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Megtisztelve érzem magam, hogy engem kértek fel arra, mondjak néhány szót a 
gyászzene előtt. 
 
Néhány napja, Halottak Napján emlékeztünk meg halottainkrol, köztük azokról is, akiknek a 
sírja ismeretlen. Európa egyik legnagyobb temetője Auschwitz, ahol jóval több,  mint  egy  millió  
meggyilkolt  ember  hamvait  hordta  szét  a  szél:  zsidókét, romákét, politikai foglyokét, vagy 
azokét, akik értelmi fogyatékkal éltek. Auschwitz minden harmadik áldozata magyar. Ma este 
roma zenészek emlékeznek meg közös halottainkról. 

 

 

A roma volt az első népcsoport Németországban, amely a faji törvények áldozatává vált. 

1920-ban javasolták először a romák sterilizálását, és 1926-ban, még a weimári köztársaság 

idején, hoztak törvényt „a cigány pestis” megállításáról. A következő évben Bajorországban 

felállították az első cigány internáló tábort. Hitler hatalomra jutásának évében törvénybe 

iktatták a romák kötelező sterilizációját, és kitiltották a cigány gyerekeket az iskolákból. 1940 

januárjában 250 cigány kisgyereken kisérleteztek először a cián gáz alkalmazásával. Több 

tízezer romát gyilkoltak meg Auschwitzban. De egyetlen romát sem kértek fel tanúskodni a 

nürnbergi törvényszék előtt, és senki sem volt, aki a nevükben szót emelt volna. Nagy örömmel 

hallottam, hogy Angela Merkel, Németország kancellárja néhány hete megkövette a roma 

áldozatokat, amikor felavatta a berlini Roma Holokauszt emlékművet. 
 

 

A szótól, a cigány pestis emlegetésétől, a gázkamráig rövid az út, ahogyan a „cigány bűnözés” 

kifejezés használatától a magyar romák meggyilkolásáig sem telt el sok idő. 
 

 

Bár én nem voltam a deportálás áldozata, egészen közelről láttam, hogyan történt a magyar 

zsidók összegyűjtése és táborba szállítása. Kétszáz, Eichmann irányítása alatt álló szakértőnek 

sikerült a magyar közigazgatás teljes támogatásával, 54 nap alatt 450 ezer vidéki magyar zsidót 

deportálnia. 
 

 

Mi    először    akkor    hallottunk    minderről,    amikor    18    éves    unokanővérem 
 

Nyiregyházáról hozzánk menekült Budapestre. Még nem voltam 14 éves, és behívtak 

az iskolából, hogy jelentkezzem futárként a Zsidótanácsnál. Első feladatom az volt, hogy 

kézbesítsem azokat a sokszorosított cédulákat, amik a címzettet arra utasították, hogy 

jelentkezzen másnap a Rabbiképző intézetben, kétnapi élelemmel és pokróccal. Én hazvittem 

ezeket a cédulákat és megmutattam apámnak, aki megállapította, hogy a címzettek mind 

ügyvédek, akiknek a nevük Á-val és B-vel kezdődött. Apám, aki szintén ügyvéd volt, azt 

mondta: kézbesítsem ezeket a behivókat, de mondjam meg a címzetteknek, hogy deportálni 

fogják őket. 
 

 

Az egyik ügyvéd, amikor átadtam neki az üzenetet, azt mondta, hogy ő mindíg törvénytisztelő 

ember volt, sosem követett el bűnt, úgyhogy eleget tesz a felszólításnak, neki nem eshet baja. 
 

 

Ez megrázó élmény volt nekem. Ezután nem jelentkeztem többé a Zsidótanácsnál, apám 

pedig megtudta, hogy mint ügyvéd, ő is rövid időn belül sorra kerül. Apám tapasztalatból tudta, 

hogy vannak olyan helyzetek, amikor a normális szabályok nem érvényesek, és ha 

engedelmeskedsz a szabályoknak, akkor elpusztulhatsz. Ő hamis papírokat szerzett, nemcsak 

a családja tagjainak, de idegeneknek is, akiket így megmentett a biztos haláltól. Tőle tanultam 

meg akkor, hogy nem szabad az igazságtalanságot passzivan eltűrni, ellen kell állni még akkor 

is, ha látszólag nincs remény. 
 

 

Ez vezetett engem arra, hogy amikor módomban állt, egy alapítványt állítsak fel, hogy 

segíthessek az igazságtalanságok áldozatainak. Alapitványom kezdettől fogva harcolt a 

Romák elkülönítése és diszkriminációja ellen. 
 

 

A német és a szovjet megszállás meghatározó élmény volt számomra. Akkor tanultam meg 

kockázatot vállalni, ami hozzájárult gazdasági sikereimhez is. Mint befeketető, keresem a 

gyors megtérülést, de az alapitványom a reménytelennek látszó ügyekért vív harcot akkor is, 

ha rövid távon kevés az esély. 
 

 

Ma este a requiem ne csak az áldozatkért szóljon, de emlékeztessen bennünket azokra is, akik  

sohasem törődnek bele, akik sosem adják fel a reményt, akik ellenállnak az 

igazságtalanságnak. 

 

 

Köszönöm, hogy meghallgattak. 


