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Den 19 mars 1944 ockuperade Nazityskland sin forna allierade Ungern, en skamlig åtgärd som hade flera förkla
ringar. Tyskland ville hålla kvar Ungern som en allierad i kampen mot Sovjetunionen samtidigt som den ungerske
statschefen, Miklós Horthy, försökte dra sig ur kriget och ingå ett fredsavtal med de allierade. Ytterligare en viktig
faktor som spelade in var att Hitler, Himmler och andra ledande nazister var mycket irriterade över att så många
judar fortfarande fanns på ungerskt territorium, inklusive i norra Transsylvanien.

Det judiska gettot i Munkács vaktas av en ungersk militärpolis.

Ganska snabbt efter den nazistiska ockupatio
nen tvingades judar som bodde på den unger
ska landsbygden att flytta till getton. Eftersom
norra Transsylvanien nu tillhörde Ungern
gällde samma sak för judarna i Sighet. Tiden
i dessa getton blev kortvarig. I praktiken fung
erade många av dem som uppsamlingsplatser
inför deportationen från Ungern.

Den ungerske statschefen amiral Miklós Horthy möter Adolf Hitler
under en konferens.
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I Sighet kom ordern om att den så
kallade omflyttningen skulle ske
mellan den 18 och 20 april 1944.
Alla judar tvingades då flytta till två
avskilda områden i staden. Ungefär
11 000 judar kom till det ”stora”
gettot, vilket i själva verket var en
liten yta bestående av fyra gator. Ett
mindre getto upprättades i den fat
tiga delen av staden dit även judar
från byarna runt om Sighet tvin
gades flytta.
Gettona vaktades av lokala ungrare
men även av militärpolis som kom
från andra områden i Ungern.
Enligt den modell som tyskarna
Rabbinen Samu Danzig.
använde för övriga delar av Öst
europa krävde man att judarna skulle bilda ett judiskt råd. I Sighet leddes detta råd av Rabbi Samu Danzig.
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En övergiven gata i Sighets getto. Fotot togs efter att den judiska befolkningen deporterats.
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Den tyske SS officeren Adolf Eich
mann hade utsetts att samordna
och ansvara för deportationerna
av de ungerska judarna. I slutet av
april besökte han Sighet för att stu
dera hur judarna anpassade sig till
livet i gettot och hur de ungerska
grannarna reagerade.
I mitten av maj 1944 började trans
porterna från den ungerska lands
bygden. Målet var gaskamrarna i
förintelselägret Auschwitz-Birkenau.

Adolf Eichmann, tysk SS-officer.
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Våren 1944 töms alla getton i Ungern, med undantag för Budapest, och judarna deporteras till Auschwitz.
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Judar på väg mot järnvägsstationen i Sighet för deportation från gettot.
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Likvideringen av gettot i Sighet
skedde mellan den 7 och 20
maj 1944. Fyra transporter till
Auschwitz-Birkenau organiserades
och de tillfälliga gettona tömdes.
De flesta som deporterades mör
dades direkt vid ankomsten. Några
valdes dock ut till arbete antingen
i Auschwitz-Birkenau eller andra
läger. På det sättet överlevde Livia
och Hédi och ytterligare några av
de judar som kom från Sighet. Det
är genom deras minnen vi vet vad
som hände.

Judar samlade för deportation.
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