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loan Drago? önfeláldozó küldetésének kiterjedt irodalma van. Egyed Ákos összegyűjti, helyenként ütközteti
a tanúvallomásokat, késői értékeléseket. Kiemeljük
Kossuthnak ez ügyben Csányihoz intézett levelét, amely
- rácáfolva az ellentétes véleményekre - félreérthetetlenül bizonyítja a kormányzó-elnök jóhiszeműségét, őszinteségét. lancu részéről viszont felvethető a taktikázás
szándéka. A tárgyalások tragédiába torkolló megfenekléséért felelős Hatvani Imrével kapcsolatos újabb adatok
megerősítik azt a véleményt, hogy benne a „gyermekded
naivság felelőtlen kalandorsággal keveredett".
Kossuth, Bálcescu és Bolliac Projet de pacificationját teljes terjedelmében olvashatja az érdeklődő. Milyen
kár, hogy ez a történelmi jelentőségű megegyezés oly
későn került tető alá, s születése idején jóformán visszhangtalan maradt. Iancu fegyvernyugvást elrendelő
parancsa és a nemzetiségi törvény már nem befolyásolhatta a végkifejletet.
A polgárháború monografikus bemutatása a jövő
feladata. Az adatok hiányos, szétszórt jellege miatt a
történetírást felületes magyarázatok, elfogult vélekedések terhelik. Egyed Ákos jórészt eredeti források megszólaltatásával felvázolja az etnikai belháború eseményeit. Az áldozatok számbavételét az indokolja, hogy a
román politika és történetírás hamis adatokat sulykolt a
köztudatba. Minimalizálja vagy elhallgatja a magyar
áldozatok számát, ugyanakkor eltúlozza a román veszte-

ségeket, összekeveri a fegyvertelen és a csatákban elesett
áldozatokat.
A szerző ismerteti az ősforrást, a román vezetők bécsi beadványát (1850), amely 40 000 román áldozattal és
230 elpusztított román faluval vélte igazolni kérései
jogosságát. A mértékadó - pedig elfogult! - osztrák
statisztikákkal való összevetés kétségtelenné teszi, hogy
e számok légből kapottak. A szétszórt adatok összesítése
alapján elmondható, hogy 1848-1849-ben Erdély polgári lakosságából 14 000-15 000 személy pusztult el, s
ugyanennyire tehető a csatákban elesettek száma. A
legnagyobb veszteséget a magyarság szenvedte ( 7 5 0 0 8500 polgári áldozat). „Egyes magyar vidékeken olyan
arányokat öltött a magyar nép pusztulása, hogy azt napjainkig sem tudta pótolni" (II. 303).
Egyed Ákos monográfiája nem készült a teljesség
igényével. A jövőben a helytörténeti kutatások újabb
tényeket hozhatnak napvilágra, amelyek tovább árnyalhatják a forradalom és szabadságharc kezdetéről, a polgárháborúról alkotott képünket. Alapos tanulmányokat
igényel a bánsági, partiumi, máramarosi románság és a
magyar forradalom viszonya. A hadi események kutatása
jóformán megrekedt Bem főerőinek a számbavételénél.
Rengeteg a tennivaló. Ettől függetlenül Egyed Ákos
könyve határkő: Trianon óta először hallatja hangját '48ról a hiteles erdélyi magyar történetírás.
Vincze Zoltán

Egyetemtörténeti emlékezések és d o k u m e n t u m o k
Erdély magyar egyeteme. 1. Csőgör Lajos Emlékirata. Dokumentumok
1944-1945.
2. Dokumentumok 1945-1949. Szerk. Lázok János és Vincze Gábor.
Bev. tan. Vincze Gábor. Marosvásárhely. I. 1995. 246 lap: 11. 1998. 282 lap + 2 db térkép
Az első kötethez írt bevezető tanulmány és jegyzetek
Vincze Gábor szegedi kutató értékes munkája. Először
felvázolja a kolozsvári egyetemnek 1872-ben kezdődő
történetét, és külön kiemeli a „nagy fordulatok" idején,
1919-ben és 1940-ben bekövetkező változásokat, melyekben a magyar-román viszony alakulásának modelljét ismeri fel. Ezután összefoglalja az 1944 őszén az
egyetemen történt eseményeket, majd a szovjet hadsereg
bevonulására tér ki, és azokra a próbálkozásokra, ahogyan a román hadsereg akarta átvenni az egyetemet. Az
Országos Demokrata Arcvonal megalakulása után a főispán elrendelte a tanszemélyzet „purifikálását", és 20 személyt kizártak az egyetemi oktatásból, ugyanakkor más
tanárokat neveztek ki. Ezután ismerteti a politikai harcot, amely Petru Groza győzelmével végződött. Részletesebben foglalkozik a magyar egyetem körül folyó tárgyalásokkal, és név szerint is felsorolja a különböző bizottságok tagjait, az általuk folytatott tárgyalások hátterét, és ezáltal könnyebbé teszi az események megértését.
Csőgör Lajos Emlékiratának előszavában elmondja,
hogy a Bolyai Tudományegyetem alapításának 50. évfordulója alkalmából azért vállalkozik emlékeinek megírására, mert úgy véli, hogy az egyetem megalakulásának
és múltjának felidézése sok haszonnal járhat; ugyanak-

kor szomorúan jegyzi meg, hogy a hetvenes évek közepére a Bolyai Tudományegyetemnek még a neve is eltűnt
a hivatalos adminisztrációból.
Ezután felvázolja életének néhány mozzanatát: Nagysármáson született (1904-ben), orvostudományi tanulmányait Szegeden végezte (1923-1928), majd visszatért
Kolozsvárra, ahol megismerkedett a baloldali értelmiséggel; 1940-től egyetemi adjunktus, majd professzor.
Az egyetem ügyeivel foglalkozva két tehetséges tanárra,
Venczel Józsefre és Nagy Gézára támaszkodott és rajtuk
keresztül Márton Áron katolikus püspökre és a református vezető körökre.
1944 őszén az egyetem megkezdte ugyan a kormány
kiürítési rendeletének a végrehajtását (az értékes műszerekkel megrakott autók Keszthelyen elakadtak, de szeptember 15-én az Egyetemi Tanács határozatban mondta
ki, hogy „Az egyetem még ellenséges megszállás esetén
sem hagyja el Kolozsvárt [...] mert Erdély magyarságának szüksége van arra a kulturális tökére, amelyet a
Tudományegyetem képvisel".
Ez a határozat azért volt döntő jelentőségű, mert
megszüntette a további kiürítéseket, és lehetővé tette a
tanszemélyzet itthon maradását. Október 11-én a Vörös
Hadsereg bevonult Kolozsvárra, és a szovjet főparancs-
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nok, Malinovszkij marsall az Egyetemi Tanács és az
egyházak képviselői előtt kijelentette, hogy minden
intézmény maradjon a helyén. November 12-én a szovjet
parancsnokság kiutasította a román közigazgatást Erdélyből, és a politikai irányítás a román és magyar baloldali vezetők kezébe került, akik minden itt lakó nép
számára demokratikus rendszert akartak megvalósítani,
noha az egyetem kérdésében egyes magas pártfunkcionáriusok (Ana Pauker és Luka László) nem lelkesedtek egy
magyar egyetem létesítéséért. Az egyetem fennmaradását
mégis három tényező biztosította: az Egyetemi Tanács
említett, a jogfolytonosságot biztosító határozata, a szovjet parancsnokság állásfoglalása és a város demokratikus
szellemű munkássága és értelmisége.
Természetes, hogy az egyetemmel kapcsolatban számos terv merült fel. A nemzetiségi minisztérium mindössze három magyar nyelvű tanszéket akart felállítani. A
Központi Tanácsadó Testület úgy vélte, hogy a román
egyetem létesítsen egy román és egy magyar tanszéket. A
közben megalakult ODA (Országos Demokrata Arcvonal) október 12-én gyűlést tartott, amelyen demokratikus
politikájának megfelelően kimondta, hogy „a magyar
egyetem folytonossága mellett a román egyetem is kezdje meg működését egy közös kolozsvári egyetem keretében és ebből alakuljon ki a két egyetem".
Az események további menetét a Groza-kormány kinevezése és a román közigazgatás visszatérése határozta
meg. A Kolozsváron tartott nagygyűlésen a király mellett
Visinszkij szovjet külügyminiszter is felszólalt, és felolvasta Sztálin és Groza táviratváltását. Magyar Népi Szövetség pedig 20 pontból álló memorandumot dolgozott
ki. Ugyanakkor tárgyalások folytak az Egyetemi Tanács
és a még Szebenben levő román egyetem képviselői
között. Ugyancsak Kolozsváron március 15-17-én ülést
tartott az egyetem megszervezésére létesített r o m á n magyar bizottság. Hosszú tanácskozás után elhatározták,
hogy a román egyetem május elsején visszatér Kolozsvárra, ugyanakkor új, magyar állami egyetem létesül,
amelyre azonban csak román állampolgársággal rendelkező tanárok nevezhetők ki, a többiek csak esetleges
optálásuk után vagy szerződéssel kaphatnak kinevezést.
Május 6-13-án a Magyar Népi Szövetség Kolozsváron megtartotta első kongresszusát, amelyen Groza miniszterelnök is részt vett. Az egyetem körül kialakult
feszült légkört nagymértékben ellensúlyozta Groza magyarul mondott beszéde.
További tárgyalások következtek, majd május 29-én
a király aláírta a 406-os és a 407-es rendelettörvényeket.
Az első a román iskolák és az egyetem május elsejére
való visszatérését rendeli el, a második kimondja, hogy
Kolozsváron magyar tannyelvű állami egyetem létesül,
négy karral és több tanszékkel. Az új egyetem ügyeinek
intézésére a minisztérium háromtagú bizottságot nevezett ki Csőgör Lajos, Demeter János és Jancsó Elemér
személyében, amely azonnali feladatául kapta az épületek átadását a visszatérő román egyetemnek. Az Egyetemi Tanács június 3-án tartott értekezletén kifejezte örömét az új egyetem törvényes megalapításáért. Délután a
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szakszervezeti gyűlés keretében Hún Nándor orvosprofesszor az elért eredményt kétes értékűnek nyilvánította,
amiért azután másnap Bányai László éles bírálatban
részesítette. A felfűtött hangulatot az is szemlélteti, hogy
a román állampolgárságú tanárok „mindenfajta egyetemi
megbízatást" elhárítanak maguktól, ha nem teszik lehetővé a magyar állampolgárságú tanszemélyzet további
működését.
Június 5-én sor került az egyetem átadására. A két
bizottság abban állapodott meg, hogy a felmerült vitás
kérdések megoldására Bukarestbe utaznak. Az ottani
tárgyalásokon, Groza miniszterelnök hathatós támogatásával, a legtöbb kérdésre megoldást találtak.
Közben az iskolai év is befejeződött, és az ünnepségen a rektor szép beszédét Buza László professzor olvasta fel. (Megjegyezzük, hogy a jelzés ellenére a beszéd
hiányzik a dokumentumok közül.)
A 407-es törvényrendelet előírása szerint a nyilvános rendes tanárok közül kinevezett hetes bizottságok jó
és gyors munkát végeztek, megtették javaslataikat az
egyetemi tanszemélyzet kinevezésére. Végül a magyar
állampolgárságú tanárok kinevezése is nagyrészt megoldódott, ugyanis Groza miniszterelnök 31 ilyen helyzetű
tanár kinevezéséhez járult hozzá.
Új feszültségek keletkeztek a visszatért román tanszemélyzet lakáskérdésével kapcsolatom nn, mert a lakáshiány miatt meg nem értő és elutasíio magatartást kezdtek tanúsítani a magyar egyetemmel szemben. A szorult
helyzetben az Egyetemi Tanács megszervezte a Kolozsvári Tudományegyetem Barátainak Egyesületét, amelyben a kolozsvári közélet és az egyházak képviselői is
részt vettek, és nagy eredménnyel járó gyűjtést kezdeményeztek. A Magyarországon elveszett javak pótlására
a minisztérium által is javasolt, hivatalos megkeresésre a
magyar állam 200 millió pengőt utalt ki.
Sok vitát és nehézséget okozott a magyar Orvostudományi Kar elhelyezése. Ezért aránylag korán felmerült e
karnak Marosvásárhelyre való költöztetése. A lehetőséget
talán Balogh Edgár és Luka László vetette fel, és a vizsgálatra kiküldött bizottság megelégedéssel tért vissza.
A szükséges épületek biztosítása, tanszemélyzet kinevezése sok utánajárást, feszültséget okozott, de a miniszterelnök ismételt támogatásával a felmerült legfontosabb kérdések megoldást nyertek.
Emlékiratainak végén a szerző ismerteti a Magyar
Népi Szövetség megváltozott helyzetét, az Orvostudományi Kar kiválását az egyetemből (mely közben hivatalosan is a Bolyai nevet vette fel) és a magyar állampolgárságú tanárok fokozatos hazatérését. Összegezve az
elmondottakat, a szerző az egyetem életében három, egymást felváltó korszakot különböztet meg: az első 1944.
október 11-től 1945. március 11-ig, a második március
11-től 1947 végéig, a harmadik 1947 végétől, a Magyar
Népi Szövetség harmadik kongresszusával kezdődött
(1947 novembere) és a magyar nyelvű felsőoktatás fokozatos elsorvasztásáig tartott. (Zárójelben jegyezzük meg,
mi a második időszakot a tanügyi reformig számítanánk.)
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A kötet egyik legfontosabb része a különböző jellegű és típusú dokumentumok: jegyzőkönyvek, emlékiratok, határozatok, törvényrendeletek, köszöntőbeszédek,
jelentések, átiratok, levelek, újságcikkek, indítványok,
határozatok stb. gyűjteménye, amely világosan tükrözi
azt az óriási munkát, amelyet az egyetem létesítéséért
kellett kifejteni, és a szerzők és szerkesztők fáradhatatlan
tevékenységét is.
Az erdélyi magyar egyetemmel foglalkozó első kötet
arról tanúskodik, hogy Csőgör Lajos az egyetem létrehozásában az oroszlánrészt vállalta; valóban értékes, lelkesítő és hasznos munkát végzett, amely közvetve hozzájárulhat a Bolyai Tudományegyetem megújulásához és
működéséhez.
A Csőgör-iratok sorsának a korra jellemző alakulásáról Tóth Sándor, Cs. Gyímesi Éva, Cseke Péter és Lázok
János számol be. Elmondják, hogyan kerültek ezek az
iratok a biztonsági szervekhez. Szerencsére Lázok János,
számot adva az iratok fontosságáról, megelőzően az
egészet beolvasta egy Tesla magnetofon mikrofonjába.
A kéziratot lektorálta Tóth Sándor egyetemi tanár.
Három év múlva jelent meg a második kötet, melynek
előszavában a szerkesztők az 1945. június 5-től 1949.
november 12-ig terjedő időszak dokumentumai alapján
mutatják be az egyetem küzdelmekkel teli helyzetét, s
ugyanakkor köszönetüket fejezik ki mindazoknak, akik
valamilyen formában hozzájárultak az értékes munka
megjelenéséhez, így Dezső Lóránt, Dóczy Pál, Obál
Ferenc, Csőgör Lajos és Antal Árpád professzoroknak.
Külön tisztelgő emlékezést szentelnek az egyetem ügyében sokat fáradozó, életét a bukaresti börtönben befejező
Demeter Bélának.
Ezután Vincze Gábor alapos és értékes tanulmányában Petru Groza miniszterelnök érzelmi és körültekintő
politikai magatartását elemzi, aki igen nehéz körülmények között mindent megtett a magyar egyetem létrehozásáért és fennmaradásáért. Ezután a magyar elemi és
középfokú oktatás akkori problémáit, nehézségeit elemzi: az iskolaépületek és a tanszemélyzet hiányát, valamint a képesítővizsgával (examen de capacitate) kapcsolatos nehéz helyzetet. A képesítővizsga körül valóban
sok vita folyt. Mivel az 1940 és 1944 között kiadott
magyar diplomákban szerepel a „képesítővizsga" kifejezés, ezeket az állami hatóságok elfogadták, a két háború
közötti időben a román diplomákból ez hiányzott és a
magyar tanárok közül csak néhánynak sikerült a vizsgát
letenni. Végül ez a kérdés egy formális vizsga letételével
oldódott meg. A sok gondot okozó állami finanszírozás
is megoldást nyert, sőt a nemzetiségi törvény kimondta,
hogy a felekezeti iskolák pedagógusai is állami fizetésben részesülnek; az egyházakra hárul azonban az iskolai
épületek, felszerelések stb. fenntartása.
A magyar egyetem elhelyezése, tanszemélyzete, felszerelése további problémákat vetett fel. Az Orvostudományi Karnak Marosvásárhelyre való áttelepítése végül
is az egyik, talán a legtöbb ellentétet szülő kérdést oldotta meg. A bevezető helyesen elemzi a sokszor emberi
hiúságból és gyengeségből, tudatos meg nem értésből
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származó bajokat, és jól érzékelteti, hogy ezekből kifolyólag milyen előre nem látott kérdések és feszültségek
merülhettek föl. Az egyetem szerkezeti felépítését és a
tanszemélyzet kinevezését csak hosszú, fárasztó tárgyalásokkal lehetett megoldani. A tanszemélyzet esetében a
megfelelő képesítés mellett a fő feltétel a román állampolgárság volt. (Már az első kötet ismertetésekor kitértünk a hetes bizottságok létrehozására, amelyek a várakozás ellenére j ó és gyors munkát végeztek.)
A tantestület összetétele jogilag három kategóriába
sorolható: a) román állampolgárságú tanszemélyzeti tagok;
b) szerződéssel alkalmazott magyar állampolgárságú
tanárok (ezeknek száma 33, illetve 34 volt) és c) magyar
állampolgárságú tanárok, akiknek helyzete végleges
megoldást nem nyert.
A legtöbb feszültséget azonban az épületek és a felszerelések megosztása okozta. Kezdetben a mindenképpen Kolozsváron elhelyezkedni akaró magyar tannyelvű
Orvostudományi Kar vetette fel a legmélyebbre ható
problémákat. A román fél úgy látta, hogy nem lehet
hozzájárulni az épületek átengedéséhez. Ezzel szemben
aránylag könnyen hozzájárultak az illetékesek a marosvásárhelyi hadapródiskola átengedéséhez. Az egyetem
szerkezeti kérdése a viták során szintén megoldást nyert.
A szerző nem elégszik meg a kérdések puszta ismertetésével, hanem igyekszik a politikai nyomást is bemutatni
és a két fél között felmerült ellentéteket, érzelmi motivációkat is szemlélteti. Hasonló tárgyilagossággal ismerteti
a „finanszírozás" kérdését, amelyben a gazdaságilag nehéz
helyzet összefonódott a kicsinyes meg nem értéssel.,
A bevezető utolsó alfejezetének a címe: „A konszolidációtól az osztályharc fokozódásáig (1946-1949)".
Kiderül, hogy a tanszemélyzet, ha késve is, megkapta a
fizetését, valamennyire rendeződött a hallgatók lakáskérdése, sőt a hallgatók elég nagy számban ösztöndíjat is
kaptak. Ugyanakkor az állam bizonyos összegeket utalt
ki főként a megkezdett építkezések folytatására. A kedvezően alakuló helyzetet beárnyékolta a kialakult és
egyre erősbödő politikai feszültség, az osztályharc és
egyes tanszemélyzeti tagok ellen intézett politikai támadás. Az első ilyen Ludány György orvosprofesszort érte.
Ugyanakkor a magyarországi tanárok, akik közül többen
kinevezést kaptak valamelyik ottani egyetemre, attól
tartva, hogy helyzetük egyre bizonytalanabbá válik, megkezdték a hazatérést. Az anyagi és szellemi értékekért
folytatott küzdelmet szinte megbénította Vasile Luca
(Luka László) cikke, amelyben az általános politikai
tisztogatásra hívta fel a figyelmet. Ezzel kezdetét vette az
ún. „purifikáció", amely a román egyetemekre és főiskolákra is kiterjedt. Sok „kádert" elhurcoltak, börtönbe
zártak, köztük az egyetemi szervezés „lelkét", Venczel
Józsefet, s vele valóságos letartóztatási hullám kezdődött. Támadás érte Bónis Györgyöt, György Lajost, elbocsátották Oriold Bélát, Jordáky Lajost és másokat, sokakat nyugdíjaztak. A magyarországi tanárokat szinte
biztatták a hazatérésre, és velük újabb szerződést nem
kötöttek. Egyes tanszékeket leépítettek. A tanszemélyzet
keretén belül is csoportosulások alakultak ki: egyik olda-
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Ion a harcos „kombatív" elvtársak, a másikon a megalkuvók, a „rendszert" kevésbé támogató, inkább meghúzódó személyek álltak. Az egyetem alapításáért annak
idején síkra szálló professzorokat kíméletlenül letartóztatták (Balogh Edgár, Kurkó Gyárfás, Méliusz József,
Szász Pál és mások), végül több más közéleti személyiség mellett őrizetbe vették magát Csőgör Lajost is. Az
„új világ, melyet semmiből teremtettek meg", maga alá
döntötte azokat, akik létrehozásáért a legtöbbet tették.
A következő rész a dokumentumokat tartalmazza
(1945-1949), melyeket Lázok János és Vincze Gábor
állított össze. Jellegük szerint ezek megegyezések, javaslatok, meghatalmazások, tanszemélyzeti kérések,
kinevezések, az orvosi fakultásra vonatkozó hivatalos
szövegek, levelek, tervek, oktatási törvények, tehát az
egyetem létesítésével, működésével, személyi kérdéseivel kapcsolatos okiratok, egyszóval minden olyan okirat,
amely valamilyen formában összefügg az egyetemmel.
Úgy véljük, a dokumentumok közül nem kellett volna

kihagyni a magyar tudományegyetem elnevezésére vonatkozó határozatot, amely a Hivatalos Közlöny (Monitorul
Ofícial) 1945. december 11-i számában jelent meg.
A második kötethez Antal Árpád és Deé Mária közreműködésével. két külön lapon Kolozsvárra vonatkozó
térkép jelent meg, amelyek a Ferenc József Tudományegyetem (1941) és a Bolyai Tudományegyetem karainak
és hallgatóinak elhelyezését szemléltetik az 1945-1946os tanévre vonatkozóan. Egy harmadik térkép a Marosvásárhelyi Orvosi Karnak és hallgatóinak elhelyezését
mutatja be
A dokumentumok jegyzetanyagát és a mellékleteket
Lázok János állította össze.
A kötetet Kiss András és Spielmann Mihály lektorálta.
Végül ismételten megállapítjuk, hogy az Erdélyi
Magyar Egyetem kezdeteit tárgyaló két kötet a szerzők
komoly, elismerésre méltó, értékes munkáját tükrözi.
Bodor A n d r á s

Egy rendhagyó könyv margójára
Randolph L. Braham: Román nacionalisták és a holocaust. Budapest, Múlt és Jövő Kiadó.
1998. 248 lap
Braham könyve tudós pamflet - a szó j ó értelmében,
mert az igazság mellett szól. Zola vádiratára emlékeztet.
A tudós, aki életét a magyar holocaust feltárásának szentelte, maga is vádol. De megvallom, nem ilyen jellegű
könyvet vártam, amikor Kőbányai János megtisztelő feladatomat kijelölte, hanem Leon Volovici eszmetörténeti
munkájának folytatását és kiegészítését: az értelmiségiek
felelősségének és felelőtlenségének a dialektikájáról. Az
olyan tragikomikus bohózatok elemzését, mint például a
Ciorané. íme egy kis gnosztikus elmetorna 1966-i feljegyzéseiből: „Aki velünk érintkezett, frivollá vált, a mi
zsidóink is. Sterillé tettük őket, miattunk vesztették el
szellemüket, főleg vallásos géniuszukat. Nincs nálunk
csodarabbi, sem hasszidizmus. Fajunk zsigeri szkepticizmusa végzetes lett számukra. Nálunk való tartózkodásuk végzetesebbnek bizonyult, mint az asszimiláció.
Majdnem olyan felületesek lettek, mint mi, kis híján aszszimiláltuk őket." Magyarul: a zsidók, akiket a románoknál magasabbrendünek is hirdetett a román-francia
író, mégsem azok, sőt már-már alacsonyabbrendűek. Hitleri dilemma: hiszen ha az általa „Ferment der Dekomposition"-nak minősített zsidók megrontották a felsőbbrendű fajt, akkor miként lehetnek e fel ubbrendü faj egyedei
alacsonyabbrendűek? Cioran, aki a Précis de décomposition, magyar fordításban: A bomlás kézikönyve című
müvével lépett be a francia irodalmi életbe, megtalálta a
választ. Megint csak áttéve a dolgot a náci gnózis nyelvezetébe: a román bacilus erösebb a zsidónál. Ugyanakkor: Cioran frivolitása a náci gnózis paródiája is.
Az intertextualitás ilyen frivol megnyilatkozásai
nem kerültek be Braham látószögébe. Ezzel szemben az
ő müve a felelőtlenség és az olcsó szélhámosság egyszerűbb. de létünket közelebbről érintő világára vet fényt.

Megvallom azt is, amikor kézhez kr uim Braham könyvét, némi kétségbeeséssel fordultam Szász Zoltánhoz,
jelezve, hogy ez az élet véres valóságát feltáró szakmunka, mire ő meg is jegyezte, hogy ilyenre kellett számitanom, mert Braham komoly történész, és komoly a téma.
Bár nem illik a kelleténél több személyes vonatkozással
előhozakodni, komolytalanságom más oldalról való
kiemelése példázhatja helyzetünk és idevetettségünk
komolyságát.
Néhány éve felkerestem az egyik bukaresti vasgárdista lap szerkesztőjét, arra kérve, hogy meséljen nekem,
mit tud Eliade és Cioran gárdista működéséről. „Aprócska
téma ez - mondta. - A fontos és komoly dolgokkal kell
foglalkozni és nem ilyesmivel. - Mi lenne az? - A magyar és a román nép elleni világösszeesküvés, amelynek
az élén a zsidók állnak stb. stb. - Mi erre a bizonyíték? Mindenki tudja" - és folyt tovább a szóözön. Egyébként
célirányosan, mert az elbeszélő Codreanu híve. Hangsúlyozta is, hogy a Vasgárda alapítóját szerinte végül is
Horia Sima miatt végeztette ki a király, mert Sima provokált. Elbeszélőnk Antonescunak sem volt híve, ez
ölette meg Iorgát stb.
Mindez csak rövid példa arca, hogy miként támadt fel
Romániában a kísértetvilág, miközben alakjai mai politikai erőkhöz, személyiségekhez kapcsolódnak. Braham
könyve ennek az újfasiszta világnak néhány, zugába
vezet, miközben annak központi kérdését vizsgálja: a
zsidókhoz való viszonyt. A román-zsidó viszony Romániának saját magához, a világhoz és a magyarokhoz való
viszonyát is érzékelteti. A zsidók, akik lassan eltűntek
Romániából, egyre inkább csak statisztái a múltért és
ezáltal a jelenért és jövőért folyó történelmi vitának,
hogy az orwelli 1984-i világot átható - Braham által is

