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A Román Akadémia újabb 
magyarellenes publikációkat tervez megjelentetni 

 
 A Román Akadémia kolozsvári (Cluj) részlegének kutatóival közölték, hogy 
három történelmi alapmunka megjelentetése szerepel a jövő évi munkatervben. 
 
 Mindhárom mű az elmúlt időszak magyarellenes propagandájának politikai 
eszmekörébe illeszkedik.  Az első az osztrák-magyar dualizmus iskolapolitikáját 
fogja bemutatni, természetesen hangsúlyozva az úgynevezett  "magyar bűnök"  
jelentőségét a kisebbségekkel szembeni sérelmek terén.  A tervbe vett második 
kiadvány általában a román kisebbség helyzetével fog foglalkozni a dualizmus 
korában, s kiemeli -- az úgynevezett  "memorandum-perig" -- e kisebbség 
elnyomatásának konkrét tényeit. 
 
 A harmadik munka Oliver Lustig "kutatásai" alapján az erdélyi zsidóság 
helyzetét kívánja föltérképezni, egyben ismertetve azokat a végzetes hatásokat is, 
melyeket -- e népcsoport tragikus sorsán belül -- az 1944-es deportálások 
betöltöttek. 
 
 Oliver Lustig "kutatásaihoz" igyekezett Izraelben beszerezni a megfelelő 
adatokat.  De miután a zsidóságot ott is  "erdélyi románok nagy csoportjának"  
nevezte, a hivatalos könyvtárak elzárkóztak attól, hogy Lustignak információkat 
adjanak.  Hírügynökségünk izraeli munkatársa előtt az egyik központi könyvtár 
alkalmazottja úgy nyilatkozott, hogy  "Lustig úr arra szeretett volna 
információkat szerezni nálunk, hogy 
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miként küldtek gázhalálba magyar emberek román embereket.  Erre én csak azt tudtam 
mondani -- válaszolta a könyvtáros -- hogy ilyesmiről nincs tudomásunk.  A magyar 
hatóságok valóban kiszolgáltatták a hitleri Németországnak a magyarországi, 
egyébként magyar anyanyelvű és érzelmű zsidóság egy részét, de románokról nincs 
tudomásunk, akiket, úgymond a magyarok elgázosítottak volna." 
 
 Oliver Lustig, Izraelből visszatérve, figyelmen kívül hagyta ezt a 
véleményt, és sajtópolémiába fogott, melynek hangvétele -- megítélésünk szerint -- 
aligha segítheti a zsidóság sorsának feltárását. Az ismertetett szellemben 
cikksorozatot kezdett közölni a Flacara című, a múltban egyébként még anti-szemita 
cikkeket is publikáló bukaresti újság október 3-i számában, A fiataloknak joguk 
van tudni -- Véres napló címmel.  Azonban alig jelent meg Oliver Lustig 
cikksorozatának első darabja, álarcos egyének megtámadták a romániai Buhusi 
helység ortodox zsinagógáját.  Megkötözték a templomszolgát, majd az épületet 
felgyújtották.  Tiltakozásképpen Moses Rozen főrabbi cikket közöltetett a Cultul 
Mozaic című egyházközségi lap legutóbbi számában a romániai zsidópogromokról, mely 
cikk csak azt követően jelenhetett meg, hogy Rosen személyesen tudatta 
Ceausescuval, ha  "a zsidósággal szembeni példátlan gyűlöletből legalább e napnál 
világosabb tényeknek nem adhatunk hangot, akkor az eltelt évtizedek összes 
romániai szennyét a világsajtó elé tárjuk".  Ceausescu ekkor megadta magát és 
hatalomra kerülése óta először a Cultul Mozaic leközölhette a romániai 
zsidópogromok bizonyos tényeit. 
                                                                           




