
A „legtudósabb rabbi” 
sorstalansága

Szeged, 1944

Iöw Immánuel születésének 150. év
fordulója alkalm ából szobrot 

^  avattak 2004 januárjában Szege
den, a Dóm téri Pantheonban. A tudós 
főrabbi méltó u tódjaként folytatta 
édesapja, Löw Lipót tudományos és 
közéleti tevékenységét, valamint vezet
te a neológ zsidó hitközséget 1878-tól 
haláláig, 1944-ig. O tervezte meg a sze
gedi nagy árvíz után fel
épülő új zsinagóga színe
it, szövegeit, szimboliká
ját, illetve előrajzolta ab
lakait. Hiába hívták Bécs- 
be főrabbinak vagy a jeru- 
zsálemi héber egyetemre 
professzornak, „az ide
genbe hívó szóval szem
ben -  mint mondta -  ... 
itt marasztalta a szülőföld 
szeretete és anyanyelvűnk 
varázsa; ... itt tartották a 
vállalt tudós munkásság 
föladatai. És ide fűzte a 
gyermeki kegyelet, a megdicsőült apá
nak neve.” Élete fő műve, a négyköte
tes Die Flora der Juden, melyben a bib
liai és talmudi korok héber növényvilá
gát tárta  fel, világhírűvé tette őt és szü
lővárosát, Szegedet egyaránt.

A „hűtlenség” kora
Szeged városa azonban 1944 tavaszán- 
nyarán hűtlenné vált a tudós rabbihoz. 
Több ezer sorstársával együtt marhava
gonba zsúfolták az agg, beteg, majd
nem vak főrabbit. Pedig 1944 januárjá
ban még, 90. születésnapja alkalmából 
őt ünneplő cikkek jelentek meg a la
pokban. „Löw Immánuel neve magától 
világít” -  idézte az egyik napilap Móra 
Ferenc szavait.

A tudós főrabbi a tudomány, a taní
tás mellett közéleti személyiség is volt. 
Az 1926. évi XXII. te. értelmében az

izraelita hitfelekezetet két rabbi képvi
selhette a felsőházban. A neológ hit
községeket így 1927-től dr. Löw Immá
nuel főrabbi képviselte. Felsőházi tag
ságának 12. évében, 1938 májusában 
„fájó szívvel” szólalt fel -  felidézve 
Eötvös Józseftől Tisza Istvánig „a régi 
jogegyenlőség megteremtőinek” tevé
kenységét. E lkeseredésének oka az 

volt, hogy Darányi Kál
mán kormánya a parla
ment elé terjesztette, 
majd Imrédy Béla kormá
nya elfogadtatta az ún. 
első zsidótörvény-javas
latot.

Ettől az évtől kezdve a 
diszkriminatív törvények 
és rendeletek sora követ
kezett. Előbb vallási, 
majd faji alapon külön
böztették meg a zsidókat. 
A különböző foglalkozási 
ágakban 20, majd 6%-ban 

maximálták arányukat.* Löw Immánu
elnek 1940-től már nem volt lehetősége 
még csak véleményt sem nyilvánítania 
a törvényjavaslatokkal kapcsolatban. 
1940-ben hivatalosan m egszüntették 
felsőházi tagságát. Teleki Pál miniszte
ri indokolása szerint „az izraelita hitfe- 
lekezet felsőházi képviseletének törté
neti gyökerei nincsenek”. Alig néhány 
hónappal korábban -  a szintén Teleki 
Pál által végigvitt második zsidótörvény 
értelm ében -  Löw Immánuel szegedi 
közgyűlési örökös tagságát is megszün
tették.

Löw -  mint sok tízezer sorstársa -  
„törvénytisztelő megadással és tü re 
lemmel” várta a „jogegyenlőség feltá
madását”. Mindhiába.

*Vö. a jogfosztó rendelkezésekről készített össze
állításunkat e számunk 8-13. oldalain! (A szerk.)

A ZSIDÓ NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA 
TÖRVÉNYHATÓSÁGONKÉNT, 1930

Országrész,
törvényhatóság

Összesen Izraelita

fő (%i
Baranya vm. 249 997 2 560 1,0

Pécs tjv. 61 663 4 030 6,5

Feiér vm. 230 469 2 775 1,2

Székesfehérvár tjv. 40 714 2 450 6,0

Győr, Moson és 
Pozsony vm. 154 587 1 738 1,1

Győr tjv. 50 881 5 381 10,6

Komárom és Esztergom 
vm. 179 121 2 692 1,5

Somogy vm. 385 635 7 571 2,0

Sopron vm. 143 366 2 255 1,6

Sopron tiv. 35 895 1 885 5,3

Tolna vm. 269 194 5 951 2,2

Vas vm. 275 021 7 291 2,7

Veszprém vm. 243 700 5 932 2,5

Zalavm. 365 266 8 226 2,3

Dunántúl összesen 2 685 509 60 737 2,3

Bács-Bodrog vm. 109 468 1 032 1,0

Baia 27 935 1 648 5,9

Békés vm. 330 656 6 701 2,0

Bihar vm. 176 002 4 450 2,5

Csanád, Arad és Torontál 
vm. 174 318 3 237 1,8

Csonqrád vm. 148 529 1 535 1,0

Hódmezővásárhely 60 342 1 151 1,9

Szeged 135 071 5 560 4,1

Haídú vm. 178 523 6617 3,7

Debrecen 117 275 10 044 8,5

Jász-Nagykun-Szolnok
vm. 412 509 8 062 1,9

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 1 366 089 43 585 3,2

Budapest 1 006 184 204 371 20,3

Kecskemét tiv. 79 467 1 567 2,0

Szabolcs és Unq vm. 394 924 25 737 6,5

Szatmár, Ugocsa és 
Bereg vm. 149 642 9 281 6,2

Alföld összesen 4 866 934 l_334 578 6,9

Abaúj-Torna vm. 91 428 3 779 4,1

Borsod, Gömör és 
Kishont vm. 296 721 7 961 2,7

Miskolc tjv. 61 559 10 862 17,6

Heves vm. 316 929 8 175 2,6

Nógrád és Hont vm. 222 921 6 023 2,7

Zemplén vm. 146 318 12 452 8,5

Észak-Magyarország
összesen 1 135 876 49 252 4,3

Magyarország
összesen 8 688 319 444 567 5,1

Forrás: Balogh Margit-Gergely Jenő: Egyházak az új
kori Magyarországon 1790-1992 Adattár. Bp., 1996. 
História-MTA Történettudományi Intézete

MAGYARORSZÁG IZRAELITA 
NÉPESSÉGÉNEK MEGOSZLÁSA 

1938-1941
Lélekszám %

Trianoni Magyarország 400 980 4,3

Felvidék 77 700 7,3

Kárpátalja 80 960 11,6

Észak-Erdély 151 125 5,9

Délvidék 14 242 1,4

Összesen 725 007 4,9

Forrás: Magyar Statisztikai Szemle, 194411-3. szám

A botanikus tudós főrabbi, 
Löw Immánuel (1854-1944)
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Szegedi őrségváltás

„Viszonylagos létbiztonságban.” Alföldi zsidó család, 1922 körül

Az akkori Magyarország 825 ezer 
zsidó vallású, vagy legalább két zsidó 
vallású nagyszülővel rendelkező állam
polgárát 1944 márciusáig még „csak” 
jogaikban korlátozták, a férfiakat fegy
vertelen munkaszolgálatra kötelezték. 
Mégis azt mondhatjuk, hogy viszony
lagos létbiztonságban élt Magyarország 
zsidósága. (Kivéve azokat az elsősor
ban Kárpátalján élőket, akiket 1941 
nyarán Kőrösmezőn keresztül Kame- 
nyec-Podolszkijba deportáltak, majd 
lemészároltak. 1942 januárjában Új
vidéken és környékén is több mint 700 
magyar zsidó esett a tömeggyilkosság
ba torkolló razziák áldozatául.)

A német megszállás után
1944. március 19-ét követően azonban 
gyökeresen megváltozott a helyzet. A 
német megszálló csapatokkal Magyar- 
országra érkezett az Eichm ann- 
kommandó, hivatalos nevén az RSHA 
(Birodalmi Biztonsági Főhivatal) 
IV -B -4 osztálya is. Eichmann „rekor
dot” akart és tudott dönteni. 1944. má
jus 15. és július 9. között 147 szerelvény 
hagyta el az országot, 437 ezer ember
rel. Néhány vonat kivételével vala
mennyi célállomása Auschwitz-Birke
nau megsemmisítőtábora volt. Az alig 
200 főnyi kommandó vezetőjének célja

* Vö. Haraszti György: Kárpáti rapszódia c. cikkét 
e számunk 23-28. oldalain! (A szerk.)

csak azért valósulhatott meg, m ert a 
körülbelül 200 ezer főnyi magyar vég
rehajtó apparátus -  úgy a közigazgatá
si, mint a közbiztonsági -  rendelkezé
sére állt. Horthy Miklós kormányzó a 
helyén maradt. Ugyanakkor szabad ke
zet adott a „zsidókérdés megoldása” 
tekintetében az új, Sztójay Döme ve
zette kormánynak, amely sorozatban 
tárgyalta és fogadta el a megkülönböz
tető jel viselésétől a kifosztáson keresz
tül a gettóba zárásig a zsidó tárgyú ren
deleteket. A két belügyi államtitkár, 
Endre László és Baky László folyama
tosan konzultált Adolf Eichmann-nal, 
és a Belügyminisztériumban, illetve vi
déki tájékoztató értekezleteken, így 
Szegeden is, ismertette a helyi vezetők
kel a gettósítással és deportálással kap
csolatos feladatokat.

A déli határsáv „zsidótlanítása” ügyé
ben április 19-re hívták a Belügyminisz
tériumba a szegedi, a pécsi és a szom
bathelyi csendőrkerületek parancsno
kait, a nyomozó alosztályparancsnoko
kat és a rendőrség vezetőit. Baky tájé
koztatta a megjelenteket, hogy az or
szág északi és északkeleti részeiben 
folyamatban van a gettósítás, és német 
kívánságra, katonai okokból a jugo
szláv határ mentén is ki kell telepíteni 
a zsidókat egy sávból. Szeged törvény- 
hatósági jogú város így előbb a délvidé
ki zsidóknak, több mint 2200 főnek 
adott „szállást” rövid időre a zsidó is
kolában, a régi zsinagógában, a hitköz
ségi székházban és a Pick-szalámigyár 
akoltelepén. Endre László április vé- 
gén-május elején tett hivatalos orszá
gos körútja során néhány órát Szege
den töltött. A sertésólakban uralkodó 
körülményeket még ő is tarthatatlan
nak m inősítette, és utasította Buócz 
Béla rendőrfőkapitány-helyettest, 
„hogy keressenek más, egészségesebb 
elhelyezési lehetőséget” -  vallotta End
re népbírósági perében. Ugyanakkor a 
város vezetőivel történt tárgyalás során 
megbeszélték a további teendőket is, 
majd Endre elismeréssel nyilatkozott a 
helyi sajtónak arról, hogy Szeged a 
zsidókérdés megoldásában élen jár a 
vidéki városok között. „Egész sor intéz
kedést foganatosított a városi hatóság 
saját kezdeményezéséből, mielőtt még 
az országos érvényű kormányintézke
dés megjelent.”

Májusban, a délvidéki zsidók elhe
lyezése, majd Bajára való továbbszállí
tása mellett már a szegedi zsidók szá

Makói zsidó hagymafelvásárló
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Az iparkodásra, tehetősségre büszke közösség háza: a szegedi új zsinagóga belső tere Löw Immánuel terveit követte

mára szervezték a zárt gettót. Tárgya
lások sorozata zajlott a városházán a 
zsidók kitelepítése ügyében. Tóth Béla 
polgármester-helyettes szerint „abszo
lút helyes megoldás csak egy lehet, ki a 
zsidókkal! Ezt azonban most nem lehet 
megcsinálni.” így a gettót olyan helyre 
tervezték, ahol a „lakások többségében 
ez idő szerint is zsidók laknak”.

Május 11-én már az új főispán, az 
Imrédy Béla vezette Magyar Megújulás 
Pártjának tagja, Magyary-Kossa Aladár 
döntött úgy, hogy Szeged város vezetői 
addig nem kelnek föl az asztaltól, amíg 
nem döntenek a gettó felállításáról. 
Május közepétől a gettóhatározat vég
rehajtása a lakáshivatal teljes appará
tusát oly mértékben „leterhelte”, hogy 
Tóth „h. polgármester úgy intézkedett, 
hogy amíg a gettó-ügy lebonyolítása 
tart”, egyéb ügyekben a hivatal nem in
tézkedhet. Magyary-Kossa május 31-én 
arról tájékoztatta a sajtó képviselőit, 
hogy megkezdődött a gettó bekerítése, 
az egyetlen kijárat kivételével vala
mennyi utcatorkolat lezárása, a gettó 
szélére eső házak utcai ablakainak fe
hérre meszelése. A  rendőrség szegedi 
kapitánysága június 7-re készítette el a 
gettó rendjét. E  szerint a gettót és az 
átkeresztelkedettek számára kijelölt zsi
dó házakat a rendőrség őrzi, onnan csak 
parancsra, a gettó kapuján és csak rend
őri kísérettel lehet távozni, „az érintke
zés a külvilággal teljesen szünetel”.

A szegedi gettó
A helyi közigazgatás és rendőrség 
összehangolt intézkedései következté
ben összesen 3827 embert zsúfoltak a 
szegedi gettóba és a zsidó házakba. Egy

fő számára, az iratok tanúsága szerint, 
2,2 m2 jutott.

Június 10-én a két belügyi államtit
kár, Endre László és Baky László „gép
kocsival Szegedre érkeztek ... megte
kintették a szegedi gettót és behatóan 
áttanulmányozták mindazokat az intéz
kedéseket, amelyeket Szeged város ve
zetősége a zsidóknak a város életéből 
való kiemelése és elkülönítése dolgá
ban tett. Az államtitkárok a legtelje
sebb megelégedésüket nyilvánították és 
őszinte elism erésüket fejezték ki a 
város két vezetője előtt a zsidókérdés 
szegedi megoldása felett.” Az államtit
károk Szegedre látogatásának napján 
délelőtt, s talán éppen az ő érkezésük
kel összefüggésben, Tóth h. polgármes
ter telefonon utasította a szegedi Köz
ponti Gáz és Villamossági Rt. vezetősé

gét, hogy az ún. törzsgettó területén az 
áram- és gázszolgáltatást, beleértve a 
közvilágítást is, azonnal szüntessék meg.

A deportálás
Az államtitkárok értekezletet tartottak 
a városházán a szegedi és debreceni 
csendőrkerület közigazgatási és közbiz
tonsági vezetőinek. A résztvevők meg
tudhatták, hogy az ország északi és ke
leti területei, valamint a Délvidék után 
a szegedi és debreceni csendőrkerület 
területéről is megkezdődik a zsidók el
szállítása, és „ebből a célból gyűjtőtá
borok kerülnek felállításra”. A szegedi 
gyűjtőtáborba és egyben vagonírozási 
központba az alábbi helységekből ter
vezték összegyűjteni a közel 9000 zsi
dónak minősített magyar állampolgárt:
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Róth Hajlított Bútorgyár. Szeged, 1900 körül

Szeged, Makó, Kiskunhalas, Hódmező
vásárhely, Kecel, Kalocsa, Szentes, 
Mindszent, Kistelek, Kiskunmajsa, Kis- 
kundorozsma.

A táborba szállítandó zsidók szemé
lyenként 50 kg súlyú csomagot és leg
feljebb 14 napi szárazélelmet vihettek 
magukkal. (A csomagban nem lehetett 
semmiféle értéktárgy.) Ezekről három
példányos „bűnjeljegyzéket” kellett ké
szíteni. Az ellenőrzés motozás útján 
történt. A táborba egyáltalán nem me
hetett be látogató. Postai küldem é
nyek, sőt hatósági idézések sem voltak 
kézbesíthetők. Ez utóbbi tiltó rendel
kezés megkérdőjelezi az ún. mentesíté
si vagy hármas bizottság működésének 
komolyságát. Ennek a bizottságnak a 
fölállítását szintén az értekezleten ha
tározták el. „Ennek tagjai: a polgár

mester, a rendőrség vezetője és a leg
magasabb rangú csendőr csapattiszt. 
Feladata: a sima és gyors lebonyolítás, 
irányítás és vitás esetekben a döntés.” 
Csakhogy nem egy esetben a bizottság 
által kiadott m entesítő okiratot nem 
tudták kézbesíteni, mert a tábor őrsége 
nem engedélyezte. További utasítás
ként hangzott el, hogy a táborba szállí
tandó zsidókról névjegyzék nem készít
hető, de szám szerint, nyugta-ellcn- 
nyugta ellenében adandók át az átkísé
rő őrszemélyzetnek.

A szegedi értekezlet tiltó rendelke
zései szerint: a tábort 50 méter távolsá
gon belül megközelíteni tilos, fényké
pezni sem a tábort, sem a beszállítást 
nem szabad, a sajtó zsidó ügyekkel 
nem foglalkozhat. A vidéki napilapok
ban -  míg korábban a gettókkal kap-

Hös vagy áruló?

Az 1944. év mindmáig egyik legvitatottabb zsidómentő ak
ciója a diákkora óta elkötelezett cionista, Kasztner Rezső 

(Rudolf) (Kolozsvár, 1906-Tel-Aviv, 1957) nevéhez fűződik. 
Az öt nyelven (magyar, román, német, francia, angol) folyé
konyan beszélő Kasztner az 1920-as évektől a Kolozsvárott 
megjelenő Új Kelet napilap politikai és parlamenti tudósítója 
volt. Észak-Erdély Magyarországhoz való csatolása (1940) 
után két évig munkaszolgálatot teljesített. 1942-ben részt vett 
az illegális Budapesti Segély- és Mentőbizottság (héber nevén 
Váádát Ezrá ve’Hácálá) megalapításában. Ennek a szervezet
nek -  más csoportokkal együttműködve -  fő feladata a len
gyel és szlovák zsidók átmentése volt Magyarországra, illetve 
Magyarországon, Románián és Törökországon keresztül Pa
lesztinába. Ehhez segítséget szereztek a KEOKH-nál, a 
Wehrmachtnál és az SS-nél is. Kasztner, mint a Mentőbizott
ság elnökhelyettese, szoros kapcsolatban állt a szlovák cionis
tákkal és az Isztambulban működő zsidó szervezetek embere
ivel. Munkája során 1942 decemberében tárgyalt Oskar 
Schindlerrel, aki Krakkóból Budapestre utazott, hogy tájé
koztassa a Mentőbizottság tagjait a zsidóság ellen elkövetett

náci atrocitásokról, és feltárja azokat a lehetőségeket, amelyek 
révén a magyar zsidóság megmentheti magát.

A Mentőbizottság tevékenységének legfontosabb része a 
vészkorszakra, a magyar holokausztra esik. Röviddel a német 
megszállás (1944. március 19.) után Kasztner a pozsonyi „mun
kacsoport” tagjaival folytatott tárgyalásain értesült az ún. 
Auschwitz-jegyzőkönyvek létezéséről, magával hozta és 
illegális terjesztésre továbbadta azokat. Az illegális Mentőbi
zottság arról is tudomást szerzett, hogyan lehetséges „életet 
vásárolni” az SS-től. Az első kapcsolatfelvételre a Mentőbi
zottság és az SS képviselői között 1944. április 5-én került sor. 
A megbízott SS-tiszt, Dieter Wisliceny (nyilvánvaló megtévesz
tésül) azt az ajánlatot tette, hogy a németek eltekintenek a ma
gyar zsidóság deportálásától, amennyiben kétmillió dollár vált
ságdíjat fizetnek, amelynek első részletét, kétszázezer dollárt 
(magyar pengőben) azonnal le kellet volna tenni. A tétet eme
lendő 1944 májusában Adolf Eichmann a Mentőbizottságnak 
felajánlotta, hogy 10 ezer teherautó fejében hajlandó elenged
ni egymillió, hatalmukban lévő zsidót („Blut für Ware -  Áruért 
vért” akció), ami megerősítette azt az elképzelést, hogy a né
metek váltságdíj fejében megkímélik a magyar zsidók életét. 
Május folyamán Eichmann a Mentőbizottság formális vezető
jét, Joel Brandot Isztambulba küldte, hogy ebben az ügyben 
tárgyalásokat folytasson a szövetségesek képviselőivel.

Brand távozása után Kasztner képviselte a Mentőbizottsá
got a náci hatóságokkal folytatott tárgyalásokon. Az egész ma
gyar zsidóság váltságdíj ellenében történő megoltalmazása kez
dettől fogva illuzórikus volt. A deportálások a tárgyalások alatt 
is folytatódtak. Mindazonáltal 1944 júliusában Himmler buda
pesti képviselőjével, Kurt Becher Obersturmbahnführerrel 
folytatott tárgyalásai eredményeképp Kasztnernek sikerült el
érnie hogy egy általa összeállított és végül is 1685 főre növeke
dett szerelvényt 1944. június 30-án útnak indítsanak egy semle
ges országba.

Az ország különböző részeiből összegyűjtött csoport tag
jait az indulásig a zuglói Kolumbusz utcában felállított barak
kokban helyezték el. A csoport Kasztner kolozsvári barátaiból
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csolatban rendszeresen tájékoztató, il
letve vitacikkek jelentek meg, addig -  a 
gettók felszámolásával, a gyűjtőtáborok 
létrehozásával, a deportálással egyetlen 
hasábon sem foglalkoztak.

Az elszállítással kapcsolatban az 
alábbi tájékoztatást adták E ndre 
Lászlóék: az elszállítás mindig vonaton 
történik. Egy szerelvényben kb. 3500 
fő, egy kocsiban 70-80 fő helyezendő 
el. Gondoskodni kell minden kocsihoz 
2-2 darab lakatról kulccsal, 2-2 darab 
30 cm-es láncról, megfelelő erős és 
hosszú zsinegről, 1-1 kéregtábláról, 1-1 
ivóvizes és 1-1 szennyvederről.

Június 16-tól az államtitkári utasí
tásnak megfelelően elkezdődött a gyűj
tő tábo r megszervezése Szegeden, a 
Rókusi pályaudvar közelében. A kije
lölt téglagyár területén -  melyet alig

két hónappal korábban, a délvidéki 
zsidók érkezésekor 2000 személy elhe
lyezésére tartottak alkalmasnak -  közel 
9000 szegedi és Szeged környéki zsidót 
zsúfoltak össze és tartottak embertelen 
körülmények között. Köztük Löw Im
mánuelt is.

A deportáló vonatokat június 25-én, 
27-én és 28-án indították Szegedről. Az 
első vonat utasait egyenesen Ausch
witzba irányították. A második vonat 
utasainak egy része „szerencsésebb” 
volt, ugyanis a szerelvényeket részben 
az ausztriai Strasshof felé irányították. 
A harmadik vonat részben a Bécs kör
nyéki munkaerőigény miatt, részben a 
cionista vezetők, elsősorban Kasztner 
Rezső Eichmann-nal való tárgyalásai
nak eredményeként eleve Strasshof fe
lé indult.

A kiválasztottak
Június 20-án a gyűjtőtábor német pa
rancsnoka m agához hívatott három 
szegedi és két hódmezővásárhelyi pro
minens zsidót, köztük Löw Lipótot, 
Löw Immánuel fiát, és átadott nekik 
egy német nyelvű levelet, amit Szilágyi 
Ernő -  Kasztner közvetlen munkatársa 
a cionista M entőbizottságban -  kül
dött. Szilágyi közölte a címzettekkel, 
hogy a „hazai zsidók sorsán akart bará
taival egyetemben könnyíteni”, ezért 
megbízta őket, hogy a tábor lakói közül 
válasszanak ki 3000 zsidót: sokgyerme
kes családokat, m unkaszolgálatosok 
családjait és prominens zsidókat csa
ládjukkal együtt. Két nap múlva az SS- 
százados csak 2400 főt engedélyezett 
újabb szempontok alapján: „prominen
seken kívül csak gyermekek 12 éves

és ismerőseiből, cionista és vallási vezetőkből, a szellem jele
seiből (köztük a már akkor világhírű Szondi Lipóttal) és 
olyan gazdag emberekből állt, akik képesek voltak a németek 
által követelt, fejenként eredetileg több tízezer dolláros vált
ságdíjat maguk, családtagjaik, illetve az előbbi kategóriák 
után megfizetni. (A németeknek végül is kétmillió dollárt 
sikerült a csoport tagjaitól dollárban, aranyban, ékszerekben 
kicsikarni.)

A csoport július 8-án érkezett meg a bergen-belseni kon
centrációs táborba. A Joint Distribution Committee svájci 
képviselője, illetve Kasztner és Kurt Becher közötti további 
tárgyalások eredményeképp augusztus 21-én az első 317 zsi
dót szabadon bocsátották, és Svájcba szállították. Szeptem
berben, novemberben, illetve decemberben -  egy tervezett 
nagyobb alku részeként -  további találkozókra került sor 
Svájcban, amelyek részeredményeként 1944. december 7-én 
az ún. Kasztner-csoport második, 1368 főből álló része is 
Svájcba érkezett.

A németekkel folytatott tárgyalásain Kasztnernek azt is 
sikerült elérnie, hogy mintegy 20 ezer vidéki magyar zsidót 
Auschwitz helyett Ausztriába vigyenek kényszermunkára, 
ahol azok viszonylag „biztos” körülmények közé kerültek a 
háború hátralévő hónapjaiban. Kasztner december 8-a után 
Svájcból, ahova akkor már családja is megérkezett, visszauta
zott a náci Németországba, és Kurt Becher kíséretében végig
járta a haláltáborokat. (A Kasztner-hívők tábora ezen foglyok 
és részben a budapesti gettó csodával határos megmenekülé
sét is a Mentőbizottság, mindenekelőtt Kasztner tevékenysé
gének tulajdonítja.)

A háború után Kasztner családjával 1947-ben kivándorolt 
Izraelbe. Karrierje szépen ívelt, az oda áttelepült Új Keletnél 
végzett újságírói munkája mellett az izraeli Közellátási 
Minisztérium sajtófőnökeként dolgozott. Pályája azonban 
1953-54-ben megtört, mivel a németekkel való kollaboráció 
vádjával sajtókampány indult ellene. Minisztere utasítására 
1954. január 1-jén Kasztner rágalmazási pert indított vádlója 
ellen. A megindult törvényszéki eljárás óriási nyilvános vitát

A „kivételezettek” egy csoportja

váltott ki az izraeli sajtóban és közéletben a zsidó vezetők 
holokauszt alatti tevékenységével kapcsolatban, és a bírósági 
procedúra egy zsarolási-rágalmazási ügy helyett Izrael egyik 
legnagyobb politikai-lelkiismereti perévé vált. Az elsőfokú íté
let, bár elvetette azt az állítást, hogy Kasztner a mentési mun
kájáért pénzt fogadott volna el, erkölcsileg elítélte őt. Az ítélet 
utolsó mondata szállóigévé vált: Kasztner „ELADTA A 
LELKÉT A SÁTÁNNAK”.

Jóllehet az Izraeli Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálta az első
fokú ítéletet és két és fél éves eljárás után, 1958 januárjában 
4 : 1 arányban új döntést hozott, amely minden vádpont alól 
tisztázta Kasztnert, az elégtétel késve érkezett. A felhecceit 
közvélemény, amelyhez a jobboldali sajtó kampánya is hozzá
járult, olyan légkört teremtett, hogy Kasztnert 1957. március 
3-án saját lakása előtt lelőtték.

Izrael állam első politikai gyilkosságának fő oka az volt, 
hogy sokan úgy vélték, „Istent játszott”, amikor ő döntött, 
hogy mely magyar zsidók menekülhetnek meg a meg
semmisítőtáborok poklából.

HARASZTI GYÖRGY
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Baromfipiac a Weisz-ház előtt. Kiskunhalas, 1905 körül

korig, felnőttek pedig csak 50 évesektől 
felfelé vehetők fel” -  közölte. Óriási 
pánik tört ki, amikor felolvasták a tég
lagyárba tereltek előtt a családok szét
választását jelentő listát. Nem tudhat
ták, hogy a százados éppen jóindulatot 
tanúsított parancsával, melynek értel
mében „hadd menjenek a fiatalok és az 
öregek Auschwitz helyett Ausztriába, 
csak m aradjanak é le tben” . A pánik 
láttán azonban visszavonta a vonatlista 
érvényességét. Végül lediktált az ötös 
bizottságnak 12 nevet és csak azt enge
délyezte, hogy e 12 személy és család
tagjaik, összesen 66 fő kerülhet külön 
vagonba az utolsó vonaton. Löw Lipót 
1945 novemberében tett visszaemléke
zése szerint „fogalmunk sem volt, hogy 
a kiválogatás életet vagy halált jelent”. 
Nem voltak tisztában azzal sem, hogy a 
„prominenslistán” szereplők „megme
nekülnek-e, vagy túszok lesznek-e”.

Nem tudták, hogy Kasztneréknek 
sikerült elérni azt, hogy néhány promi
nens vezető Budapestre kerüljön az 
országból, és innen egy különvonattal, 
az ún. Kasztner-vonattal semleges te
rületre utazzon. Valójában hónapokon 
keresztül bizonytalan volt annak az 
1684 embernek a sorsa is, akik erre a 
vonatra kerültek. 1944. június 30-án in
dult Budapestről, és néhány család ki
vételével az utasok egy része augusztus 
21-én, többsége december 8-án jutott a 
semleges Svájcba. A közbeeső hóna
pokban a bergen-belseni koncentrációs 
táborban tartották őket a németek.

A Szegedről június 28-án indult vo
nat utolsó kocsijába kerültek a promi
nensek és családjuk, köztük Löw Im
mánuel családjával. Hamvas Endre 
Csanádi püspök hiába intézett levelet a 
főrabbi érdekében a belügyminiszter
hez, Löw nem kapott mentesítést. Ezt 
az utolsó kocsit azonban Budapesten 
lekapcsolták a szerelvényről, és utasait 
az Aréna úti zsinagóga udvarán kiala
kított táborba vitték. A  91 éves főrabbi 
rendkívül legyengült állapotban érke
zett a fővárosba. A haldokló idős em
bert a zsidókórházba szállították, de 
már nem tudtak segíteni rajta. 1944. jú
lius 19-én meghalt.

Hívei közül, akiket Auschwitzba 
szállítottak az első vonattal, alig néhá- 
nyan tértek haza a háború után. Strass- 
hofban és környékén kb. 75%-os volt a 
túlélők aránya.

MOLNÁR JUDIT

22


