt kérte tőlünk, hogy hassunk oda, hogy szűnjön meg, és ne legyen ellenségeske-
dés magyarok és zsidók között Kolozsváron. Mi azt mondtuk, hogy szívesen igyek-
szünk ennek eleget tenni, de egyetlen kérésünk van. Ugyanis mi őt magát is felelős-
nek tartjuk bizonyos részben azokért, amik történtek, mert ő mint a református 
egyház feje, nem emelte fel szavát egyetlen alkalommal sem az antiszemitizmus ellen, 
nem rótta meg egyetlen papját sem, akik [a] szószékről antiszemita beszédeket tartot-
tak, vagy részt vettek antiszemita vagy nyilas-szerű akciókban. Ezt ő belátta. Azt 
mondtuk, hogy az első kérésünk az, hogy a legközelebbi alkalommal a szószékről ezt 
hirdesse ki. Mondja meg, hogy igenis bűnösnek érzi magát és mindenkit, akik részt 
vettek [a zsidóság meghurcolásában és deportálásában] és nem segítettek a zsidósá-
gon ezekben a méltánytalan, szörnyűséges időben, és nem intette tagjait a szószékről, 
hogy ne kövessenek el antiszemitizmust, ami ellenkezik Krisztus tanításával, és ő en-
nek tényleg eleget tett. Meghívott minket a templomba, ahol mi jelen voltunk, ahol 
ő ennek eleget tett és mondta, hogy utasította az ő körzetébe tartozó papokat, hogy 
hasonló beszédeket tartsanak a szószékről. Utána ő a mi vizitünket visszaadta, szintén 
titkára, Kádár jelenlétében. Itten többek között azután azt mondta, hogy ő, mint 
láttuk, eleget tett a mi kérésünknek, ezek után megszűnik minden nemű ellenségeske-
dés és minden éppen úgy lesz, mint azelőtt, tehát a magyarok és a zsidók között hely-
re áll a tökéletes béke. Mire mi azt mondtuk, hogy ez lehetetlen, hogy ezt elfelejteni, 
hogy azt mondani egész egyszerűen, hogy az apáinkat, szülőket, testvéreket, gyereke-
ket, legyilkolták és ezt elősegítették, és azt mondani, hogy elfelejtettük, nem történt 
semmi, itt a kezünk, megint úgy lesz minden, mint azelőtt volt, ez nem lehet. Mi csak 
azt ígértük meg, hogy mindent elkövetünk, hogy atrocitások ne legyenek, ártatlan, 
nem bűnös embereket, önhatalmúlag ne akarjanak egyesek megbüntetni, de azt, 
hogy mindazt, ami történt, elfelejtsük, arra fátyolt borítsunk, arról nem lehet szó. Ezt 
ő nagyon rossz néven vette tőlünk és neheztelve távozott. 

– Nagyon érdekes rész. Van valami érdekes, amit érdemes elmesélni? 
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– Amikor a [Demokrata Zsidó Népközösség] észak-erdélyi [központjának] elnö-
ke voltam és a kolozsvári Népközösség élén egy más egyén volt, Hirsch Sándor nevű. 
Egy délután épp meg voltam hűlve, feküdtem, de akkor már nem volt lázam, felkere-
sett. Azt mondja, hogy az orosz főparancsnok átüzent hozzájuk a Kolozsvári Zsidó 
Népközösséghez, kéri, hogy a vezetője jöjjön el az orosz főparancsnoksághoz. Ő fél 
egyedül elmenni, mert abban az időben az ember soha nem tudta, hogy mi az, amit 
akarhatnak és miután olyan könnyen fordulhattak olyan esetek elő, hogy valakit el-
szállítanak, és nem igen kerül vissza. Én azonban szó nélkül − lehet, hogy tudatlan-
ságból is, mert nem gondoltam arra, hogy milyen veszély fenyegethet − azt mond-
tam, hogy azonnal felöltözök és megyek vele. Elmentünk az orosz főparancsnoksághoz. 
Bemutatkoztam neki, hogy ki vagyok, erre azt mondta − ma sem tudom, hogyan −, 
hogy mi már ismerjük egymást. Én nem emlékszem, hogy találkoztam volna már vele. 
Volt orosz tisztekkel már találkozásom más vonatkozásban, de rangokat én nem is-
mertem akkor. Hogy vele találkoztam volna, meglehet, mert határozottan állította. 
Kérdeztem, hogy miért hívatott minket. Erre ő azt a kérdést tette fel, hogy mit csiná-
lunk mi a zsidó népközösségek, a zsidóság vezetői, hogyha egy olyan egyént találunk, 
akit mint volt fasisztát bűnösnek ismerünk. Mit cselekszünk ilyenkor? Az volt az ér-
zésem, hogy arra kíváncsi, hogy mi nem önhatalmilag cselekszünk-e, szóval mi ma-
gunk valami büntetéseket alkalmazunk. Én megmondtam neki − azt válaszoltam −, 
hogy mi átadjuk a rendőrségnek. Ezt annál is nyugodtabban tehettük, mert a rendőr-
ségen kommunisták voltak és elég szép számban voltak ottan kommunista zsidók is, 
akik szívvel és lélekkel éreztek velünk. Csak ez volt. 

– Voltak olyan esetek, hogy megtaláltak olyan embereket, akik zsidók ellen csinál-
tak dolgokat és zsidó kézre kerültek és azután a zsidók csináltak ellenük valamit?

– Tényleg rendőrkézre juttattuk. Mindig voltak zsidó fi aink, akikben teljes mérték-
ben megbízhattunk. 

– Szóval nem volt szükség…?
– Nem volt szükség és a fő bűnösök úgyis elmenekültek, akkor még Magyarországra 

lehetett menni és ők a fasisztákkal együtt továbbmentek. Fő bűnös nem maradt.  
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