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În martie 1940, Germania nazistă a ocupat Ungaria, aliatul său estic, fiind un act care s-a întâmplat din numeroase motive.
Germania și-a dorit menținerea Ungariei în lupta împotriva Uniunii sovietice. Conducătorul Ungariei Horthy Miklos și
alți lideri maghiari au vrut totuși să renunțe. De asemenea este bine de înțeles că această ocupație a fost de fapt iritarea lui
Hitler, Himmler și a altor lideri naziști că în teritoriile Ungariei, respectiv a Transilvaniei de Nord încă era o populație
evreiască însemnată.

Incepând din Martie, evreii din zonele
Ungariein inclusiv din teritoriile Transilvaniei
de Nord și Sighet, au fost nevoiți să-ți părăsească
locuințele și să se stabilească temporar în așazisele ghetouri. De fapt, aceste așa numite
ghetouri erau simple locuri de adunare înainte
de deportarea înafara Ungariei.
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Ghetoul din Munkács este păzit de poliția militară.

Amiralul Miklós Horthy, regent al Regatului Ungariei, în timpul unei întâlniri cu
Adolf Hitler.
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În Sighet, ordinele au fost date începând cu 18-20 Aprilie pentru toți
evreii care trebuiau să se mute în
zonele izolate. Aproximativ 11,000 de
evrei în așa-numitul Ghettou Mare, de
fapt o zonă de numai câteva străzi. Un
alt ghetou mai mic a fost înființat pentru cei mai săraci evrei din oraș, întro zonă aflată în afara orașului. Aici
au fost aduși și evreii din zona rurală
învecinată.
Aceste ghettouri au fost păzite de localnici maghiari ajutați de jandarmi
aduși din alte zone ale Ungariei. Chiar
dacă aceste ghetouri nu au durat mult,
Rabinul Samu Danzig.
germanii-conform modelului deja cunoscut în alte zone ale Europei de estau ordonat înființarea Judenratelor sau Consiliilor Evreiești conduse de rabinul Samu Danzig.
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O stradă părăsită din zona ghetoului din Sighet. Această fotografie a fost realizată după deportarea din ghetou a populației evreiești.
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În Ungaria ocupată, ofițerul german SS
Adolf Eichman a condus măsurile antievreiești. La sfârșitul lunii aprilie, el a
vizitat Sighetul, din dorința de a studia
atât reacția evreilor în ghetou cât și reacția
vecinilor maghiari la aceste schimbări
drastice.
La mijlocul lunii Mai 1944, transporturi inumane și numeroase au început să
plece din zona de ocupație a Ungariei.
Destinația a fost camerele de gazare a
lagărelor de exterminare naziste de la
Auschwitz-Birkenau.
În timpul acestei perioade negre a Holocaustului, doar un număr mare a populației
din capitala țării Budapesta a fost scutită
de atrocități. Destinul lor urma să fie decis
în a doua jumătate a anului 1944.
Adolf Eichmann, Locotenent-Colonel German SS.

© SKMA/SCAA

În primăvara anului 1944 evreii din toate ghetourile din Ungaria sunt deportați la Auschwitz, cu excepția celor din Budapesta.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

4

© Yad Vashem

Ocupația germană și ghetoizarea în Sighet

Evrei se îndreaptă spre gara din Sighet pentru a fi deportați din ghetou.
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Lichidarea ghetoului din Sighet a
avut loc între 17 și 20 Mai 1944.
Patru transporturi au ajuns în Auschwitz-Birkenau, golind complet
aceste zone.
Cei mai mulți dintre cei deportați
în aceste transporturi au sfârșit în
camerele de gazare. Câțiva, în orice
caz, au fost selectați pentru muncă
atât în lagăr cât și în alte zone. Asta
s-a întâmplat și cu Hedi și Livia și
pentru încă câțiva evrei din Sighet. Și
datorită acestor amintiri, noi putem
ști astăzi ce s-a întâmplat.

Evrei strânși pentru a fi deportați.
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