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Ar trebui corectată inscripţia din Gara Satu 
Mare şi de pe monumentul Holocaustului? 

Scris de Eva Laczko, 11 ianuarie 2016 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »  

 

Intalnirea Asociatiei HID Satu Mare 

Pe placheta de la Gara CFR şi pe monumentul Holocaustului din curtea Sinagogii scrie că evreii au 

fost deportaţi de către Guvernul fascist horthyst maghiar 

Atât pe placheta memorială de la Gara CFR, cât şi pe monumentul Holocaustului din curtea 

Sinagogii de pe strada Decebal, se află inscripţionate numele evreilor deportaţi în 1944, cu 

menţiunea că ei au fost trimişi în lagăre de către Guvernul fascist horthyst maghiar. 

Considerând că acest text, formulat pe vremea comunisnului, este o stigmatizare a întregii naţiuni maghiare, 
Asociaţia Hid din Satu Mare a demarat o procedură pentru corectarea sa, căci guvernul horthyst a fost unul 
totalitar, dar nu nazist, iar deportarea s-a făcut de către Germania hitleristă, cu colaborarea Ungariei, aflată pe 
vremea respectivă sub stăpânirea armatei fasciste. 

În acest scop, sâmbătă, 9 ianuarie, în sala comunitară a Bisericii Reformate cu Lanţuri a avut loc o consfătuire, la 
care au fost invitaţi cercetători istorici de renume din România şi din Ungaria, care au adus argumente pro şi 
contra textului actual, respectiv modificării acestuia. Fiecare invitat a avut la dispoziţie câte o jumătate de oră 
pentru a-şi argumenta punctul de vedere. 

Întâlnirea a fost condusă de Krakkó Rudolf, preşedintele Asociaţiei Hid, filiala Satu Mare. Primul invitat, prof. 
univ. dr. Liviu Rotman, Directorul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, nu putea fi prezent, 
astfel Nicolae Décsei a dat citire scrisorii sale, care a surprins puţin auditoriul, căci, până nu demult, după cum 
spuneau cei prezenţi, a susţinut cauza dezbătută, însă în scrisoarea sa a afirmat clar şi hotărât că atât guvernul 
Antonescu cât şi guvernul Horthy au fost guverne fasciste, deci inscripţia este corectă. Au mai luat cuvântul: 
profesorul sătmărean Thoroczkay Sándor, dr. Szakály Sándor, directorul general al Institutului de Cercetare 
Istorică Veritas, membru al Academeiei Ştiinţifice Maghiare, dr. Ottmar Traşcă, colaborator al Institutului de 
Cercetări Ştiinţifice de la Cluj al Academiei Ştiinţifice Române şi dr. Trbucz Dávid, colaborator ştiinţific al 
Academiei Ştiinţifice Maghiare, care, prin argumente istorice au susţinut modificarea textului. 
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După expuneri a avut loc o dezbatere, prin care s-a stabilit că nineni nu contestă Holocaustul ca fiind cel mai 
condamnabil act istoric, comemorarea este deosebit de importantă, ca niciodată un astfel de genocid să nu se mai 
întâmple, dar inscripţia trebuie modificată, pentru că ea învinovăţeşte întreaga naţiune maghiară. În urma 
dezbaterilor s-a formulat un nou text, care spune că în mai-iunie 1944 evreii sătmăreni au fost deportaţi „prin 
colaborarea autorităţii Ungariei cotropite de Germania naţional-socialistă”. 

Cererea de modificare şi textul propus vor fi înaintate Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, care 
va studia cazul şi va da verdictul final. 

Ar trebui corectată inscripţia din Gara Satu Mare şi de pe monumentul Holocaustului? 

Total voturi: 753 
Da (440voturi, 58%) 
Nu (304voturi, 40%) 
Nu mă interesează (9voturi, 2%) 
 

 




