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Holocaust-emlé knap a magyar iskolákban

Magyarország iskoláiban e]s  í zben az idé n emlé kez-
nek meg az Oktatási Miniszté rium á]ta] hivatalosan
el í rt órán (órákon) az l944-es é v szörny , tömeges
tragé diájáról: a magyar zsidóság deportálásáról, A
több százezer ártatlan embert otthonábó] kiszakí tó, a
legbrutálisabb módon összegy jt , majd ]elakatolt
marhavagonokban az országból kiszállí tó, s vé gül
Auschwitz poklának kiszolgáitató,,faii törué nyek" b ,
vö]eté ben a né met megszálló különí tmé nyek é s elva-
kuJt magyar kiszoIgálóik jóvátehetetlen b nt követtek
el az emberiessóg termé szetes parancsa ellen.

A Vatikán budapesti ké pvisel je, Angelo Rotta apos-
toli nuncius 1944. május l5,é n, mé g a tómeges de-
portálások megindulása el tt jegyzé kben fordult a
magyar külügyminiszté rium hoz, Utalt arra, hogy sze-
mé iyesen már ismé te]ten tiltakozott a zsidóüldözé s,
va]amint a zsidókkal szemben alkalmazott, emberte-
len bánásmód el]en, de minden közbenjárása ered-
mé nltelen maradt, S t, most már az országból való
eltáVolí tás vár a szerencsé tle nekre. ,,Mindenki tudia, mit

ielent a dep|rtálás a gllakorlatban" - SZögeZte 1e jegyzé ké -
ben a Szentszé k magyarországi köVete, Majd XIl, Pií s
pápa iú nius 25-é n üZenetben, ezt köVet en v, Cusztáv
své d kiráiy jú nius 30,án táviratban ké rte vitáz naqqbd-
nL|ai Hlrthu Mik]ós kormányzó közbelé pé sé t a deportá-
lások beszünteté se é rdeké ben, RooseveJi amerikai el-
nök a rádión keresztü] ismé telten figyelmeztette ,,azo-
kat, akiket illet, hogy akik ezen embertelen cselekede-
tekben ré szt vesznek, nem fogiák elkeí ülni bünteté Sü-
ket", Anthony Ederr brit külügyminiszter jú lius 4-é n az
Alsóházban nyilatkozatban í té ]te el ,,a zsidóknak Ma-
gyarországból Lengyelországba törté n  barbár depor-
táláSát", lú lius 22-é n a NemzetköZi VöröSkereszt eInö-
ke, Max Haú er küldött í rásbeli üZenetet ,,a zsidók ügyé -
ben" a kormányzónak, De ekkor már ré gen ké s  volt,,,

Az emlé kezé s kötelessé ge jegyé ben köZli Mlrs lmre
országgy lé si ké pvisel  beszé dé t a Barárrág, amely
2000, Szeptember l7-é n hangzott el a helyreállí tott ti-
szafüredi zsidó temet ben, a járás ZSidó mártí rjai em-
lé khelyé nek avatásán.

T isztelt E mIé  hez  G q üIe kezetl.

Mé ly meghatottsággal é s megrendülé ssel állok itt
Önök között, Egyré szt nagyon szomorú an; másré szt
örülök, hogy ezt a temet t ilyen szé pen rendbe hoz-
ták, hiszen törté nelm ünknek, magyarságunknak ré sze
ez, a mú ltunknak ré sze ez, mé g akkor is, ha Tiszafüre-
den már nincs tí z zsidó fé rfiembet ami minimá]isan
szüksé ges aZ istentiSZteletek, szertartások megtartá,
sához,

Iszonyatos batyukat cipel a magyar társada]om, hi-
szen nem volt id nk feldolgozni mú ltunkat, szembe-

né zni önmagunkkal, l945 után ta]án ké t é V adatott,
ahogy Biú ó István í rta, utána iött a diktatú ra, a dikta-
tú rák sorozata, Majd eljött l9ró, akkor páí  napig kicsit
szabadabban é ltünk, utána megint betemet dött
mú ltunk kú tia. Es most, most kell a mú ltunkat fe]tár-
ni, most kel] a ré gmú lt dolgait elinté zni - é s bizony
nagyon nehé z helyzetben vagyunk,

Már nem é lnek nagyszüleink, dé dszüleink, szüleink
generációi, hogy megké rdezzük  ket, hol té vesztetiek
utat, miké ppen jutottunk oda, ahova jutottunk, Meg-
rendí tett engem, a hí v  katolikus embert a bevezet 
felolvasáskor, hogy Úrnapján vitté k el innen a város
zsidóságát, a kertek al|án, lopva, a csend rök, é s va-
goní rozták, vitté k  ket Auschwitzba, a legnagyobb
magyar temet  felé , Annak a názáreti ácsnak a né pé t,
ké sei utódait, akinek tiszteleté re é ppen a köí menetet
tartották, Micsoda szörny  ellentmondás|  k akkor
talán mé g nem tudták tisztán, legfeljebb é rezté k, hogy
hova viszik  ket, hogy aztán ott iszappá váljanak,,,

Nemré g jáí tam fiammal, zarándokú ton Auschwitz-
ban é s Birkenauban, ahol látni a lerobbantott krema-
tóriumok mellett azokat a hata]mas kubjkgödröket,
ahova a hamvakat szórták, ahol a magas talajví z miatt
állandósult az iszap, ahol sok-sok százezer, milliónyi
1é lek nyugszik, S eszembe jutottak CsOÉ o di Vitlz Mi-
hály sorai százötven é wel korábbról, hogy mi is az
ember:,.lelkesedett iszap". Fé lelmeteS, szürreaiista
ké p, Igen, ott van a legnagyobb magyar temet , a leg-
nagyobb zsidó temet  a világon, Ott a gödrökben, Ott
van a mi mú ltunk egy lé sze, é s nem do]goztuk mé g
fel, nem né ztünk azzal szembe teljes mé lysé gé ben,

Különösen a vidé ki zsidóságot Sú jtotta az iszonya-
toS HoloCauSt- É vekkel ezel tt egy atomstraté giai
könyvben olvastam egy hideg, cinikus atomstraté gá-
nak a taktikai tanácsát: ha valahová atomcsapást mé r-
nek, akkor cé lszer  alaposan csinálni, ió-né hány töl-
tetet elkú ldeni, Mert akkor alig marad ember, s  k
sem fognak tudni panaszkodni, igazságot követelni
Í gy ké s bb politikai]ag könnyebben ]esz rendezhet  a
té rsé g.,, Úgy gondolom, hogy ilyen ,,atomcsapás" é rte
l944,ben a vidé ki zsidóságoi, amely addig az ország
számtalan helyé n fontos Szerepet töltött be, missziót
tellesí tett, amely szerves ré sze volt a magyar társada-
lomnak - é s amelyet szinte te]iesen eipusztí tottak.

Nem Vé letlen, hogy a mú lt század vé gé t tekintjük
Magyarország fé nykorának, Mikor szabadelv  kor-
mányzás volt, Deák Ferenc, E0'tyó's ]óZSef, Tisza Kálmán
kormányzata a]att szabadabban é lhettek az emberek,
alkothattak. Akkor é pült Magyarország, akkor é pült fel
Budapest, akkor lettünk ipari országgá eImaí adott or-
szágbóL É s utána jött az els  világháború , melybe
szerencsé tlenül be]ecsú sztunk. Maid a ké t hábotú  kö-
zötti id szak, a megnyomorodás, az ilredenta, a,,nu-
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merus clausus", az els  zsidótörvé ny, a második zsi-
dótörvé ny, a fajgyalázási törvé ny korszaka, majd az
ú iabb, mé g szörnyebb pusztí tású  világháború ,

Megretten az ember, ha elolvassa ezeket a törvé ,
nyeket, s mint törvé nyhozónak, ezeket el kellett olvas-
nom, Kideí ült, hogy a fajgyalázáSi törvé ny nem vo]t
visszavonva, Szomorú .

Lassan-lassan csú sztunk be - é n kisfiú  voltam ak-
kor-a holocaustba, S az ország romlásába. S a sok-
sok haLottba, ki tudja, mennyien vannak, Szörny . Egy
halott is sok; százezer, millió, rettenetesen sok. Óriási
vesztesé g, Elvesztettük az ország é rté kes embereit,
Magyarok puSZtultak ott, magyarok, akik ide köt dtek,
akik ,,Mózes-hit ek" voltak - ré gen ezt a szé p kifeje-
zé st használták -, akik köt dtek szül földjükhöz, Ma-
gyarországhoz, a magyar kultú rához, É rdemes utána-
né zni, hogy az utódállamokba szakadt zsidóság na-
gyon nagy ré sze magyarnak vallotta magát akkor, ami-
kor bizony ez sok hátránnyal iárt, De ugyanú gy Né -
metországban a né met zsidók nagy ré sze szetelemese
volt a né met kultú rának, köt dtek ahhoz, A mieink is
köt dtek a magyar kultú rához, Apámnak kollé gáia é s
barátja volt Lengqel Árpád, a Rókus kórház hí res gé -
gé sz professzora, akj annak idejé n a Kárpátia hajónak
volt a hajóorvosa, é s ré szt Vett a Titanic menté sé ben,
 t Lebovitsnak hí vták va]amikor, De milyen mentali-
tású  szülei lehettek, hogy gyermeküknek az Árpád ne-
vet adták? Igazi, jó magyarok voltak. S hány i]yen ma-
gyar zsidó é lt itt, s nyugszik e temet ben is, akik egy-
arání   rizté k a sok ezeí  é ves val]ás hagyományait,
öSszetartó ereié t, s gazdagí tották a magyar é Ietet é s
kuhú rát. É letmód- Vallást gyakoroltak, ame]y ValláS
nemcsak az   hitüknek, de a kereszté nysé gnek forrása
is, A zsidók szent iratai: a mi szent jrataink, ÓszöVet-
sé gnek nevezzük. S mikor Úr napján a názáreti zsidó
ácsnak az em]é ké t tisztelté k meg a kereszté ny hí vek,
akkor ennek a zsidó ácsnak a rokonait vitté k Ausch,
witz felé ,.,

Engedié k meg, hogy jtt, zsidó testvé reim hamvai
el tt megkövessem  ket, mint kereszté ny,

Mié rt kel] ezt elmondani? Azé rt, mert mintha nem
tanuit volna a társadalom eleget, Megint feler södik
az antiszemitizmus, a kirekeszté s, a zsidózás, nem
átall valaki a parlamentben zsidózni, a rádióban zsi-
dózni, Na jó-jó, szólásszabadság van. Ezek mé g csak
szavak. De a szavak vezetnek el a tettekhez, a szavak
csú szdáján jutott el az akkori magyar társadalom az
auschwitzokhoz. Nem vé letlen, hogy XXll1, |ánls pápa
annak ideié n az á]tala összehí vott Zsinaton a közgyó-

nást - ami minden katolikus misé nek a bevezet  ré -
sze - kiegé szí tette azzal, hogy nemcsak a b nöket ke]l
megvallani, hanem a mulasztásokat is, Mert nem e]e-
gend , ha aZ aktí V b nökt l tartózkodunk. De amikor
elmulasztjuk a segí tsé gnyú  jtást, amikor megmenthet-
né nk valakinek az é leté t, Vagy elmulasztiuk azt, hogy
iefogluk valakinek a kezé t, aki föl akar dönteni egy sí rt,
vagy aki meg akar pofozni va]akit - igenis az is hiba,
sú iyos hiba, b nnel egyené rté k , ha nem cselek-
sZunk!

Úgy gondolom, a magyar társadalom nagyré szt pé ]-
dásan vise]kedett az elmú lt tí z é vben, bölcs volt,
bölcs dönté seket hozott, Most azonban ú gy t nik,
hogy az a közmegegyezé s, ami a világháború  szörny 
traumája után, az auschwitzok sotozata után, a holo-
caustok után lé treiött, egé sz Európában meglazult, a
szövedé ke foszlani kezd, Szé ls sé ges né zetek, kire-
keszt , szé ls sé ges szeruezetek ielennek meg a kultú -
rált Európa ielent s ré szé ben, Fran ciaországba n,
Ausztriában, de Né metországban is, é s sajnos ezek
behul]ámzanak hozzánk, Ezé rt mi vagyunk a felel sek,
Nagy a mi felel ssé günk, Mindnyálunké , de különö-
sen a politikusoké , az é rtelmisé gieké , Most kell ten-
nünk ez ellen, mé g csí rájában visszafojtani.

Hadd mondjam el, mennyire tisztelem, tiszteljük é s
becsü]lük azokat, akik a nehé z id kben, a vé szkorszak-
ban embersé get tanú sí tottak, kockáZtatták sokszoí  aZ
é letüket, mentetté k, akiket menteni ]ehetett. Ió]lehet
számszer leg nem sikerült sok embert megmenteni,
de minden 1é lek fontos volt. Tí z, száz vagy ezrek, É s
köszönjük Forgócs Gábornak, köszönlük neked, Alirrásq
Tibor tábornok ú r, s köszöniük másoknak sokan vo],
tak, Hadd emlí tsem Raillz ]akab jezsuita atyát, aki
több száz üldöZöttet bú jtatott a budapesti Mária Utcai
jezsuita rendház pincé jé ben, többek között a nemré g
meghalt Harsán4i ]ánost, ké s bbi NobeI-dí jasunkat
Hány Nobel-dí jasunk van?| É s í gy több lett eggyel,

llluls Gyula mondta, hogy a mú lt nincs magától. A
mú lt, az nem lé tez  valami, A mú ltat minden generá-
ciónak meg kell alkotnia a maga számára, Újra kell al-
kotnia, Fiatal, ú j generációk kerülnek most az é rtelmi-
sé g soraiba, iutnak politikai vezet  szerephez, A mú lt-
tal szembe ke]] né zni, A mú ltat reálisan fel ke]l táí ni,
Csak a gyenge hivatkozik arra, hogy nem  , hanem
mások csinálták, hogy,,a né metek", a,,fasiszták", .,né ,
hány órült" meg ,,a csend rök",.. Szembe ke]l né zni
magunkkal azé rt, hogy a jöv ben ne kövessük el a b -
nöket, ne mulasszu nk!

Úgv gondo]om, ezt üzenik nekünk ezek a sí rkövek ,,
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