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Az el múlt 12 év meg mu tat ta, mennyi re sze lek tív az em be ri em lé ke -
zet és mi lyen könnyû el fe lej te ni a kel le met lent, vagy má so kat hi -

báz tat ni a mi att. A kom mu nis ta idõ szak „re la tív csend je” után, ma már be -
szél nek a ho lo ka uszt ról és a „zsi dó kér dés rõl”, de csak úgy mond „har ma dik
sze mély ben”. Igaz, hogy meg tör tént, de nem Ro má ni á ban! „Re la tív csend -
rõl” be szél he tünk, mert már a kom mu nis ta ura lom alatt is – rit kán, de azért
– hi vat koz tak a té má ra: vagy ta gad ták, vagy mi ni mum ra csök ken tet ték Ro -
má nia rész vé te lét az ún. „tra gi kus ese mé nyek ben”, ame lyet so ha sem ne vez -
tek ho lo ka uszt nak, sõt a té nye ket el fer dít ve, azt pró bál ták el hi tet ni, hogy
maga az ál lam va ló já ban gon dos ko dott a zsi dók ról.  Az ilyen ér tel me zés cél -
ja nem volt más, mint a né pes ség nem ze ti ér zé se i nek fenn tar tá sa (a ro má -
nok min dig ven dég sze re tõk és ked ve sek vol tak, ha bár mi lyen túl zás meg -
esett is, ak kor azt csak má sok te het ték) és be le ját szott az is, hogy An to nes cu
po li ti ká já nak ér té ke lé se meg vál to zott, sõt, õt ma gát még re ha bi li tál ták is an -
nak ér de ké ben, hogy meg pró bál ják sem le ge sí te ni Mi hály ki rály 1944. au -
gusz tus 23-án ját szott sze re pét, amely két ség te le nül meg vál toz tat ta a há bo -
rú me ne tét, és ame lyet így a kom mu nis ták a ma guk ered mé nye ként köny -
vel het tek el. Ion Ili es cu elsõ há rom kor má nya (1989–1996) ezt a vo na lat kö -
vet te, ami kor a ki rály ság ra még min dig úgy te kin tet tek, mint a kom mu nis ta
ha ta lom fe nye ge té sé re. Ez ma gya ráz za – leg alább is rész ben – azt, hogy hir te -
len meg nõtt az An to nes cu te vé keny sé ge és po li ti ká ja irán ti ér dek lõ dés és
büsz ke ség, va la mint azt is, hogy sok olyan szer ve zet jött lét re, amely azért
ala kult 1989 után, hogy An to nes cu em lé két meg õriz ze.

1989 elõtt ter mé sze tes volt az, hogy sen ki ne pró bál jon a „párt vo nal nak”
el lent mon da ni, és bár mi lyen kí sér let erõt len ma radt, mely a tör té nel mi

* A for dí tás alap já úl szol gá ló ere de ti írás: Ref lec ti on of the “Je wish Prob lem” and the Ho lo ca -
ust in Ro ma ni an Scho ol Text bo oks(1998–2002), www.go et he.de/ms/buk/ar chiv/ma te ri al



igaz sá got más meg vi lá gí tás ba he lyez te; nem is so kan vál lal ták ezt a koc ká za -
tot. 1989 után pe dig a sze mé lyes ér dek lõ dés in dí tot ta a tör té né sze ket arra,
hogy ezek kel a ké nyes kér dé sek kel fog lal koz za nak. Bár az el múlt évek ben
sok tör té nel mi té má jú mun ka je lent meg, ke vés ro mán szer zõ fog lal ko zik az -
zal, mi tör tént a ro mán zsi dó ság gal a má so dik vi lág há bo rú alatt, és a kér dés tu -
do má nyos meg kö ze lí té se még en nél is rit kább. Ter mé sze te sen ez vo nat ko zik 
az is ko lai tan köny vek re is, ame lyek va ló já ban jól tük rö zik a kom mu nis ta meg -
kö ze lí tést egy át me ne ti tár sa da lom ban. Nem meg le põ te hát, hogy olyan so ká -
ig (azaz 1998-ig) az ál ta lá nos és kö zép is ko lai tan köny vek ál ta lá ban nem be -
szél tek a ho lo ka uszt ról és még ke vés bé a ro má ni ai holokausztról. 

Mi vál to zott 1998 után?

Mi e lõtt rész le te sen meg vizs gál nánk, ho gyan je le nik meg a ho lo ka uszt
a 1998 utá ni ro má ni ai tan köny vek ben, lát nunk kell mi lyen vál to zá sok tör tén -
tek a ro mán ok ta tá si rend szer ben And rei Mar ga ok ta tá si mi nisz ter ként
1997-ben tör tént ki ne ve zé se óta. 

Az 1998. már ci us 10-én meg je lent 10.074. sz. ok ta tá si mi nisz te ri ren de -
let ér tel mé ben erõ sö dött az együtt mû kö dés Ro má nia és Iz ra el kö zött, töb -
bek kö zött zsi dó is ko lát ala pí tot tak Bu ka rest ben (ez ké sõbb a Ro nald La u der
Ala pít vány se gít sé gé vel nyi tot ta meg ka pu it), ta nu lók és ta ná rok köl csö nös ta -
nul mány út ja it se gí tet ték elõ, köl csö nö sen egye te mi elõ adói stá tu szo kat ala pí -
tot tak nyelv és kul tú ra té ma kö rök ben, Bu ka rest ben meg nyílt a Ju da isz ti kai
In té zet (je len leg a Bu ka res ti Egye tem Hé ber Ta nul má nyok „Golds te in Go -
ren” Köz pont ja), iz ra e li szak ér tõk se gít sé gé vel ki dol goz ták a szak mun kás kép -
zés tan ter vét, köz vet len egye tem kö zi egyez mé nye ket ír tak alá és kö zös bi zott -
sá got ne vez tek ki az zal a cél lal, hogy ja vít sa a köl csö nös ér dek lõ dés re szá mot
tar tó tan tár gyak te kin te té ben (kü lö nö sen a tör té ne lem te rén) az ál ta lá nos és
kö zép is ko lai tan köny vek tar tal mát. A kö zös bi zott ság ro mán tag ja it ugyan -
azon a na pon ne vez ték ki a 3.379. sz. mi nisz te ri ren de let tel, és olyan jól is -
mert tör té né sze ket hív tak meg, mint Dinu Gi u res cu, ªer ban Pa pa cos tea,
Pom pi liu Te o dor, And rei Pip pi di, La dis lau Gye mant, Lya Ben ja min és Mi hai 
Râz van Un gu re a nu. A bi zott ság azért jött lét re, hogy meg fi gye lé se i vel és po li -
ti kai ja vas la ta i val elõ se gít se a fen ti kér dé sek kel kap cso la tos mi nisz te ri ter ve -
ket. 1998. má jus 3-án ült össze elõ ször, ami kor a bi zott ság tag jai el ké szí tet ték
a cse lek vé si ter vet, ame lyet a ro mán–iz ra e li, 1998–2001 kö zöt ti évek re szó ló
kul tu rá lis cse re prog ram tár gya lá sa in át nyúj tot tak az iz ra e li fél nek. A bi zott -
ság iz ra e li tag ja it máig nem ne vez ték ki, noha a ro mán fél úgy gon dol ta, hogy
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az iz ra e li szak em be rek je len lé te és po li ti kai ja vas la tai a ro mán ál ta lá nos és kö -
zép is ko lai tan köny vek re form ját il le tõ en szük sé ge sek, mi vel a ro mán tör té -
net írás ban hi á nyoz tak a re fe ren cia mun kák, míg pél dá ul a Yad Vas hem ér té -
kes in for má ci ót, va la mint tan anya go kat és mód sze re ket is át ad ha tott vol na
szer ve zett ke re tek kö zött. Az USA Kül ügy mi nisz té ri u ma és a was hing to ni
Ame ri kai Ho lo ka uszt Em lék mú ze um ál tal 1998 de cem be ré ben szer ve zett
A ho lo ka uszt kor sza ka… c. kon fe ren cia új le he tõ sé ge ket nyi tott eb ben az irány -
ban, és ezu tán egy még ha tá ro zot tabb mi nisz te ri ren de let lá tott nap vi lá got.
Az 1999. ja nu ár 4-én kelt, 3.001. sz. ren de let „meg ha tá roz za a ho lo ka uszt tal
kap cso la tos ok ta tá si ten ni va ló kat”. A ren de let rész le te zi azo kat a lé pé se ket,
ame lye ket az ok ta tá si rend szer re form ja ér de ké ben kell ten ni, töb bek kö zött
el sõd le ges sze re pet kap az ál ta lá nos és kö zép is ko lai ok ta tás ban a má so dik vi -
lág há bo rú ke re té ben a ho lo ka uszt tal kap cso la tos tan órák be ve ze té se, és azt is
meg ha tá roz za, ho gyan le het eze ket a kér dé se ket meg kö ze lí te ni. A tan köny -
vek kel fog lal ko zó szer kesz tõk nek és szer zõk nek a mi nisz té ri um át ad ta azo -
kat az út mu ta tó kat és kü lön bö zõ tan anya go kat, ame lye ket a téma szakértõi
intézményeibõl gyûjtöttek össze.

A ren de le tet egy to váb bi 9.995. sz. ér te sí tõ vel egé szí tet ték ki 1999. már ci us 
22-én, amely vi lá gos sá tet te, hogy az új, 1999. már ci us 2-án a 3.371. sz. ren de let -
tel jó vá ha gyott tör té ne lem tan terv (a 9–12. osz tá lyok szá má ra) adja a tan köny -
vek alap ját. A mi nisz té ri um tör té ne lem tan fel ügye lõ jét je löl ték ki, hogy mû -
köd jön együtt a Cla ims Con fe ren ce és más nem zet kö zi szer ve zet kép vi se lõ i -
vel an nak ér de ké ben, hogy ro mán tör té ne lem ta ná rok nak 10–14 na pos
tan fo lya mo kat szer vez ze nek a Yad Vas hem, a La ha mei Ha ge ta ot és a Mas sua
and Mos es het in téz mé nyek ben, va la mint old ja meg he lyi kép zé sü ket és lás sa
el õket egy spe ci fi kus bib li og rá fi á val. Az ér te sí tõ tá mo ga tott min den, eb ben az
irány ban tör té nõ te vé keny sé get, így a két or szág ál ta lá nos és kö zép is ko lái és
egye te mei kö zöt ti köz vet len együtt mû kö dést. 2000 má ju sá ban 20 ta nár, 5 egye -
te mi ok ta tó va la mint diák lá to ga tott el a Yad Vas hem be és egy má sik cso port ha -
son ló to vább kép zés re uta zott Fran cia or szág ba. Je len leg ha son ló kép zé si kur zu -
sok foly nak a ko lozs vá ri Babeº Bo lyai és a bu ka res ti egye te men. 

Ugyan ak kor az 1999. már ci us 22-i 9.995. sz. ér te sí tõ to váb bi vál toz ta tást
is ho zott. Ha a dol gok re la tí ve egy sze rû ek vol tak ad dig, hi szen év fo lya mon -
ként csak egy tan könyv je lent meg, ak kor ez az ér te sí tõ meg nyi tot ta az ún. al -
ter na tív tan köny vek be ve ze té sé nek sza bad pi a cát. Ez azt je len ti, hogy a mi -
nisz té ri um erre a cél ra fel ál lí tott bi zott sá ga min den év fo lyam szá má ra több
tan köny vet is jó vá hagy, ame lyek bõl az tán az is ko lák és a ta ná rok ki vá laszt hat -
ják a nekik megfelelõt.
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A ho lo ka uszt és a „zsi dó kér dés” a tan köny vek ben

Bár az em lí tett mi nisz té ri u mi ren de le tek és ér te sí tõk mind a tan terv ben,
mind a tan köny vek ben kö te le zõ vé tet ték a ho lo ka uszt tal kap cso la tos tan -
anyag be ve ze té sét, nem min den tan könyv (és an nál is ke ve sebb ta nár) fog lal -
ko zik a té má val a má so dik vi lág há bo rú ta ní tá sa kor – és itt a mi nisz té ri u mi bi -
zott ság ál tal jó vá ha gyott tan köny vek rõl van szó. 

Így, ha a 8. osz tállyal kezd jük és kro no ló gi ai sor ren det kö ve tünk, az elsõ
tan könyv 1998-ban je lent meg.1 E könyv a 168. ol da lon a kö vet ke zõ ket írja:
„A lé gi o ná ri u sok ál tal tá mo ga tott na ci o na liz mus és an ti sze mi tiz mus a zsi dó -
kat diszk ri mi ná ló ren de le tek hez ve ze tett, és az in téz mé nyek, vál la la tok al kal -
ma zot ta it »ro má no sí tot ták«”. Nem ma gya ráz za, mit je lent az, hogy ’ro má no -
sí tot ták’, de ta lán ezt még szó nél kül hagy hat nánk, ak kor, ha a 171. ol da lon ta -
lál ha tó foly ta tás meg fe le lõ vol na. Ez zel szem ben itt azt ol vas hat juk, hogy
„bár va ló ban hoz tak zsi dó el le nes in téz ke dé se ket, a zsi dó kat nem irt ot ták ki,
mint azt Ber lin el vár ta. Ia si ban az 1941. jú ni u si pog ro mot, amely nek 3233 zsi -
dó ál do za ta volt, a lé gi o ná ri u sok és a ná cik szer vez ték a ro mán kor mány tud ta 
nél kül. A hort hys ták ál tal el fog lalt észak-nyu gat Er dély bõl sok zsi dót men tet -
tek ki és egy ré szük Pa lesz ti ná ba ment”. A ro mán ha tó sá gok fel men té sé nek
igye ke ze te és a kom mu nis ták ál tal fenn tar tott „párt vo nal” jól fel is mer he tõ.
Nem két sé ges, hogy észak-nyu gat Er dély bõl va ló ban ki men tet tek zsi dó kat,
és kö zöt tük vol tak olya nok is, akik Pa lesz ti ná ba ván do rol tak, bár még itt is
van nak vi tat ha tó rész le tek, azonban a szöveg enyhén túloz, miszerint a 3233
szegény zsidótól eltekintve, akik voltak olyan szerencsétlenek, hogy egy
elszabadult náci banda kezére kerüljenek, a többi zsidó boldogan élt
Romániában.

En nél is ér de ke sebb eset Li viu La zãr és Vi o rel Lupu a 8. osz tály szá má ra írt
tan köny ve.2 A ter mé sze tes kro no ló gi ai fej lõ dés sze rint, en nek a tan könyv nek
jobb nak kel lett vol na len nie, mint az elõ zõ nek, de nem ez tör tént. A kö te le zõ tan -
terv el le né re, a könyv meg sem em lí ti a ho lo ka usz tot vagy a „zsi dó kér dést”. Ez a
hoz zá ál lás ke vés bé meg le põ, ha meg néz zük mi lyen idé ze te ket vá lasz tot tak a szer -
zõk. Ioan Scur tu ese te ér de kes: õ a ho lo ka uszt tal kap cso lat ban ta ga dó és mi ni ma -
li zá ló ál lás pont já ról is mert. 1989 elõtt3 több tu do má nyos köny vet írt, ame lyek -
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1 Oc ta vi an Cris tes cu: Epo ca Mo der nã ºi Con tem po ra nã a Ro mâ ni lor [A mo dern és je len ko ri Ro -
má nia tör té nel me] Edi tu ra Di dac ti cã ºi Pe da go gi cã, Bu cu reºti, 1998, 1999.

2 Li viu La zãr és Vi o rel Lupu: Is to ria Ro mâ ni lor [A ro má nok tör té nel me] Te o ra Ki adó, Bu cu -
reºti, 2000.

3 A ro mán zsi dók tra gé di á ja c. könyv ben A ho lo ka uszt a ro mán tan köny vek ben c. fe je zet ben Ale -
xand ru Flo ri an ab ból az idõ szak ból több tan köny vét is elem zi, uo.



ben a „párt vo na lat” kép vi sel te, ma is ír, és idé ze te ket ol vas ha tunk mun ká i ból az is -
ko lai tan köny vek ben. A két vi lág há bo rú kö zöt ti al kot má nyos mo nar chia és po li ti kai
pár tok Ro má ni á ban c. fe je zet ben (163.) a szer zõk Ioan Scur tu Ment alul Co lec tiv
dupã Ma rea Uni re din 1918 (Az 1918-as Nagy Unió utá ni kol lek tív men ta li tás)4

címû mun ká já ból idéz nek. Bár maga az idé zet nem fog lal ko zik az ál ta lunk vizs -
gált kér dés sel, az a tény, hogy a má so dik vi lág há bo rú nak szen telt na gyobb fe je zet
egyál ta lán nem érin ti a zsi dó kat, bi zo nyít ja, hogy a szer zõk nem vé let le nül idé zik 
Scur tut. 

Ha a 10. év fo lyam mal foly tat juk (a 9. osz tály tan ter vé ben nem sze re pel
ez a két téma), az ol va só ha son ló hely zet tel ta lál ja szem be ma gát. Az Eu gen Pa -
la de ál tal írt tör té ne lem tan könyv5 a ho lo ka uszt ra nem tesz uta lást. El len pél -
da ként áll hat Ale xand ru Vul pe köny ve,6 amely a 124. ol da lon a kö vet ke zõt
mond ja: „a lé gi ó sok elsõ ren de le te i nek egyi ke a cé gek ’ro mán ná vál toz ta tá sa’
volt (min den zsi dót és kül föl dit el bo csá tot tak és he lyet tük ro má no kat vet tek
fel), ezt a zsi dó in gat la nok el kob zá sa és a had kö te les ség bõl tör té nõ ki zá rá sa
kö vet te”. Ké sõbb a Ro má nia a má so dik vi lág há bo rú alatt címû fe je zet ben, a szer -
zõ a 126. ol da lon hoz zá te szi: „A bessza rá bi ai, bu ko vi nai és a Régi Ki rály ság -
ban elõ zsi dó kat Trans nist ri á ra de por tál ták, ahol so ku kat ki vé gez ték vagy a de -
por tá lás ne héz kö rül mé nyei, mint éhe zés, be teg ség, hi deg, mi att hal tak meg.
A zsi dók és a ci gá nyok meg sem mi sí té sét An to nes cu ren del te el még az elõtt
és füg get le nül at tól, hogy a náci Né met or szág el kezd te meg sem mi sí té si po li -
ti ká ját a Szov jet uni ó ban. A de por tá lá sok 1942 vé gén be fe je zõd tek, ami kor
a ha di fej le mé nyek azt je lez ték, hogy Né met or szág el vesz ti a há bo rút”. Bár
a tan könyv a té mát il le tõ en nem át fo gó, és nem is rész le tes, az itt elem zett töb -
bi tankönyvvel összehasonlítva a legpontosabb. A két szerzõ az egyedüli, aki
semlegesen áll a kérdéshez, a tényeket írja le anélkül, hogy megpróbálná
meghamisítani, vagy a román hatóságok védelmében eltorzítani azokat. 

Ami a 11. osz tályt il le ti, Va len tin Ba lu to iu köny vé rõl kell szót ej te nünk.7

A má so dik vi lág há bo rú alat ti né met hely zet tel fog lal ko zó fe je zet ben ta lál ha -
tó egy rö vid al fe je zet A zsi dó el le nes po li ti ka cím mel, mely ben a 97. ol da lon ez
áll: „a náci re zsim ál lan dó ve le já ró ja volt az an ti sze mi tiz mus. Az ál lam szisz te -
ma ti ku san ül döz te a zsi dó kat. A kö rül mé nyek sok zsi dót arra kény sze rí tet -
tek, hogy el hagy ják az or szá got. Azok, akik nem men tek el, egy olyan rend -
szer ben vol tak kény te le nek élni, amely nek fõ cél ja a »vég sõ meg ol dás« volt,
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4 Mi vel az idé zet tar tal ma nem kap cso ló dik a ta nul mány té má já hoz, nem nyom tat juk újra.
5 Eu gen Pa la de: Is to rie [Tör té ne lem] Co rint, Bu cu reºti, 1999.
6 Ale xand ru Vul pe: Is to rie ]Tör té ne lem] Sig ma, Bu cu reºti, 2000.
7 Va len tin Ba lu to iu: Is to rie [Tör té ne lem] Edi tu ra Di dac ti cã ºi Pe da go gi cã, Bu cu reºti, 2000.



azaz Né met or szág ban és Eu ró pá ban az összes zsi dó ki ir tá sa”. Szo kat lan mó -
don, ez a tan könyv máshol, ahol a legionáriusokról beszél, megemlíti Mircea
Eliadet, Nae Ionescut és Emil Ciorant.

A 109. ol da lon egy tel jes fe je ze tet szen tel a ho lo ka uszt nak, ame lyet vi tat -
ha tó an, de jo gi lag8 véd he tõ en így ha tá roz meg: „a náci Né met or szág ál tal
meg szállt te rü le te ken élõ zsi dók ki ir tá sa 1939 és 1945 kö zött”. Be szél a zsi -
dók ül dö zé sé rõl, amit Hit ler ha ta lom ra ju tá sa után azon nal el kez dett, meg -
em lí ti a zsi dók üz le tei el le ni boj kot tot, az ál la mi hi va ta lok ból tör tént ki zá rá su -
kat és az ál lam pol gár ság tól meg fosz tó faji tör vé nye ket. A szer zõ az 1938-as
Kris tály-éj sza kát is meg em lí ti, mely nek ered mé nye ként kö rül be lül 100 zsi -
dót gyil kol tak meg és 20 ez ret vit tek kon cent rá ci ós tá bor ba. Rész le te sen szól
1939 és 1945 kö zött a náci meg szál lás alatt lévõ or szá gok ban tör tént zsi dó va -
gyo nok el kob zá sá ról, az ál la mi ok ta tás ban való rész vé te lük be til tá sá ról. El ma -
gya ráz za a sár ga Dá vid csil lag je len tõ sé gét, szól ar ról, mit je len tett élet és ha lál 
kér dé se a len gyel get tók ban, a különleges SS osztagok jelenléte, akik
a Szovjetunió lerohanásakor a náci hadsereget követték azzal a céllal, hogy
elfogják és legyilkolják a zsidókat.

Még meg le põbb, hogy a tan könyv a zsi dó el len ál lás ról is be szél: le ír ja az
1943. áp ri li si var sói get tó fel ke lést. Szól ar ról, ho gyan dönt öt tek a nem ze ti szo -
ci a lis ta ve zé rek 1942 ja nu ár já ban a „vég sõ meg ol dás” ter vé rõl, amely az ausch -
wit zi, ma i da ne ki, treb lin kai stb. ha lál tá bo rok lét re ho zá sá hoz ve ze tett. A szer -
zõ meg pró bál ja ér zé kel tet ni, mi lye nek vol tak ezek a kon cent rá ci ós tá bo rok,
ho gyan szál lít ot ták oda mar ha va go nok ban az em be re ket szer te Eu ró pá ból,
akik kö zül so kan az út so rán pusz tul tak el éhe zés, be teg ség, hi deg vagy for ró -
ság kö vet kez té ben, és ho gyan vá lo gat ták ki õket ér ke zés kor: az egész sé ge se -
ket mun ká ra fog ták, amíg a ki me rült ség tõl, be teg ség tõl, vagy a hi deg tõl el
nem pusz tul tak, a be te ge ket, anyá kat és gyermekeket a gázkamrákba küldték, 
hogyan égették el a halottakat és sokukat milyen embertelen orvosi
kísérleteknek tették ki. 

A szö veg  öt mil lió(?) ha lot tat em lít, ugyan ak kor szól a zsi dók meg men té sé -
re irá nyu ló kí sér le tek rõl Finn or szág ban, Dá ni á ban és még a fa sisz ta Olasz or -
szág ban is. Ra o ul Wal len berg rõl és a nürn ber gi per rõl is ol vas ha tunk. Még Ru -
dolf Hess nek az Ausch witz ban el kö ve tett rém tet tek kel kap cso la tos val lo má sát
is le ír ja. Az ál ta lam elem zett tan köny vek kö zül ez a tan anyag a né met ho lo ka -
uszt ról szó ló tá jé koz ta tást il le tõ en messze a le gát fo góbb és leg ala po sabb.
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8 A Ro mán Sze ná tus Kul tu rá lis Bi zott sá ga sze rint a ho lo ka uszt meg ha tá ro zá sa a kö vet ke zõ: 
„a má so dik vi lág há bo rú alatt az eu ró pai zsi dó ság szisz te ma ti kus, tö me ges meg sem mi sí té -
se náci kon cent rá ci ós tá bo rok ban”.



Egy má sik 11. osz tály szá má ra írt tan könyv So rin Oane és Ma ria Oches -
cu mun ká ja,9 mely még na gyobb ter je de lem ben fog lal ko zik a ho lo ka uszt tal
és a „zsi dó kér dés sel”. Így az Új ide o ló gi ák: li be ra liz mus, na ci o na liz mus, kon zer va -
ti viz mus c. elsõ fe je zet ben a 14. ol da lon ta lál ha tó az Eu ró pa és a zsi dó iden ti tás
címû eset ta nul mány. Rö vid, ám pon tos rész le te ket ol vas ha tunk a zsi dó tör té -
ne lem rõl ál ta lá ban, kezd ve a pa lesz ti nai és me zo po tá mi ai köz pon tok kal,
majd a Spa nyol or szág ban, Fran cia és Né met or szág ban ki ala kult vi rág zó
 közösségekkel, ugyan ak kor em lí tést tesz a zsi dók ül döz te té sé rõl a ke resz tes
há bo rúk kez de té tõl és azok ról a kö zös sé gek rõl is, ame lyek az Osz mán Bi ro -
da lom ban és Len gyel or szág ban ala kul tak ki. Ké sõb bi ek ben szól a zsi dó ság
hely ze té rõl a XIX. szá za di Eu ró pá ban, az Orosz or szág ban tör tént ül döz te té -
sek rõl, mé szár lá sok ról és ti lal mak ról és az azt kö ve tõ Pa lesz ti ná ba, Ame ri ká -
ba és Nyu gat-Eu ró pá ba történt emigrációról. A tankönyv említést tesz az
emancipációról és az állampolgárság elnyerésérõl, de az an ti sze mi tiz mus
kialakulásáról és a Herzltõl kezdõdõ cionizmusról is.

Ké sõbb A két vi lág há bo rú kö zöt ti to ta li tá ri us re zsi mek címû 8. fe je zet ben,
a 93. ol da lon a Po li ti kai el nyo más a két há bo rú kö zöt ti to ta li tá ri us re zsi mek ben cím -
szó alatt az ol va só meg tud ja, hogy a náci ter ror el sõ sor ban a kom mu nis ták és
a zsi dók el len irá nyult: „a faji kér dés, kü lö nö sen az an ti sze mi tiz mus, volt
a náci tár sa da lom po li ti ka kö zép pont já ban. 1933-ban a zsi dók Né met or szág
la kos sá gá nak egy szá za lé kát tet ték ki. Az elsõ vi lág há bo rú utá ni Né met or szág 
min den gaz da sá gi és po li ti kai gyen ge sé gé ért a ná ciz mus õket hi báz tat ta.
A Mein Kampf-ban Hit ler azt ál lí tot ta, hogy a ’zsi dók nem ala pí tot tak egyet -
len in téz ményt sem, de oly so kat rom bol tak szét. El akar ják foj ta ni a né me tek 
nem ze ti ér zé sét és meg mér gez ni vé rü ket’. A lap ol da lán lát ha tó táb lá zat jel zi
a náci an ti sze mi ta hisz té ria ál lo má sa it a má so dik vi lág há bo rú ide jén, amely -
ben zsi dók mil li ó it mé szá rol ták le. 1939-ig és a há bo rú elsõ éve i ben a leg több
je len tõs né met tu dós és mû vész, kö zöt tük zsi dók és né me tek egya ránt el me -
ne kül tek az or szág ból.” És va ló ban, a tan könyv egy vá rat lan lis tát kö zöl azok -
ról, akik Né met or szág ból és Auszt ri á ból me ne kül tek el a há bo rú ki tö ré se
elõtt. Azon ban még meg le põbb a rész le tes kro no ló gi ai fel so ro lás azok ról a zsi -
dó el le nes ül dö zé sek rõl, ame lyek re 1933 és 1945 kö zött ke rült sor: bol tok boj -
kott ja, a nürn ber gi faji tör vé nyek, a Kris tály-éj sza ka (1933–1938), gettókba
történt internálás (1939–1941 – Lengyelország) és a zsidók megsemmisítése
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9 So rin Oane és Ma ria Oches cu: Is to ria [Tör té ne lem] Hu ma ni tas Edu ca ti o nal, Bu cu reºti,
2002.  



(1942–1945 – a Wannsee-konferencia és az ausch wit zi,  treblinkai, maidaneki 
stb. koncentrációs táborokban elkövetett tömegmészárlások). 

A Má so dik vi lág há bo rú c. 9. fe je zet ben egy tel jes al fe je ze tet szen tel a könyv 
a ho lo ka uszt nak a 102. ol da lon, ame lyet a kö vet ke zõ kép pen ha tá roz meg: „az
ó ko ri zsi dók és asszí rok is ten ség nek ho zott ál do za ta, amely ben az ál do za tot
el éget ték. A XX. szá zad ban a ki fe je zés arra a tra gé di á ra utal, amely ben a zsi dó
né pes sé get a ná cik az erre a cél ra fel épí tett tá bo rok ban meg sem mi sí tet ték (be -
le ért ve az el ége tést)”. A Rassziz mus és meg sem mi sí tés cím alatt ol vas ha tunk
a Len gyel or szág ban és a Szov jet unió nyu ga ti ré szén élõ zsi dók sor sá ról, akik
az SS kü lön le ges osz ta ga i nak es tek ál do za tul, „akik elõ ször al kal maz ták a vég -
sõ meg ol dást”. A szer zõk meg em lí tik azt a tényt, hogy „Len gyel or szág ban
435 kon cent rá ci ós tá bort és az Ausch witz-Bir ke nau és Ma i da nek meg sem mi -
sí tõ tá bo ro kat ál lí tot tak fel”. „Né hány kon cent rá ci ós tá bor ból idõ vel meg -
sem mi sí tõ tá bor lett. Az egész mû ve let ipa ri mé re te ket öl tött, ahol min den tá -
bor nak tel je sí te nie kel lett a ter vet. Min den ha lál tá bor kö zül a leg na gyobb,
Ausch witz na pon ta 12 ezer em bert sem mi sí tett meg el gá zo sí tás sal, le lö vés -
sel. A há bo rú vé gé re a ho lo ka uszt ban csak nem 6 mil lió zsi dót, Eu ró pa zsi dó
la kos sá gá nak két har ma dát gyil kol ták meg”. Ki egé szí tés ként a tan könyv rész -
le te ket kö zöl konk rét ször nyû sé gek rõl, mint pl. a cseh szlo vák Li di ce ben és
a fran cia or szá gi Ora do ur-sur-Gla ne ban tör tén tek rõl, va la mint pár szó ban
em lí tést tesz a var sói get tó fel ke lé sé rõl is. A 103. ol da lon, egy tér ké pen a náci
Né met or szág kon cent rá ci ós és ha lál tá bo rai lát ha tók (ér de kes, hogy Trans nist -
ria nincs raj ta), egy fény kép több fog lyot mu tat a da cha ui tá bor fel sza ba dí tá sa -
kor, az ausch wit zi tá bor pa rancs nok, Ru dolf Hess ta nú val lo má sát is idé zi az
elem zett tan könyv. (A 122. ol da lon egy rö vid be kez dést is ta lá lunk a nürn ber -
gi per rõl.) Nem vé let len, hogy ezek kö zött az ada tok kö zött olyan össze ha son -
lí tá so kat is ta lá lunk, mint „eb ben a há bo rú ban ha son ló ször nyû sé ge ket kö vet -
tek el az olasz és ja pán meg szál lók, va la mint a horvát usztasák”, vagy „a
Németország által megszállt országok között, teljes lakosságához viszonyítva 
Lengyelország szenvedte el a legnagyobb emberi veszteséget: 6 millió
halottat”. Természetesen az információ korrekt, de a tények tálalása a szerzõk
azon szándékát is mutatja, hogy a fasiszta politika antiszemita alkotóelemét
csökkentsék.

Ezt az ér zést még egy fon tos tény is nö ve li. Rend kí vü li ere de ti meg kö ze lí -
tés ként, a tan könyv, amely 1815-tõl nap ja in kig mu tat ja be a vi lág tör té nel met, 
min den egyes fe je zet ben rö vi den ír a ro mán tör té ne lem arra az idõ re esõ ese -
mé nye i rõl. Így a má so dik vi lág há bo rú ról szó ló fe je ze tet egy Ro má ni á ról szó -
ló be ke re te zett rész kí sé ri. Itt azon ban bo nyo lód nak a dol gok. Az ele jén a 
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szer zõk meg em lí tik, hogy „tá bo ro kat lé te sí tet tek és a vál la la to kat mi li ta ri zál -
ták. Bár az An to nes cu re zsim el le nez te Ro má ni á ban a zsi dók meg sem mi sí té -
sét, 1941 és 1943 kö zött csak nem 100 ezer zsi dót de por tál tak Trans nist ri á ba,
ahol em be rek ez rei hal tak meg a ne héz élet kö rül mé nyek és az at ro ci tá sok kö -
vet ke zé ben”. A má so dik be kez dés azt mond ja: „a há bo rú alatt a ro má ni ai zsi -
dók kö rül mé nyei egé szen má sok vol tak, mint azo ké, akik a Ma gyar or szág -
hoz csa tolt Észak-Er dély ben ma rad tak, ahol csak nem mind nyá ju kat le mé szá -
rol ták. Eu ró pá ban az õ ese tük mu tat ja a vég sõ meg ol dás leg ko ráb bi
al kal ma zá sát. A ro má ni ai zsi dók a faji tör vény ho zás és más megkülönböztetõ 
intézkedések áldozatai voltak, de a háború végén a zsidó közösség 300 ezer
tagot számlált, amely meghaladta a nácik által megszállt bármelyik más
országét”.

Így vi lá gos sá vá lik, hogy a lát szó la gos nyílt ság el le né re, a szer zõk a „párt vo -
nal hoz” hû sé ge sek ma rad tak, „meg tör tént, de nem itt”. Hoz zá ál lá suk nem iga -
zán kü lön bö zik az e ta nul mány ban elem zett más szer zõ ké tõl: nem ad nak ma gya -
rá za tot arra, hogy ki ket in ter nál tak a tá bo rok ba és nem em lí tik a „ro má no sí tá si”
(ár já sít ási) fo lya ma tot, ame lyet a sok kal ho má lyo sabb „mi li ta ri zá lás ra” cse rél nek
fel. Rá adá sul, az, hogy meg kí sér lik An to nes cu és a ro mán ha tó sá gok mél tó sá gá -
nak lát sza tát meg õriz ni, té vút ra ve zet: ha a re zsim el le ne lett vol na, ak kor ki de -
por tál ta a zsi dó kat Trans nist ri á ba? Vé gül, de nem utol só sor ban, az zal, hogy az
észak-er dé lyi zsi dók kö rül mé nye i vel tesz nek össze ha son lí tást, a szer zõk kom -
mu nis ta ne vel te té sü ket lep le zik le: a kom mu nis ta rend szer stra té gi á ja volt, hogy
ket tõs cél lal is mé tel ten a ma gyar ha tó sá go kat hi báz tas sa: így tá mad ta Ma gyar or -
szá got és re ha bi li tál ta ugyan ak kor An to nes cut és a ro mán ha tó sá go kat. A be kez -
dés vége tö ké le te sen mu tat ja ezt a hoz zá ál lást: a szer zõk azt a kö vet kez te tést von -
ják le, hogy a ro má ni ai zsi dók job ban jár tak, hi szen csak meg kü lön böz te tõ ren de -
le tek tõl szen ved tek, és akár hogy is néz zük, a há bo rú után töb ben ma rad tak
élet ben, mint más or szá gok ban. Az össze ha son lí tás ter mé sze te sen fon tos, de
a szer zõk el fe lej tik meg em lí te ni, hány zsi dó élt Ro má ni á ban a há bo rú elõtt.
Ha el fo gad juk a 800 ez res szá mot, ame lyet egy má sik tan könyv ad meg, ame lyik
ugyan ak kor el fe lej ti meg em lí te ni, há nyan él ték túl a há bo rút (a to váb bi ak ban
elem zett Mi hai Ma nea 12. osz tá lyo sok nak írt tan köny ve), ak kor fél mil lió a hi -
ány zó szám, vagy is a zsi dó la kos ság két har ma da nem élte túl a há bo rút. Úgy tû -
nik, hogy a szer zõk szá má ra ezek az ada tok nem ele gen dõk ah hoz, hogy a „meg -
sem mi sí té si po li ti kát” bi zo nyít sák.

A „zsi dó kér dés sel” kap cso la tos utol só, ér dek lõ dés re szá mot tar tó in for -
má ció eb ben a tan könyv ben – egye dül ál ló a ta nul mány ban sze rep lõ tan köny -
vek kö zött – a Kö zel-Ke le ti konf lik tus cím alatt ta lál ha tó. Iz ra el ál lam rö vid
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tör té ne té rõl ol vas ha tunk eb ben a rész ben, amely töb bé-ke vés bé vé let len té ve -
dé sek tõl és hi á nyok tól hem zseg, kö zöt tük a Bel fo ur(sic!)-nyi lat ko zat mu lat -
sá gos nak tûn het, de olyan mon da to kat is ta lá lunk, mint „1947. no vem ber
29-én az ENSZ Iz ra el ket té vá lasz tá sá ról dön tött: egy zsi dó és egy pa lesz tin ál -
lam meg ala ku lá sá ról. Iz ra el 1948. má jus 15-én ki ki ál tot ta füg get len sé gét.
Az arab ál la mok ezt nem is mer ték el és há bo rút kezd tek. Kö rül be lül 900 ezer
pa lesz tin hagy ta el szü lõ föld jét és a szom szé dos or szá gok ban te le pe dett le”,
csak úgy, mint Iz ra el Füg get len sé gi Nyi lat ko za ta és a Pa lesz tin nem ze ti sta tú -
tum össze ha son lí tá sa, amely lát ha tó an azt az el kép ze lést tá mo gat ja, mi sze rint 
Iz ra el ag resszor ként vi sel ke dik és el nyom ja a sze gény pa lesz tin né pet.10

Mi hai Ma nea 12. osz tá lyo sok nak szó ló tan köny vé ben11 a 323. ol da lon
azt írja, hogy 1940. au gusz tus 9-én „a zsi dó la kos ság nak meg tilt ot ták, hogy
köz al kal ma zot ti stá tusz ban vagy a had se reg ben áll jon al kal ma zás ban és in gat -
la no kat sem bir to kol ha tott. Ez egy sor an ti sze mi ta in téz ke dés kez de te volt,
amely bõl Ro má ni á ban nem volt sok. Ugyan ak kor mind az an ti sze mi tiz mus
mind a na ci o na liz mus mér sé kel ten je lent ke zett. A há bo rú ki tö ré se kor a zsi -
dó la kos ság szá ma 800 ezer volt”. Ha Ro má nia tör té nel me so rán tett zsi dó el -
le nes in téz ke dé sek szá ma „ke vés nek” ne vez he tõ (ha csak nem szó sze rint néz -
zük a dol got, azaz 1918-tól kezd jük a szám lá lást), ak kor nem kell meg le põd -
nünk azon, hogy a Vas gár da és a Goga Cuza vagy az An to nes cu kor mány
po li ti ká ját és in téz ke dé se it „mér sé kelt an ti sze mi tiz mus nak” és „mér sé kelt na -
ci o na lizmus nak” aposzt ro fál ja a szer zõ. Ar ról nem is szól va, hogy a szö veg ben
meg ta lál ha tó, hány zsi dó élt Ro má ni á ban a há bo rú elõtt, de egy szót sem szól
ar ról, há nyan ma rad tak az or szág ban a háború után.

A szer zõ azon ban nem áll meg itt. A 339. ol da lon azt ol vas hat juk, hogy „a
rend kí vü li kö rül mé nyek kö zött az An to nes cu kor mány po li ti kai meg tor ló in -
téz ke dé se it le tar tóz ta tá sok kal, de por tá lá sok kal és nép sze rût len ren del ke zé -
sek kel fo koz ta. Mun ka tá bo ro kat ál lí tot tak fel és mi li ta ri zál ták a vál la la to kat
és in téz mé nye ket. Így az or szág ban bör tö nö ket és mun ka tá bo ro kat lé te sí tet -
tek Târ gu Ji u ban, Ka rán se bes en vagy a há bo rús köz igaz ga tás te rü le te in
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10 A szer zõk nem em lí tik, hogy pél dá ul Pa lesz ti na szét vá lasz tá sa va ló ban két ál lam – Iz ra el és 
Jor dá nia – lét re jöt té hez ve ze tett. Az utób bi sok kal na gyobb, és az ara bok kezd ték a há bo -
rút a zsi dók el len, mi vel Pa lesz ti na egész te rü le tét meg akar ták sze rez ni. Az Iz ra elt el ha gyó 
pa lesz ti nok szá mát is el tú loz zák, va la mint nem em lí tik azt a tényt, hogy nem ûz ték el
õket, ha nem más arab ál la mok rá be szé lé sé re ke res tek me ne dé ket, hogy ez zel is a nem zet -
kö zi nyo mást erõ sít sék. To váb bá nem utal nak arra a tény re, mi sze rint ha son ló szá mú zsi -
dót ûz tek ki arab ál la mok ból, ami vel a la kos ság cse rét elég „egyen lõ vé” tet ték stb.

11 Mi hai Ma nea: Is to ria Ro mâ ni lor de la 1821 pînã la 1989 [A ro má nok tör té nel me 1821-tõl
1989-ig] Edi tu ra Di dac ti cã ºi Pe da go gi cã, Bu cu reºti, 1998.



Odesszá ban, Vap ni ar ká ban, Sme rin ká ban, Bog da nov ká ban és Du ma nov ká -
ban”. Nem tesz em lí tést ar ról, ki el len hoz ták az in téz ke dé se ket, vagy kit bör -
tö nöz tek be, de por tál tak mun ka tá bor ba. A di á kot ma gá ra hagy ja, ta lál ja ki õ
maga. De még ezt sem te he ti iga zán, mert a 344. ol da lon to váb bi za va ros in -
for má ci ót ol vas hat: „Ro má nia és a náci Né met or szág szö vet sé ge el lent mon -
dá sok kal volt ter hes: [gaz da sá gi prob lé mák], a zsi dók ke ze lé se [a Bé csi dön -
tés] […]”. Nem vi lá gos mi ben állt az el lent mon dás – Ro má nia job ban vagy
rosszab bul ke zel te a zsi dó kat, mint Németország?

Ta lán ma gya rá za tot ad a 304. ol da lon ta lál ha tó szö veg: „An to nes cu ér de -
me volt, hogy el le nez te a »vég sõ meg ol dás« vég re haj tá sát és Ro má nia zsi dó la -
kos sá gá nak a meg sem mi sí té sét. Észak-nyu gat Er dély és Trans nist ria hort hys -
ták ál tal meg szállt te rü le te in tör tént zsi dó el le nes ke gyet len ke dé sek és vesz te -
sé gek el le né re, a »vég sõ meg ol dást« nem hajt ot ták vég re Ro má ni á ban.
Az 1941. jú li us 6-án Ia si ban tör tént pog rom ki vé tel nek te kint he tõ. Bessza rá -
bi á ban, a ro mán ci o nis ta moz ga lom ve ze tõ i nek – L. Fil der man, M. Ben ve nis -
ti, Al. L. Zis su – a zsi dó la kos ság meg men té se ér de ké ben tett erõ fe szí té sei el le -
né re, tra gi kus és bo nyo lult kö rül mé nyek kö zött Mar cu les ti, Flo res ti, Gura
Ka men ca, Cli ma u ti, Gura Ca i na ri hely sé gek ben mé szár lá so kat je gyez tek fel. 
1942 nya rán Ion An to nes cu nak si ke rült sem mis sé ten nie a Ro má ni á ban akk -
re di tált né met rend õr sé gi at ta sé nak, Adolf Eich mann a Re ich Biz ton sá gi Fõ -
pa rancs no ka kép vi se lõ jé nek, Gus tav Rich ter nek tett ígé re tet, hogy or szá -
gunk zsi dó sá gát az ausch wit zi ha lál tá bor ba de por tál ják. Ugyan ak kor a ro -
mán kor mány el fo gad ta a zsi dók Pa lesz ti ná ba tör té nõ ki ván dor lá sát; így
Ro má nia va ló ban for du ló pon tot je len tett a ma gyar, szlo vák és len gyel zsi dók
na gyon ne héz kö rül mé nyek kö zöt ti ki ván dor lá sá ban”. Ennyit An to nes cu po -
li ti ká já nak ér de me i rõl! A szer zõ nyil ván va ló szán dé ka, hogy el hi tes se a di ák -
kal, An to nes cu va ló já ban meg pró bál ta men te ni a zsi dó kat, és bár mi is tör -
tént, az õ köz re mû kö dé se nél kül ment vég be, vagy egy sze rû ki vé tel kép pen.
Nem em lít ve a ro mán hatóságok rémtettekben való részvételének leírására
a „tragikus és bonyolult körülmények” eufemisztikus alkalmazását!
A terminológiák ellentmondása világosan kitûnik: ha Romániában nem
alkalmazták a végsõ megoldást, de mészárlások történtek Besszarábiában,
akkor Besszarábia nem tartozott Romániához!

A 12. osz tály nak szánt tan könyv12 a 155–162. ol da la kon hang sú lyoz za:
„Hit ler jó vá ha gyá sát meg kap va (1941. ja nu ár 14.) An to nes cu az zal az
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12 Ni co le ta Du mit res cu szerk.: Is to ria Ro mã ni lor [A ro má nok tör té nel me] Hu ma ni tas Edu ca -
þi o nal, Bu cu reºti, 1999.



el ha tá ro zás sal tért vissza Ro má ni á ba, hogy le szá mol a Vas gár dá val. El tá vo lí -
tot ta az ár já sít ási meg bí zot ta kat”. A fur csa csak az, hogy a könyv elõ zõ leg sem -
mi lyen em lí tést nem tesz a ro má no sí tá si/ár já sít ási fo lya mat ról, vagy an nak
meg bí zot ta i ról. A 157. ol da lig kell vár nia a di ák nak, hogy meg ért se, mire utal
a szer zõ. A Zsi dó kér dés cím szó alatt már meg ta lál juk az erre vo nat ko zó rész le -
te ket: „Az An to nes cu-kor mány nak a ki sebb sé gek kel kap cso la tos leg fon to -
sabb prob lé má ja a ’zsi dó kér dés sel’ való szem be né zés volt. Az tény, hogy Ro -
má nia 1940 ta va szán tör tént Né met or szág hoz való kö ze le dé se a zsi dók hely -
ze té nek sú lyos bo dá sát ered mé nyez te. A Nem ze ti Lé gi o ná ri us Ál lam
meg ala kí tá sát kö ve tõ en, An to nes cu és a Vas gár da el kezd te a gaz da ság ro má no -
sí tá sát. A Szov jet unió meg tá ma dá sa elõt ti zsi dó el le nes in téz ke dé sek el sõ sor -
ban a gaz da sá got érin tet ték. A lé gi o ná ri u sok ma gán sze mé lyek el len el kö ve -
tett erõ sza kos cse le ke de tei ki vé te les nek mond ha tók. A zsi dók de por tá lá sa
Bessza rá bia és Észak Bu ko vi na vissza szer zé se után kez dõ dött. Eze ken a te rü -
le te ken élõ zsi dók már nagy szám ban, kö rül be lül 130 ez ren, a Szov jet uni ó -
ban ta lál tak me ne dé ket. Bi zo nyos becs lé sek sze rint 1941 és 1943 kö zött csak -
nem 100 ezer zsi dót Trans nist ri á ba de por tál tak. Em be rek ez rei hal tak meg
a ször nyû kö rül mé nyek és az el kö ve tett at ro ci tá sok kö vet kez té ben. Az An to -
nes cu kor mány kö vet ke ze tes an ti sze mi ta po li ti kát foly ta tott, a ro mán ál lam -
pol gár sá gú zsi dó kat meg kí sé rel te el szi ge tel ni az or szág tár sa dal mi, gaz da sá gi
és kul tu rá lis éle té tõl. Azon ban, az An to nes cu kor mány nem vett részt a zsi -
dók tö me ges de por tá lá sá ban, ame lyet a hit le ri »vég sõ meg ol dás« ter ve ként
a ná cik szer vez tek. Bár a zsi dó kat is mé telt meg kü lön böz te tés, va gyo nuk el -
kob zá sa és más in téz ke dé sek ér ték, lé nye ges, hogy Ion An to nes cu dön té sé -
nek ér tel mé ben 1944 au gusz tu sá ig Ro má ni á ban 292.149 zsi dó ma radt élet -
ben. A ná cik ál tal uralt egyet len or szág ban sem él ték túl a zsi dók ilyen nagy
arány ban a há bo rút – je len tet te ki Dr. Wil helm Fil der man az 1946-ban Bu ka -
rest ben meg je lent Jur na lul de Di mi ne a þa lap nak (Reg ge li Hír lap)”. Bár a szö -
veg még min dig nem ma gya ráz za meg a „ro má no sí tás” je len té sét, még is sok
olyan rész le tet kö zöl, ame lyet más tan könyv ben nem ta lá lunk. Más rész rõl,
a töb bi tan könyv höz ha son ló an, mi ni má lis ra csök ken ti a ha tó sá gok at ro ci tá -
sok ban való rész vé te lét és meg pró bál ja An to nes cut a zsi dók meg men tõ je -
ként fel tün tet ni, va la mint azt a lát sza tot kel ti, mint ha a Trans nist ri á ba tör tént
de por tá lá so kat nem le het tö me ges de por tá lás nak vagy egy olyan terv
részeként felfogni, amely a zsidók megsemmisítésére irányult.
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A 12. osz tály

Meg em lí ti azt is, hogy 1928-ban meg ala kult a Zsi dó Par la men ti Klub az -
zal a cél lal, hogy össze han gol ja a zsi dó kép vi se lõk és sze ná to rok te vé keny sé -
gét, kü lö nös te kin tet tel az an ti sze mi ta ese mé nyek kel kap cso la tos in ter pel lá -
lás ra, amely nek kö vet kez mé nye ként 1929. de cem ber 18-án Io sif Fis cher
a köz ok ta tá si, bel ügyi és az igaz ság ügyi tár ca ve ze tõ i nek tett fel kér dé se ket
a Ia si ban az egye tem Or vos tu do má nyi Karán történt antiszemita meg moz du -
lá sok kal kapcsolatban. 

A szer zõk le ír ják az 1931-ben ala kult Zsi dó Párt rö vid tör té ne tét, amely
The o dor Fis cher el nök sé gé vel már az 1931. jú ni u si vá lasz tá so kon ön ál ló lis tá -
kon in dí tott je löl te ket és 5 par la men ti kép vi sel õs éget nyert (50 000 sza va zat)
és 1932-ben újabb öt he lyet (70 000 sza va zat). Meg em lí tik a 1933. no vem ber
7–8. kö zöt ti párt kong resszu son el fo ga dott prog ra mot, amely cé lul tûz te ki
a ro mán ál lam pol gár ság oda íté lé si fo lya ma tá nak re form ját, a vá lasz tá si kü -
szöb 1%-ra tör té nõ csök ken té sét az al kot mány el le nes po li ti kai (fõ leg an ti sze -
mi ta) cso por tok el len, és el akar ta érni, hogy a zsi dó kat al kal maz has sák ál la mi
hi va ta lok ban, meg vá laszt has sák, mi lyen is ko lá ban ta nít tat ják gyer me ke i ket
(nem román iskolában), a zsidó magániskolák kapjanak pénzügyi
támogatást, és a közigazgatási reformot is célul tûzték ki. 

A tan könyv szá mot ad a Ro mán Zsi dók Köz pon ti Ta ná csá nak 1936-os
meg ala ku lá sá ról, amely ma gá ba fog lal ta a Szö vet sé get és a Pár tot is Wil helm
Fil der man ve ze té se alatt. Le ír ja azo kat a kí sér le te ket, ame lye ket a Ta nács a saj -
tón ke resz tül tett az an ti sze mi ta tá ma dá sok el len sú lyo zá sá ra, to váb bá ar ról is, 
hogy 1937-ben nem si ke rült vá lasz tá si egyez sé ge ket kötnie, így jelöltjei nem
jutottak be a parlamentbe.

A tan könyv ben ol vas ha tó leg ér de ke sebb in for má ció azon ban a „zsi dó kér -
dés sel” kap cso la tos bo nyo dal mak ról ol vas ha tó, így pél dá ul a W. Fil der man ál tal
jel zett nem zet kö zi tes tü le tek nek a kér dé se, a bol se vik Orosz or szág ból Ro má ni á -
ba ér ke zett mint egy 250 ezer il le gá lis be ván dor ló ügye, va la mint az 1940-ben
a Ro má ni á ban élõ zsi dó kö zös sé gek utol só kong resszu sán Ale xand ru Saf ran (a
könyv ben té ve sen Saf ron!) fõ rab bi vá tör tént meg vá lasz tá sa, és a ki rály, a kor -
mány és az igaz ság ügyi rend szer se gít sé gé vel par la ment be ju tá sa.

Vé gül de nem utol só sor ban, ahogy már ko ráb ban je lez tük, em lí tés re mél -
tó a Ioan Scur tu ál tal szer kesz tett 12. osz tály nak írt tan könyv13. A szer zõ, bár
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nem ke rü li meg a té mát – ami per sze nem meg le põ je len le gi be osz tá sát te kint -
ve, hi szen õ a ro mán el nök ok ta tás ügyi ta nács adó ja – de sem mi lyen je len tõ sé -
get nem tu laj do nít neki. A 188. ol da lon egy rö vid be kez dés ere jé ig ezt írja: „az 
An to nes cu re zsim an ti sze mi ta po li ti kát foly ta tott, kü lö nö sen a kom mu niz -
mus sal vá dolt bessza rá bi ai zsi dók el len ho zott in téz ke dé se ket. Pog ro mok tör -
tén tek (Iaºiban és Odesszá ban), amely ben 250 ezer zsi dó halt meg, vagy tûnt
el. Ugyan ak kor An to nes cu nem fo gad ta el a Hit ler ál tal kö ve telt ’vég sõ meg -
ol dást’ (a zsi dók meg sem mi sí té sét)”. Ké sõbb (189.) még egy mon da tot ol vas -
ha tunk: „Az 1941. ja nu ár 21–23-i za var gá sok után 416 ál do za tot, kö zöt tük
120 zsi dót je gyez tek fel”. Ennyit tud nak mon da ni a szer zõk a ho lo ka uszt ról
és a „zsi dó kér dés rõl”. Lát hat juk, mi lyen áll ha ta to san ki tar ta nak amel lett, hogy
An to nes cu fel té te lez he tõ en el uta sí tot ta a Hit ler ál tal kért „vég sõ meg ol dást”,
ame lyet va ló ban pon tos nak te kint he tünk: An to nes cu nak sa ját el kép ze lé se volt
a zsi dók meg sem mi sí té sé rõl, ame lyet, mint köz tu dott, fel adott, amint azt egy,
a fen ti ek ben már elem zett tan könyv be is mu tat ta, vagy is hadi ta pasz ta la ta alap -
ján érez te, hogy Né met or szág el ve szí ti a há bo rút és el jön a szá mon ké rés ide je.
Csak spe ku lál ni le het ar ról, hogy mi lyen in téz ke dé se ket hoz tak a zsi dó ság el -
len és ar ról is, hogy ki kez de mé nyez te a tan könyv ál tal em lí tett pog ro mo kat, de 
ezt po zi tív jel ként le het te kin te ni – leg alább a könyv nem ta gad ja, hogy a ha tó sá -
gok érin tet tek vol tak az ese mé nyek ben!

Kö vet kez te té sek

Ez a ta nul mány ter mé sze te sen nem me rí ti ki rész le tek be me nõ en a té -
mát. Nem is volt cé lunk. Több ál ta lá nos és kö zép is ko lai tan könyv lé te zik,
amely rõl nem tet tünk em lí tést. De vé le mé nyem sze rint, azok, ame lye ket
szám ba vet tünk, azt mu tat ják, hogy nincs kö vet ke ze tes el gon do lás, mit és ho -
gyan kel le ne a ho lo ka uszt tal fog lal ko zó téma kap csán ta ní ta ni. Több tan -
könyv szót sem ejt róla, míg má sok nem érin tik a lé nye get és meg int csak má -
sok pon tat la nok és hi á nyo sak. Min den tan könyv, amely meg pró bált pon tos
ké pet adni, azt mu tat ja, hogy ez a kép nem tel jes és nem is át fo gó. Azok nak,
akik nem is me rik jól a ro mán tör té nel met – és eza latt nem csak a kül föl di eket
ér tem, ha nem azo kat a nem ze dé ke ket is, akik a kom mu nis ta rend szer alatt
foly tat ták ta nul má nya i kat, ami kor a tör té nel mi in for má ci ót a kom mu nis ta
igé nyek nek meg fe le lõ en szûr ték és ír ták át – eb bõl nem nyer het nek va ló di ké -
pet ar ról, hogy iga zán mi is tör tént azok ban az évek ben.

To váb bá az elem zés azt is mu tat ja, hogy a prob lé mák ak kor me rül nek fel
iga zán, ami kor a ho lo ka uszt kér dé se Ro má ni át érin ti. Könnyen ész re ve het -
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jük, hogy míg a 8., 10. és a 12. osz tá lyok szá má ra írt tan köny vek hoz zá ál lá sa
nagy ban kü lön bö zik, ad dig mind két 11. osz tá lyos tan könyv, szer zõ tõl füg get -
le nül ren ge teg pon tos ada tot kö zöl. Rá adá sul, a nem zet kö zi szak iro da lom ból 
vett ugyan azon idé ze tek leg alább azt bi zo nyít ják, hogy eb ben a vo nat ko zás -
ban egy szé les in for má ci ós bá zis áll min den ér dek lõ dõ ren del ke zé sé re. Nem
mond ha tó el ugyan ez Ro má nia mo dern tör té nel mé rõl. Itt is ha son ló rész le -
tek je len nek meg a tan köny vek ben, de ez nem je len ti azt, hogy tény sze rû ek,
ha nem ép pen el len ke zõ leg, mind egyik ugyan azt a ha mis ké pet su gall ja, el len -
tét ben az zal, ami va ló já ban történt. 

Úgy tû nik, egy új ke le tû tény ön ma gá ért be szél. A Sig ma ki adó mos ta ná -
ban je len tet te meg Ro bert Strad ling köny vét,14 ame lyet az Eu ró pa Ta náccsal
tör tént meg egye zés alap ján Mi hai Ma nea for dí tott és dol go zott át (na gyon
fon tos szó!), igaz a for dí tó és a ki adó fe le lõs sé gé vel. A bo rí tón hang sú lyoz ot -
tan ol vas hat juk, hogy a könyv ben a szer zõ vé le mé nye sze re pel (és ez nem je -
lent he ti a for dí tó ét is!). A 93. ol da lon ab ban a fe je zet ben, amely ben egy ké -
nyes kér dés pél dá ja ként, a ho lo ka uszt meg kö ze lí té sé nek for rá sa it tag lal ja,
a szer zõ a kö vet ke zõt írja: „1941-ben a ke le ti front meg nyi tá sa és a Szov jet -
unió el le ni há bo rú kez de te ve ze tett el az újon nan el fog lalt te rü le te ken az Ein -
sat zeng rup pen né ven is mert kü lön le ges SS kü lö nít mé nyek fel ál lí tá sá hoz, az -
zal a cél lal, hogy zsi dó kat és kom mu nis tá kat gyil kol ja nak le, gyak ran a he lyi
rend õr ség és más kol la bo rán sok se gít sé gé vel. Ezek a kü lö nít mé nyek Len gyel -
or szág ban, a Bal ti ál la mok ban, Uk raj ná ban, Be lo russzi á ban és Ro má ni á ban
mû köd tek”. Itt ol vas hat juk a 2. ma gya rá za tot, amely, mint a 95. ol da lon ki de -
rül, a for dí tó meg jegy zé se és az ere de ti szö veg ben nem ta lál ha tó. Mi hai Ma -
nea úgy érzi, hogy nem csak kö te les sé ge, de joga is, hogy sze mé lyes vé le mé -
nyét ki fejt se a té mát il le tõ en: „a szer zõ té ved, mi vel az el nyo más ilyen erõi
nem te vé keny ked tek ro mán te rü le ten. A má so dik vi lág há bo rú alatt Ro má nia 
szö vet ség ben állt Né met or szág gal és az nem száll ta meg az or szá got”. Fi gyel -
men kí vül hagy va azt a tényt, hogy ve szé lyes így zsong lõr köd ni a fo gal mak -
kal, a „meg szállt” fo gal mát szán dé ko san za var ja össze az „uralma alatt” és
a „szövetséges” szavakkal, és a kérdés lényegtelen részletére szándékosan
helyezõdik a hangsúly, hogy a lényeget elkerülje: attól eltekintve, milyen
elnevezéssel illetjük õket, tény, hogy Romániában hasonló elnyomó erõk
mûködtek abban az idõben. 

Sok ten ni va ló van a té má val kap cso lat ban. Mind ez a tör té né szek új nem -
ze dé ké nek el ha tá ro zá sá tól függ, at tól, hogy meg ír ják-e an nak a kor nak a va ló -
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di tör té nel mét, hogy azt majd a leg újabb me to do ló gi ák sze rint le hes sen ta ní -
ta ni. Va ló já ban az, hogy egy olyan szél sõ sé ges párt, mint a Nagy Ro má nia
a sza va za tok 27%-át kap ta a leg utol só vá lasz tá so kon, ter mé sze tes ered mé nye
an nak, hogy a fi a tal nem ze dé ket nem tá jé koz tat ták és nem ta nít ot ták ar ról,
hogy mi a szél sõ jobb va lós tör té nel me Ro má ni á ban. Azon ban ér de kes, hogy
ugyan ak kor az el múlt né hány év ben a fi a ta lok, ta nu lók és di á kok na gyobb ér -
dek lõ dést mu tat tak a téma iránt, és úgy tû nik, sza va hi he tõ for rá so kat ke res -
nek. A kö zel jö võ va ló szí nû leg meg mu tat ja, mire lel tek. 

For dít ta: Rácz Ka ta lin
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