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E gy ismerõsöm szokta mon-
dani: „csak egészség legyen,
a többit megvesszük”. Ha

egy kicsit fellengzõs is ez a kijelentés, so-
kat elmond az ép test fontosságáról. 
A jó egészséget nem lehet pénzen meg-
venni, hanem csakis a test karbantartásá-
val megõrizni, esetleg visszanyerni egy
betegség után. Ez régen is ugyanígy volt.
A talmudi szövegekben, halachában és
midrásokban sok gondolat található a hi-
giéniáról, az egészség megõrzésérõl. 

Tisztaság – Isten kedvéért 

Persze az egészség megõrzésének célja
némiképp más volt akkoriban, mint ma-
napság. A legfontosabb motiváció kide-
rül a mosdó használata után elmondott
áldásból. A „gyógyító áldás” ajánlható
meditációra is betegség esetén.

„Áldott az Örökkévaló, aki bölcsen for-
málta meg az embert, és nyílásokat, csöve-
ket teremtett bele. Ismert és nyilvánvaló
dicsõséged trónja elõtt, hogy ha akár egyi-
kük is megszakad vagy eltömõdik testünk-
ben, lehetetlen fennmaradni, és kiállni
eléd. Áldott az Örökkévaló, minden test
gyógyítója, aki csodákat mûvel.”

Ez az áldás az egyik kedvencem a zsi-
dó liturgiából, mivel egy tudományosan
pontos testmodellrõl szól. A testet lénye-
gében le lehet írni olyan nyílások és csö-
vek halmazaként, amelyek „eltömõdhet-

nek, megszakadhatnak”. Betegség az, ha
a nyílások, csövek halmaza rosszul mû-
ködik. Az ima szerint azonban a jó test-
funkcióknak nem önmagukért kell fenn-
maradniuk, hanem szakrális céljuk van.
Egészségesnek azért kell lenni, hogy az
Örökkévalót szolgáljuk. Ugyanezen in-
dokkal, a halacha egy zsoltárrészlettel in-
dokolja meg a reggeli mosdóhasználat
kötelességét:

„Azt mondja a zsoltár: »Áldjad lelkem,
az Örökkévalót, és egész bensõm a szent
nevét!« (Zsolt 103:1) Mivel tehát az ember
köteles az egész lényével áldani Istennek
nevét, tilos áldást mondania, míg testé-
nek bensõ részeit a sártól és víztõl meg
nem tisztította.”1

Vagyis minden testrész, szerv célja
az Örökkévaló szolgálata a hagyomány
szerint. A halacha elõírja, hogy mosa-
kodjon, aki „ágyából felkel, illemhely-
rõl kijön… a lábaihoz ért, halottat érin-
tett, nemi életet élt... féreghez nyúlt...
akin eret vágtak...” A magyarázat sze-
rint, ha ezt nem tartja be, akkor „ha ta-
nult ember, akkor elfelejti tudományát,
ha pedig egyszerû ember, akkor elbu-
tul.2 A Talmud szerint az emberre isme-
retlen eredetû rettegés tör, ha nem mos
kezet hasonló esetekben.3 A kézmosás
pedig azért is szükséges, mert „rossz
szellem” lakozik a mosatlan kézen.4 Te-
hát egyáltalán nem a mai értelemben
vett tudományos magyarázatunk van a
tisztaság törvényeire! Pedig büszke zsi-

Radvánszki Péter

MIÉRT ÉS HOGYAN 
LEGYÜNK
EGÉSZSÉGESEK?
Õsi zsidó források az ép testrõl és ép lélekrõl 
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dóként hajlamosak lennénk azt gondol-
ni, hogy „már õseink is milyen moder-
nek voltak higiénia tekintetében.” 

Mai értelemben vett higiéniáról azon-
ban nem beszélhetünk Semmelweis Ignác,
és Louis Pasteur elõtt. Hiszen a 19. század
második fele elõtt nem volt ismert, hogy
szem számára láthatatlan kórokozók
okozzák a betegségeket! A szag, és az esz-
tétikai szempontok valószínûleg jobban
motiválták a közegészségügyi rendelete-
ket, tisztálkodást, mint bármi más. A szag
lehetett az oka annak a misnai rendeletnek
is, hogy állattemetõknek, temetõknek, és
bõrcserzõ mûhelyeknek legalább ötven
könyöknyire kellett lennie a várostól,
megfelelõ irányban.5 Mózes „WC-rendele-
tét” is szokás „korszakalkotónak” nevezni.
Azonban, ha elolvassuk figyelmesen a
szöveget, megtudjuk, nem higiéni-
ai célzattal kell elásni az ürüléket a
táboron kívül a Tóra szerint, hanem
mert az „Örökkévaló jár-kel a tá-
borban”, és a tisztátalanságot
visszataszítónak találja.6

Érdekesség, hogy ezen törvé-
nyek betartása hozzájárult ahhoz,
hogy a fertõzõ betegségek kevésbé
érintették a zsidónegyedeket a középkor-
ban!7 A zsidók higiénikusabb életmódja,
más népekéhez képest azonban nem volt
szándékos, hanem inkább az istenfélelem
„mellékhatásaként” magyarázhatnánk. A
félelem mellett az esztétikai igény jelenik
meg egy Hillél rabbiról szóló midrásban.
Ha saját testünkkel törõdünk, olyan, mint-
ha az Örökkévaló képmását ápolnánk.

“Egyszer, amikor Hillél rabbi épp tá-
vozni készült tanítványaitól, azt kérdezték
tõle: Rabbi, hová mész? Így válaszolt: Me-
gyek, hogy egy micvát teljesítsek. Akkor
megkérdezték: Milyen micvát? Erre így
válaszolt: Fürdeni megyek egy fürdõbe. El-
csodálkoztak, és megkérdezték: A fürdés
egy micva? Erre már hosszabban vála-
szolt: Igen. Ha cirkuszokban és színházak-
ban a császár képét tisztán kell tartani,
kenegetni, és mosni kell,..., akkor mennyi-
vel fontosabb feladata az embernek, hogy
foglalkozzon saját testével! Hiszen az em-
ber Isten képére és hasonlatosságára te-
remtetett.”8

Hiába ez a szép midrás, a tisztasági tör-
vények, melyek egykoron fejlettebbnek

számítottak más társadalmi csoportok tör-
vényeihez képest, ma már egyáltalán nem
azok. A modern egészségügyi elõírások
megértésének hiánya, és a halachába való
bezárkózás lehet az oka annak, hogy több
ultraortodox mohél (körülmetélõ) máig
gyakorolja a mecica b’ál pe, vagyis a körül-
metélt seb, szájjal általi kiszívását. Az ered-
mény: herpesszel megfertõzõdött kisbabák
tucatjai... Csak az Egyesült Államokban
2000 és 2012 között 14 csecsemõ kapott
herpeszt, ebbõl legalább kettõ meghalt, és
kettõ szenvedett agykárosodást.9 Az Oszt-
rák–Magyar Monarchia már 1899-ban be-
tiltotta ezt a részét a körülmetélésnek, mely
tiltást a neológ közösség szó nélkül elfo-
gadta!10 Ne gondoljuk azt tehát, hogy a
mecicát végzõ mohél „autentikusabb” vagy
„hagyományõrzõbb”, mint az azt elvetõ

kollégái. A zsidó törvénykezés az orvosok-
ra, az orvostudományra is támaszkodik,
nem csak Istenre. A Talmud szerint, egy ta-
nult embernek tilos olyan városban laknia,
ahol nincs orvos.11 Ha pedig ennyire fontos
egy orvos jelenléte, akkor nyilván hallgat-
ni is kell rá, és tudományára... Gyermekünk
brisze elõtt mindig tájékozódjunk a mohél
gyakorlatáról, és ne tegyük ki felesleges
kockázatnak az újszülötteket!

A zsidó orvos receptjei

A tudományos megfigyelések helyett,
azonban inkább hétköznapi tapasztala-
tok álltak az orvosi tanácsok mögött. Így
példának okáért az egészség és az étke-
zés összefüggésére nagyon hamar felfi-
gyeltek õseink. A Talmud többször említ
a testre jó hatást gyakorló ételeket, ita-
lokat. Kedvenceim a céklára vonatkozó
bölcsességek:

„Rabbi Hiszda tanítja: a céklafõzet jó a
szívnek, jó a szemeknek és különösen a
beleknek.”12

„Rabbi Jochanan tanítja: Miért nincse-
nek leprások Babilonban? Azért, mert az
ott lakók céklát esznek, sört isznak és az
Eufrátesz vizében fürdenek.”13

A hagyományos zsidó szerzõk közül
Rambam (közismertebb nevén Majmoni-
dész, talán a legismertebb, legfontosabb
zsidó orvos) volt az, aki megfigyelte az
ételek testre gyakorolt hatását, feljegyezte
rossz, vagy jó tapasztalatait. Nagy hang-
súlyt fektetett tehát az egészség megõrzé-
sére. Ha elnézzük neki (néhány helyen má-
ig „beváltnak” tartott) babonás receptjeit,
akkor meglepõen hasznos gondolatokat
találunk írásaiban: 

„Az ember ne egyen édes ételt, ha az
rosszat tesz az egészségének. Tûzze ki cél-
jának, hogy teste egészséges, és erõs le-
gyen... Az ember ne egyen egészségre ká-

ros ételt, hanem szoktassa magát
az egészséges, és gyógyító éte-
lekhez. Csak akkor egyen, ha
éhes, és csak akkor igyon, ha
szomjas! Sose egye tele magát,
hanem csak háromnegyedig tölt-
se meg a gyomrát.”14

Szintén Majmonidész az, aki
kiemeli a gyógyulás, gyógyítás

lelki oldalának fontosságát.
„Az orvosnak sohasem szabad elfelejte-

nie, hogy meg kell erõsítenie páciensének
életerejét tápláló ételekkel. Valamint azt
sem, hogy lelkét kell erõsíteni kellemes il-
latokkal, zenével, vidám történetek mesé-
lésével, amelyek megkönnyítik szívét. El
kell terelni a páciens figyelmét betegségé-
rõl, olyan beszéddel, amely megnevettetik
õt és barátait. Azokat jelöljük ki gondozó-
nak, akik tudják, hogyan derítsék a páci-
enst jókedvre. Az orvosnak minden tõle
telhetõt meg kell tennie, hogy a körülötte
levõ egészségesek és betegek mindig vidá-
mak legyenek, és hogy megszabadítsa
õket olyan pszichológiai és spirituális
erõktõl, melyek szorongatóak. Ez az elsõ
és legfontosabb szabály, hogy meggyó-
gyítsunk valakit! Különösen akkor, ha be-
tegsége elfoglalja elméjét, és érzelmeit,
mint a depressziós, komor embereknek.
Ilyen esetekben az orvos ne tegyen sem-
mit, azelõtt, mielõtt sikerül jobb lelki álla-
potot elõsegítenie. Ne higgye magáról az
orvos, hogy ezeket az érzelmeket szakmai
és orvosi tudásával befolyásolni tudja!”15
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A betegség lelki háttere 
– gyógyulás 
társak segítségével

Majmonidész elõtt is ismeretes volt, hogy
az életkedv hiánya, a halállal, elmúlással
való túlzott foglalkozás vezet a betegség-
hez. Depressziós hangulatból pedig csak
barátok, szellemi társak segítségével jöhet
ki az ember! A bikur cholim, a betegek
meglátogatása az egyik legfontosabb em-
berek közötti micva, és nem csupán udva-
riassági okok miatt. Rambam egé-
szen biztosan ismerte az alábbi, bi-
kur cholimról szóló berajtát a Tal-
mudból, amely galileai rabbik tör-
ténetét meséli el, az i.sz. 3. század-
ból. Tudni kell hozzá, hogy a Tal-
mud e részében van kifejtve az ér-
telmetlen szenvedés hasznossága.
A szenvedést, amelyre az ember
nem talál önmagában okot, bûnt –
szeretõ fenyítéseknek (jiszurin sel áhává)
nevezi a Talmud.16 Isten fenyít meg ilyen-
kor, hogy tanítson valamit, hogy késõbb
megjutalmazza a csapásokat elszenvedett
embert. Az alábbi történet, többek között,
reflexió a szeretõ fenyítés gondolatára,
mintha egyfajta ironikus válasz lenne rá.

„Rabbi Hija bár Ábá megbetegedett, meg-
látogatta tehát barátja, Rabbi Jochanan. 

– Kedveled-e a fenyítéseket? – kérdezte
Rabbi Jochanan. 

– Nincs szükségem sem rájuk, sem az
általuk elnyert jutalmakra – válaszolta
Rabbi Hija bár Ábá. 

– Add a kezed! – válaszolta erre Rabbi
Jochanan. Odaadta a kezét Rabbi Hija bár
Ábá, amaz felemelte, és így meggyógyult.

Rabbi Jochanan megbetegedett, meglá-
togatta tehát barátja, Rabbi Hanina. 

– Kedveled-e a fenyítéseket? – kérdezte
Rabbi Hanina. 

– Nincs szükségem sem rájuk, sem az
általuk elnyert jutalmakra – válaszolta
Rabbi Jochanan. 

– Add a kezed! – válaszolta erre Rabbi
Hanina. Odaadta a kezét Rabbi Jochanan,
amaz felemelte, és így meggyógyult.

De hát minek ment el hozzá Rabbi Hani-
na? Álljon lábra Rabbi Jochanan magától! 
A választ egy mondásban találjuk: a fogoly
sem tudja magát kihozni a börtönbõl.

Végül Rabbi Eleázár betegedett meg,
meglátogatta tehát barátja, Rabbi Jocha-
nan. Látta, hogy Rabbi Eleázár egy sötét
szobában fekszik. Lecsupaszította tehát

karját, és sugárzó szépsége miatt fény telí-
tette meg a szobát. Látta akkor, hogy Rab-
bi Eleázár sír. Megkérdezte tõle Rabbi Jo-
chanan: 

– Miért sírsz, barátom? Ha azért, mert
kevés Tórát tanultál, akkor gondolj arra,
hogy valakinek több Tóra jut, valakinek
kevesebb, a lényeg, hogy a szíve a helyén
legyen! Ha az anyagi bajok miatt sírsz,
gondolj arra, hogy nagyon ritka az, hogy
valaki egyszerre tanult, és gazdag is le-
gyen! Ha pedig halott gyermekeidet sira-
tod, akkor nézz ide, íme drága gyermekem
csontja, amit magamnál hordok! 

– Nem ezek miatt sírok, én barátom! –
válaszolt Rabbi Eleázár – Hanem sugárzó
szépségedet siratom, amely majd odavész,
és ugyanúgy porrá lesz, mint bármi más!

– Hát ezért megértem, hogy sírsz – vá-
laszolt Rabbi Jochanan, és együtt sírtak
tovább.

– Kedveled-e a fenyítéseket? – kérdezte
végül Rabbi Jochanan. 

– Nincs szükségem sem rájuk, sem az
általuk elnyert jutalmakra – válaszolta
Rabbi Eleázár. 

– Add a kezed! – válaszolta erre Rabbi
Jochanan. Odaadta a kezét Rabbi Eleázár,
amaz felemelte, és így meggyógyult.”17

A berajta gyönyörûen beszél az egy-
másra utaltságról, az életkedv, és a
gyógyulás fontosságáról. Még a rabbik
is tudtak sírni, ha egymás közt voltak...
A Talmud, egy lappal korábban arról be-
szél, hogy Izrael népe mennyi mindent

nyert el szenvedés által. Mintha
a galilelai rabbik nem akarták
volna ezt a gondolatot komo-
lyan venni. Szenvedni rossz
dolog, és lehet, hogy Isten aka-
rata, de akkor inkább az ember
társa legyen az, aki a gyógy-
ulást hozza. A gyógyulás célja
itt nem csak Istenhez, hanem
egyben az emberekhez való

visszatérés is. 
A zsidó hagyomány egyértelmûen azt

üzeni, hogy az egészség megõrzése, bár
különbözõ indokok motiválják, de
micva, vagyis parancsolat, érték. Az
„egészség”-re, mind a talmudi héber,
mind a rabbinikus, középkori, majd a
modern héber nyelvben a briut szó
használatos, ami a bárá gyökbõl ered. A
bárá ige alapjelentése, teremteni. A hé-
ber nyelv így mutat rá arra, hogy az
egészség az ember teremtett, „természe-
tes állapotával” azonos. Az egészség te-
hát nem különleges állapot, vagy elnye-
rendõ jutalom, hanem fenntartandó, ter-
mészetes létezés, az az „õsállapot”,
ahogy az Örökkévaló az embert terem-
tette. Az elme és a test nem szenvedésre
született, hanem jókedvre és egészségre.
Vigyázzunk tehát testünkre, és segítsük
egymást a gyógyulásban!
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„Ha saját testünkkel törõdünk,
olyan, mintha az Örökkévaló 
képmását ápolnánk.

JEGYZETEK

1 KicurSA 2:7
2 SA OH 4:18
3 bPesz 112a
4 bSab 108b Rási magyarázata tikácéc-hez
5 mBavaBatra 2:9
6 Deut 23:13-15
7 “Hygiene” pp. 647-648 in Encyclopaedia Ju-

daica Second Edition, Vol. 9. Fred Skolnik.
ed. (Jerusalem: Keter, 2007), p. 648

8 LevRab 34:3
9 New York City Department of Health and

Mental Hygiene adatai alapján. http://for-
ward.com/news/195306/rabbi-performs-
controversial-metzitzah-bpeh-circum/

10 Egyenlõség, 1899 december 10.

11 bSzanh 17b
12 bBráchot 39a
13 bKet 77b
14 Misné Torá Déot 3:6,9; 4:1-3
15 Rambam: Hanhagat haBriut (Az egészség

gyakorlata), részletek a 2. és 3. fejezetekbõl
16 bBráchot 5a
17 bBráchot 5b
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Z sidó orvosokról csak a régi
rendszer alatti idõkre néz-
ve vannak felhasználható

ismereteink, mivel a honi statisztikai és
társadalomtörténelmi irodalom messze-
menõen fenntartotta a sztálinista ’for-
dulat éve’ (1948) után bevezetett tabut
mindenfajta felekezeti és egyéb alkul-
túrák közvetítette csoportazonosság
tárgyában. Pedig zsidó származású
(vagy esetenként vallású) szakemberek
szerepe egyes terápiás foglalkozási
ágakban még mindig kiemelke-
dõ. Néhány éve szóba hoztam a
kérdést a honi pszichoanalitikus
társaság egyik tisztségviselõjé-
nél. Egyáltalán nem lepõdött
meg, hanem rövid gondolkodás
után egy kéz ujjain számolta
össze a megítélése szerint nem
zsidó kollégákat a több százból.
Igaz, a pszichiátria ezen ága Kö-
zép-Európában történelmi határ-
esetet képez. Az orvosi piac egyes szeg-
mensei azonban visszatekintve néha
megközelítették ezt a helyzetet.    

Köztudomású, hogy az orvoslás volt
az egyetlen intellektuális és az emanci-
páció elõtt már honoracior-nak tekin-
tett (mintegy ’nemesített’) foglalkozás,
amelynek nyilvános, a nem zsidó köz-
népet is kiszolgáló piaca megfelelõen
képzett zsidók elõtt is többé-kevésbé,
változó mértékben ugyan, de nyitva
állt. Ennek okai közé tartozott az egész-
ségügy rendezetlensége, közületi kont-
rollálatlansága, ugyanakkor az orvosi

tudás iránti igen nagy s legtöbbször ki-
elégítetlen kereslet. Ennek következté-
ben egyes egyetemi karok (pl. Pádua)
már a középkor végén is felvettek zsidó
hallgatókat, s a 18. században ez má-
sutt, így német vagy osztrák egyeteme-
ken is elõfordult. 

Nálunk az igazi lökést e tekintetben
II. József császár 1783-as ún. ’toleran-
cia rendelete’ adta, mely a zsidók elõtt
hivatalosan is megnyitotta az egyete-
mek kapuit. Így már a 18. század végén

megjelent néhány magyarországi zsidó
diák a pesti orvosi karon, de még töb-
ben Bécsben és Prágában. A cseh és
osztrák egyetemek a 19. század elején
már áttértek a német oktatásra, ami
nem okozott nyelvi nehézséget a jiddis
ajkúaknak sem. Pesten viszont 1843-ig
latin volt az elitképzés nyelve. Emellett
a kis pesti egyetem tekintélye nem ver-
senyezhetett a régi birodalmi intézmé-
nyekével. Az 1810 elõtti negyven évben
a magyar alma mater összesen 409 dip-
lomást bocsájtott ki. A Monarchia nagy
német egyetemei (melyekhez a század

folyamán Graz is csatlakozott) a század
második feléig is sok magyar diákot
vonzottak. Ennek tudható be, hogy
mind 1859-ben, mind 1875-ben a gya-
korló zsidó orvosok 19 %-a több egye-
temen is tanult. A nem zsidó diplomá-
soknál ez az arány kisebb volt, pl. a ka-
tolikusoknál 9-12 % és a reformátusok-
nál jelentéktelen. Az 1895-ös orvosi lis-
tán szereplõk közel harmadánál (31 %)
lehet még kimutatni bécsi tanulmányo-
kat, bár csak becslésszerûen (a két-har-

mados, magas adathiány mi-
att). 

A beiratkozások és a diplo-
mások számai csak a Reform-
kor második felében emelked-
tek meg. Ugyanakkor a Len-
gyelország végsõ felosztásakor
(1795) Ausztriához csatolt Ga-
líciából az intenzívvé vált zsi-
dó bevándorlással külhoni zsi-
dó orvosok is kerültek az or-

szágba, illetve az itteni zsidó mediku-
sok között számos külhoni születésû
akadt. Az 1849 elõtti Pesten diplomá-
zott zsidók között még 12-20 %, de az
1850-1869 közöttiekbõl már mindössze
7 % volt bevándorló. Ezután pedig csak
elenyészõ százalékban találkozunk ilye-
nekkel.

A következõ oldalon látható táblázat
áttekintést nyújt néhány, a zsidó orvosok
piaci helyzetének változására vonatkozó
fontosabb adatról a reformkortól a Soá
utáni évekig, és valamelyes összehasonlí-
tást is nyújt nem zsidó kollégáikkal.1
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ZSIDÓ GYÓGYÍTÓK

„Egyes egyetemi karok 
– például Pádua – már 
a középkor végén is felvettek 
zsidó hallgatókat.

Karády Viktor

ZSIDÓK A HONI ORVOSI
PIACON (1895–1947)
Társadalomtörténelmi adalékok
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A gyakorló orvosok 1840-tõl, kez-
detben csak egyes évekre meglévõ or-
szágos listáiból jól kiolvasható a zsidók
számának (2. oszlop) és arányainak (3.
oszlop) gyors növekedése. A reformkor-
ban elérték az összes negyedét, majd az
emancipációt követõen a század végére
már az összes felét is (a feltételezhetõ
vallásváltókat is beszámítva). Ezután a
növekedés ugyan nyers számokban kö-
zel negyedével folytatódott a trianoni
országban – ami rendkívül érde-
kes eredmény az 1920-ban beve-
zetett numerus clausus ellenére
– de számarányban már nem,
mivel a keresztény orvostársada-
lom ezután sokkal dinamikusab-
ban bõvült. Ezek mögött a nem
ártatlan számok mögött felsejlik
a paradox helyzet, hogy a Hor-
thy korszakban, egyrészt a kez-
deti drámai elszegényedés és a gazdasá-
gi válság ellenére az egészségügynek
(akárcsak a tanügynek) jelentõs befek-
tetések jutottak, másrészt a zsidók or-
vosi képzését brutálisan korlátozó tör-
vényt a vidéki egyetemek (elsõsorban a
pécsi) különbözõ, s nem feltétlenül alt-
ruista okokból nem vagy csak korlátol-
tan tartották be. A Soá okozta rettene-
tes (legalább 40 %-ra becsülhetõ) vér-
veszteség az 1947-es és az 1942-es szá-
mok összehasonlításából jól kirajzoló-
dik. Mégis, mint ezt másutt már nemrég
elemeztem,2 különbözõ helyzeti okok-
ból a zsidó orvosok mindenképp ször-

nyû veszteségei elmaradtak a honi zsi-
dóság egészét ért népirtás arányai mö-
gött.

Fontos megfigyelni a csoport név-
anyagának fokozatos magyarosodását
(4. oszlop). Ide két elemzõ megjegyzés
kínálkozik. Egyrészt, hogy az önbemu-
tatás ilyetén való ’nemzetiesítése’ eb-
ben a fõképp önálló, szabadpályán mû-
ködõ szakmában távolról sem vált álta-
lánossá, sokkal kevésbé, mint a gyak-

rabban alkalmazottként elhelyezkedõ
más értelmiségieknél (mérnökök vagy
bölcsész képzettségûek), de akár a jogá-
szok (fõképp ügyvédek) körében is.
Másrészt az 1914 és 1942 között megfi-
gyelhetõ magyarosodás is leginkább
annak tudható be, hogy az egész név-
magyarosodási mozgalom központját
Budapest és a Kárpát-medence középsõ
és nyugati régiói képezték, melyek az
ottani zsidó értelmiséggel együtt a
csonka országban maradtak.

Az 5. és 6. oszlop számai a zsidó or-
vosok fõvárosi koncentrációját illuszt-
rálják két szempontból. Az 5. oszlop

szerint az összes zsidó orvosból Buda-
pesten aktívak nagyjából minden kor-
ban megfeleltek a fõvárosiak számará-
nyának az ország zsidó népességében,
kissé felülmúlva azt a hosszú 19. szá-
zadban. Tehát a zsidó orvosok túlkon-
centrációja igazából sohasem volt je-
lentõs. Ami feltûnõbb viszont, hogy a
zsidó orvosok már a 19. században az
összes fõvárosi orvos magasabb hánya-
dát képviselték (6. oszlop), és már a 20.

század elején többségivé vál-
tak – itt is különösen a hiteha-
gyókkal együtt is (mivel az
adatok mindig a felekezetileg
azonosítottakra vonatkoznak).
Késõbb aztán a numerus
clausus és a vallásos önfeladás
magasabb fõvárosi rátái miatt
arányaik csökkentek, de azért
még a vészkorszak után is

meghaladták a budapesti orvosok har-
madát.

A 7. oszlop adatai rámutatnak a zsidó
és a keresztény orvosok eltérõ rekrutá-
ciós modelljének egyik sarkalatos kü-
lönbségére. A zsidó orvosok gyakrabban
voltak fõvárosi születésûek, mint keresz-
tény kartársaik, de köztudottan népessé-
gi hátterük is sokkal inkább volt fõváro-
si: 1919 elõtt az összes honi zsidó negye-
de, azután már közel fele. A 10-20 %-nyi
Budapesten született keresztény orvos
azonban az ország 2-4 %-nyi Budapes-
ten élõ népességébõl származott. Náluk
tehát a szakértelmiségbe való bejutásnál
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Zsidók 
az orvosi
piacon* 

(%)

Zsidó 
orvosok nyers

száma

Közülük
magyar nevû 

(%)

Közülük
Budapesten 

(%)

Budapesti
orvosok 
között

zsidók (%)

Fõvárosban
születettek
zsidóknál/

katolikusoknál
(%)

Nõk 
zsidók/

nem zsidók
(%)

1840 20,3% 239 3,3 12,9  19,7 15,8/10,0 –  

1848** 28,5% 142 8,5 ? ? ? – 

1859 32,4% 633 5,1 21,7 31,2 25,9/14,5 –  

1875 35,8% 788 9,7 20,1 40,7 12,6/12,4 –  

1914 47,9% 2399 27,2 31,5 56,8 9,3/19,0 1,4/0,7 

1942 29,3% 3278 41,4 51,1 36,8 22,1/19,2 11,5/8,8 

1947 20,6% 1880 42,0 71,0 33,4 34,0/18,5 17,7/10,4 

* Sebészek (felcserek) nélkül.  ** Honvéd orvosok 1848/49-ben. 

„A kis pesti egyetem tekintélye 
nem versenyezhetett a régi 
birodalmi intézményekével.
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A numerus clausus törvény
következtében az 1920-as és
1930-as években legalább

ötezer magyar zsidó végezte egyetemi
tanulmányait – részben vagy teljes egé-
szében – külföldön.1 A korabeli magyar
zsidó sajtó „a numerus clausus szám-
ûzötteinek” nevezte õket és ezt a kifeje-
zést a történeti szakirodalom is átvette.
Ez szerencsésebb is, mint „zsidó hallga-
tókról” beszélni, mert magában foglal-
ja, hogy a numerus clausus által érin-
tett hallgatókról van szó, akik közül
nem mindenki volt zsidó vallású vagy

tartotta magát bármilyen szempontból
is zsidónak.

Vándordiákok számára vonzó az orvo-
si képzés, hiszen egy orvosi diploma szin-
te bármely országban felhasználható. A
Magyarországról a numerus clausus és az
antiszemitizmus következtében (akár ide-
iglenesen, akár végleg) kivándorolt hall-
gatók körében különösen népszerûek vol-
tak az orvosi tanulmányok. A magyar nu-
merus clausus törvény ugyanis hosszú tá-
vú célt szolgált: a zsidók kiszorítását az
értelmiségi szakmákból, nem csupán dip-
lomaszerzésük megnehezítését. Tehát a

külföldön megszerzett diploma nem fel-
tétlenül tette lehetõvé zsidók elhelyezke-
dését a magyar munkaerõpiacon. Ezért
érdemes volt olyan képesítést szerezni,
amely lehetõvé tette a külföldi letelepe-
dést. Ráadásul a két világháború közötti
Magyarországon az értelmiségi szakmai
szervezetek közül éppen az orvosiak vol-
tak a legerõteljesebben antiszemiták.2 Így
Magyarországon a zsidó fiatalok közül
azokat érte a legnagyobb taszítóerõ, akik
orvosnak készültek.

A II. világháború utáni korszak szá-
mos kiemelkedõ zsidó származású ma-

nagy súlyú ’helyi effektus’ figyelhetõ
meg. A zsidók rekrutációja így a vidék
felé is lényegesen ’nyitottabbnak’,
stratégikus mobilitás eredményének tû-
nik, míg keresztény kollégáiknál gyak-
rabban csak annak, hogy az egyetem kö-
zelében születtek és (feltehetõen) itt is
nõttek fel. Hasonló különbség az itt
helyhiány miatt külön nem dokumentált
családi háttérnél – társadalmi kiválasz-
tásnál – is érvényesült. Míg a zsidó orvo-
sok leggyakrabban iskolai és szakmai
mobilitás árán jutottak be a szabadértel-

miségbe, addig a keresztények többsé-
gükben az úri középosztály önreproduk-
ciója alapján. A Kolozsváron tanuló zsi-
dó medikusoknak például (akikre nézve
– kivételesen – e téren is pontosabb ada-
taink vannak 1872-1918-ra) 56 %-a, te-
hát többsége a kispolgárságból, a mun-
kás és az agrárnépességbõl származott,
míg ugyanez a keresztény medikusokról
felénél kevesebbre, 25 %-ra mondható.3

Végül a 8. oszlopban az orvosi mes-
terség lassú és a zsidók elõnyére egyen-
lõtlen elnõiesedésének kezdetei mutat-

koznak. Ha az ’áttért’, diplomájukat
(’úri családanyaként’) a régi rendszer-
ben nem használó vagy a numerus
clausus miatt külföldre menekült szak-
mabeli nõket is számításba vehetnénk,
a zsidó származásúak között még ma-
gasabb lenne a nõk aránya. E mellett a
zsidó orvosnõknek 1947-re megugró
aránya (és 1942-höz képest majdnem
stagnáló száma) arra is utal, hogy a nõi
medikusok vérveszteségei férfi sorstár-
saikhoz képest sokkal kevésbé lehettek
súlyosak.
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JEGYZETEK

1 Az adatokat a Nagy Péter Tiborral közösen ve-
zetett s az Európai Kutatási Tanács által fi-
nanszírozott ELITES08 kutatási terv kereté-
ben a honi fõiskolásokra és szabadpályás ér-
telmiségiekre gyûjtött teljes körû prozo-

pográfiai adatbankok statisztikai feldolgozá-
saiból válogattam.  

2 A Soá és a Magyar orvosi kar. A veszteségek
mérlege az orvosi kamarák tagságában Buda-
pesten és vidéken, A magyarországi holokauszt
hetven év után – Történelem és emlékezet, szer-

kesztette Randolph L. Braham és Kovács And-
rás. Budapest, Múlt és Jövõ, 2015, 148–172.

3 Lásd tanulmányomat: Zsidó orvostanhallga-
tók a kolozsvári magyar egyetemen (1872–
1918), Múlt és Jövõ, 1, 2000, 112–121., külö-
nösen 114.

Kelemen Ágnes Katalin

A NUMERUS CLAUSUS 
SZÁMÛZÖTTJEI
Magyar orvostanhallgatók külföldön
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gyar orvosa tanult fiatal korában a bé-
csi egyetemen a numerus clausus kö-
vetkeztében. Alexander Emed, a zsidó
magyar orvosok nagy életrajzírója, ki-
emeli, hogy ami 1945 elõtt hátrány volt,
az utána elõny lett, hiszen a zsidó orvo-
soknak nem volt módjuk kompromittál-
ni magukat a Horthy-rendszerben.3

Sõt, Magyarországon a zsidó orvosok
több mint fele lett a holokauszt áldoza-
ta, az orvosi kamara és a MONE (Ma-
gyar Orvosok Nemzeti Egyesülete) –
más területek szakmai szervezeteihez

képest is kimagasló – antiszemita ügy-
buzgalma miatt.4 De az 1945 utáni évti-
zedek is vegyesen hoztak jó és rossz
fordulatokat a túlélõ orvosok számára.

Farádi László, 1926 és 1930 között
Bécsben orvostanhallgató, nagy karriert
futott be a szocialista Magyarországon,
1968 és 1973 között az egészségügyi mi-
niszterhelyettes volt. Önéletrajzában
hangsúlyosan középpontba helyezte ko-
rai baloldali elkötelezettségét a zsidó
motívumok rovására.5 El is határolta
magát a numerus clausus számûzöttei-
tõl, mondván, hogy nem a numerus
clausus taszította Bécsbe, hanem a híres
bécsi orvosi iskola vonzotta oda.6 Nyil-

vánvalóan mindkét tényezõ igaz lehetett
volna egyszerre. Mindenesetre saját élet-
története ellentmond narratívájának, hi-
szen minden évben felvételt kért a pécsi
egyetemre, és amint bejutott Pécsre a
„protezsált zsidó gyerekek listáján”, ott-
hagyta Bécset.7

Kun Miklós eredetileg Prágában
kezdte meg tanulmányait, ám ott Plötzl
pszichiátria professzor akkora hatást
gyakorolt rá, hogy követte õt Bécsbe
is.8 1932-ben, amikor felvételt nyert a
szegedi egyetemre és hazatért, belépett

az illegális kommunista pártba. 1945-
ben segédkezett a Népjóléti Minisztéri-
um megszervezésében, majd az Anya-,
Csecsemõ, és Gyermekvédelmi Fõosz-
tály vezetõjévé nevezték ki. Ám 1949-
ben kiesett a rendszer – jelesül Ratkó
Anna miniszter – kegyeibõl, mert Kun
Miklós ellenezte a budapesti állami
gondozottak intézetbe helyezését (ko-
rábban nevelõszülõket kerestek szá-
mukra, Ratkó Anna azonban kétséges-
nek találta a vidéki nevelõszülõk politi-
kai megbízhatóságát). Így Kun Miklós
pályáját bányaorvosként folytatta Aj-
kán és Várpalotán. 1956 után sikerült
visszatérnie a pszichiátriához, amikor

1957-ben az Országos Ideg-és Elme-
gyógyintézet osztályvezetõ fõorvosa
lett. Itt számos újítást vezetett be, pél-
dául Magyarországon elsõként család-
és csoportterápiát.9

Gottsegen György, az Országos Kar-
diológiai Intézet névadója, alma matere
is a Bécsi Egyetem volt. Emed szerint
1957-ben Gottsegen gyõzte meg az
egészségügyi minisztert egy országos
kardiológiai intézet szükségességérõl,
ami létre is jött, noha Gottsegen nem
tartozott a párt kegyeltjei közé.10 Pikler
Emmi, a magyar csecsemõvédelem ve-
zéralakja szintén Bécsben szerezte or-
vosi diplomáját 1934-ben.11

Béccsel ellentétben a korszak olasz-
országi egyetemei nem az oktatás szín-
vonalával vonzották a vándordiákokat.
Az egyetemi antiszemitizmus hiánya
(1938-ig) azonban kétségkívül vonzó,
és a kor magyar zsidó sajtójában hang-
súlyozott vonása volt a fasiszta Olasz-
országnak. Az ottani magyar vándordi-
ákok esetében a numerus clausus szám-
ûzötteinek aránya nagyobb volt, mint
Ausztriában. Ez a magyar diplomaták
elõtt is világos volt, ahogy a milánói
fõkonzul 1928-as jelentése és az 1937-
ben felmerült kölcsönös olasz-magyar
diploma- elismerés körüli vita is mutat-
ja.12 Egy másik jellegzetessége az
Olaszországba irányuló peregrináció-
nak az orvostanhallgatók kiugróan ma-
gas aránya, amely szinte mindig elérte
a magyar diákok két harmadát, és oly-
kor több mint négyötödét is. 

Az Olaszországot választó diákok ki-
emelkedõ prediszpozícióját az orvosi
karok iránt a nyelvi nehézség okozta.
Olaszul sokkal kevesebb magyar fiatal
tudott, mint németül. Azonban a ma-
gyar gimnáziumok érettségizettjei éve-
ken keresztül tanultak latinul, így orvo-
si tanulmányaikat el tudták kezdeni ad-
dig is, amíg az olasz nyelvvel még csak
ismerkedtek. Olaszország tehát különö-
sen az orvostudomány iránt érdeklõ-
dõknek volt jó opció. Az 1920-as évek
elsõ felében érkezõ „úttörõ” évfolyam-
ok úgy érkeztek Itáliába, hogy egyálta-
lán nem tudtak olaszul beszélni, ahogy
arról Fenyõ Lili, a Firenzei Egyetem
hallgatója, megemlékezett: 
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Kun Miklós, a késõbbi híres pszichiáter beiratkozási lapja a prágai német egyetem orvosi karán 
(Forrás: Prágai Károly Egyetem Levéltára, Orvostanhallgatók H–P, 1926–27, téli félév)
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„Teri minden olaszt németül szólít
meg – Sándor magyarul felel minden
kérdésre – Ernõ azt hiszi, hogy olaszul
beszél, biztosan az olaszok nem tudnak
olaszul, ha nem értik, mit mond.”13

1938-ban az olasz fasizmus antisze-
mita fordulatot vett, ennek következté-

ben megtiltotta a külföldi zsidók egye-
temi felvételét, majd hat hónapon belü-
li távozásra kötelezett minden külföldi
zsidót. Így 1938 a numerus clausus
számkivetettei számára újabb számûze-
tést hozott, nagy részük nem tudott
máshová menni, mint vissza Magyaror-

szágra. A Salòi Köztársaság külügy- és
belügyminisztériumának levelezésébõl
az a megrendítõ tény derül ki, hogy a
magyar külügyminisztérium 1944 júliu-
sában – amikorra már a magyar zsidó-
ság nagy részét deportálták – még arról
a pár tucatnyi magyar zsidóról is listát
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Trefort kert, a Budapesti Tudományegyetem Orvostudományi Kar Élettani Intézete, 1909 – a két világháború közötti években 
számos zsidóverés helyszíne (forrás: Fortepan/Semmelweis Egyetem Levéltára)

Berlin, Unter den Linden, Humboldt Egyetem, fõépület, 1914 – az 1920-as években az egyik legnépszerûbb egyetem 
a numerus clausus miatt számûzöttek körében (forrás: Fortepan/Schmidt Albin)
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akart készíteni, akik még mindig Észak-
Olaszországban éltek.14 Az olasz fél
nem adta ki õket Magyarországnak, de
elindított egy vizsgálatot, ezért tudjuk
néhány, egykor Olaszországba tanulni
érkezõ magyar zsidóról nemcsak azt,
hogy még mindig Észak-Olaszország-
ban élt, hanem azt is, hogy orvosként
praktizált. Õk azon kevesek voltak, aki-
ket 1938-ban nem toloncoltak, ki mint
külföldi zsidót, majd 1940-ben nem in-
ternáltak, és az 1943-as német megszál-
lás után nem tartóztattak le. 

A salòi hatóságok 1944-es vizsgálata
jó pár településrõl összegyûjtötte az
adatokat, hogy lakóik között vannak-e
eredetileg magyar zsidók, kik azok és
mi ottlétük jogi alapja. Akik 1943 és
1944 során ismeretlen helyre menekül-
tek a Gestapo elõl, szintén szerepelnek
a listákon. 

A listák szereplõi szinte mind orvo-
sok voltak. Akik még mindig orvosként
praktizálva, teljes legalitásban éltek
Észak-Olaszországban, majdnem mind
katolikus olaszok házastársai voltak.
Torinó városa például mindössze ilyen
személyrõl számolt be, Füller János
fogorvosról.15 Ugyanakkor tudjuk,
hogy a késõbbi híres plasztikai sebész
Teich Simon Tullio Salvi álnéven hamis
papírokkal dolgozott egy torinói kór-
házban, és miután valaki feljelentette a
Gestaponál, a hegyekbe menekült és
csatlakozott a partizánokhoz.16 A Bo-
lognában dolgozó három magyar zsidó
orvosról (Bernáth László, Sándor
György fogorvos, Salgó István) kiderül,
hogy katolikus feleségük és katolikus
gyermekeik voltak.17 Sándor Györgyrõl
megjegyzi a bolognai jelentés, hogy õt
a magyar zsidótörvények értelmében

mentesítették a faji törvények alól, mert
házassága elõtt megkeresztelkedett és
árja feleségével katolikus házasságban
nevelt katolikus gyermekeket. A ma-
gyar köznyelv „árja párjaként” emle-
gette ezt a jelenséget. Rosa De Molli
ugyanerre hivatkozva mentette meg
magyar zsidó férjét, Hábermann Ala-
dárt, az üldöztetéstõl. Hábermann is or-
vosként dolgozott a háború alatt Busto
Arsizio-ban, mialatt partizánokat is ke-
zelt és bújtatott.18

Összegzésképpen megállapíthatjuk,
hogy a numerus clausus korában kül-
földön folytatott orvosi tanulmányok a
legtöbb érintett holokauszt-túlélési esé-
lyét nem növelte, de sokak orvosi pá-
lyáját megalapozta és néhány érintettet
megmentett a magyar zsidók II. világ-
háború alatti sorsától: a munkaszolgá-
lattól és a deportálástól. 
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E z azt is jelentette, hogy egy orvos, még ha
nagyon vallásos is volt, nem tehette azt meg,
hogy csak zsidó pácienseket fogadott vagy

látott el. Vidéki falvakban, kisvárosokban végképp nem. A
vidéki keresztény parasztság körében a „zsidó orvos”-ról a
szegényeket ingyen gyógyító segítõ ember sztereotip képe
alakult ki, amit megerõsített a zsidó orvosok mágikus gyó-
gyító erejébe vetett hit is. Ez a kedvezõ kép alakult ki példá-
ul Rosenfeld Imrérõl, akirõl a nagykõrösiek a két világhábo-
rú közt a következõt tartották:„Rosenfeld Imre, az orvos
volt. Õ a parasztok orvosa volt. Olyan ember volt, aki mo-
torbiciklin járta a tanyákat, és ha a parasztoknak nem volt
pénzük, akkor õ vette meg a gyógyszert.”2

Klein Ármin Bács-Kiskun megyében, Jánoshalmán és
környékén volt körzeti orvos, nagy népszerûségnek örven-
dett a falusiak körében, lánya mesélt munkájáról: „Az apu-
kám Jánoshalmán – ami körülbelül 10 kilométerre volt Csá-
szártöltéstõl – folytatott praxist. A megyének ebben a kör-
zetében, ezekben a kis falukban nem volt sehol orvos, se Ha-
jóson, se Császártöltésen. Jánoshalmán minden pénteken
volt hetipiac, és akkor jöttek be az emberek, hozták az árut,
és akkor jöttek az apukámhoz is; akkor értek rá betegnek
lenni, meg orvoshoz menni. Apukám (…), köztiszteletben ál-
ló orvos volt, akinél nem számított, hogy a betegnek van
pénze vagy nincs pénze, mert ha nem volt, akkor gyógyszer-
re is adott neki pénzt.”3

Mivel a szülei ortodoxok voltak, otthon jiddisül beszél-
tek, õ is kiválóan beszélt jiddisül, héberül. Minden ünnepet
tartott, ott volt a templomban, minden imát kívülrõl tudott.
Ármin elsõsorban szülész-nõgyógyász volt, de fogorvosi

tanulmányokat is folytatott, mert a vidéki kis falvakban er-
re is igény volt. Szülõ nõhöz és rendkívüli esetekhez az ün-
nepek alatt is kiment, a gyógyítás mindent felülírt. 1944-ig
hatalmas praxist vitt, Auschwitzból azonban nem tért haza. 

Egy másik visszaemlékezés is a vidéki zsidó orvosok el-
kötelezett munkájáról számol be. Kádár Kohn József körze-
ti orvos volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Tiborszálláson, munkájára a család következõképp emléke-
zett: „A tanyavilág nagy volt, és ha tudtak, bejöttek apám-

Sebestyén Dávid
és Neje Zsidó

Kórház, Kolozsvár,
1940 
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Czingel Szilvia

ZSIDÓ ORVOS  
VAGY CSODARABBI?
Gyógyítás és gyógyulás a 20. század elsõ felében, 
személyes emlékek tükrében

A Talmud szerint, mint a világon minden, a betegség is Istentõl származik, és gyógyulás is csak 
tõle remélhetõ. A hit viszont nem elég, az embernek is mindent meg kell tennie önmaga és mások
életének õrzéséért. A zsidó orvosi etika útmutatása alapján, a zsidó orvosnak mindenkit 
el kell látnia, aki hozzá fordul tanácsért.1
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hoz a rendelõbe. Tiborszálláson, ami a tanyák központja
volt, és azt hiszem, Pusztaszeren volt kinevezve egy szoba
rendelõnek, tehát oda kijárt viszonylag rendszeresen. De ha
valaki súlyos beteg volt, szült, vagy mit tudom én, mi tör-
tént, akkor jöttek érte, és vitték. Emlékszem olyan esetre,
nem is egyre, amikor például felzörgették éjjel kettõkor, hogy
ki kell menni Halmosra, mert ott vajúdik egy asszony, és a
bába nem tudja világra hozni a gyereket. Halmos húsz kilo-
méterre volt szekérrel. Ha oda kivitték egy szüléshez, akkor
másnap este ért haza. Nem volt gyerekjáték a körzetet ellát-
ni, és gyerekkoromból, amikor otthon voltam, aztán késõbb,

amikor a gimnáziumból szabadságra mentem, nem emlék-
szem olyan hétre, hogy háromszor legalább, de sokszor
négyszer ki ne verték volna az ágyából éjszaka. Hétvégén is
kiment a betegeihez, minden napra szüksége volt. Például
nem tudott szabadságra menni. Hogy szabadságon lett vol-
na, arra nem is emlékszem. Kétszer vagy háromszor elment
egyhetes tanfolyamokra, arra emlékszem, de hogy akkor ki
helyettesítette, arra már nem. Apámnak nem volt arra ide-
je, hogy nyaraljon. A nyaralások édesapa nélkül voltak.”4

Kádár Kohn Józsefet is deportálják Auschwitzba, nem éli
túl a borzalmakat. 

Zsidó kórházak Monarchia-szerte létesültek, az egyik
legrégebbi Nagyváradon, ezt 1856-ban alapították.5 Az or-
szág legrégebben mûködõ zsidó kórháza a sátoraljaújhelyi
volt, amit a Chevra Kadisa alapított 1772-ben. Keszthelyen
1871-tõl, Kolozsváron 1927-tõl állt rendelkezésére a Sebes-
tyén Dávid jóvoltából létrehozott zsidó kórház a rászoru-
lóknak. Ennek egykori dolgozója így idézi fel az ott eltöltött

éveket, hangsúlyozva, hogy felekezettõl függetlenül ápol-
tak itt betegeket. „‘Sebestyén Dávid és Neje’ Zsidó Közkór-
házat Sebestyén Dávid, anyai nagyapám fivére alapította,
aki nagyon gazdag ember volt. Az orvosok mind zsidók vol-
tak, de a segédszemélyzet – a szakács, a takarítónõk – ke-
resztények, az ápolónõk között is néhányan. A zsidó orvo-
sokat nem vették be az állami klinikákra, hozzánk jöttek.
Ugyanúgy, a zsidó orvostanhallgatók is a Zsidó Kórházba
jöttek gyakorlatra, nem fogadták be õket az állami kórhá-
zakba. A páciensek tekintetében nem volt megkülönbözte-
tés, keresztényeket is elfogadtak.”6

A kis, elzárt falvak többségében a második világháborút
megelõzõen azonban nem volt megoldott az orvosi ellátás,
így a lakosság a helyi vallási vezetõkben bízott. Az, hogy a
rabbik vagy papok gyógyították a hozzájuk forduló betege-
ket, késõi maradványa a korábbi korok általános gyakor-
latának.7 A gyógyítás során a szentírást és a népi gyógy-
ászat elemeit is meg lehet találni a gyógymódok között. A
csodarabbik népszerûek voltak a keresztény és a zsidó la-
kosság körében egyaránt. Egy nagykárolyi8 visszaemléke-
zés a következõket idézi a csodarabbik személyérõl:

„Az ortodoxoknak egy Teitelbaum volt a rabbijuk, a
[máramaros]szigeti Teitelbaumnak a fia. Teitelbaum
Joelnek hívták, és úgy mondták neki, Jajris. Egy nagyon ko-
moly és nagyon vallásos család volt. Két lánya volt, Hánele
és Ruhala. Hánele volt a nagy, férjhez ment, és nem volt
gyereke, nagyon vallásosak voltak, és akartak, de nem volt
gyerek. A másikat, a kicsit, tizenhét éves korában férjhez
adták egy Teitelbaumhoz, egy unokatestvéréhez, mert azok
nagyon gyorsan mentek férjhez, állapotos lett, és méhen kí-
vüli volt a terhessége, de mivelhogy nagyon vallásosak vol-
tak, nem ment orvoshoz, és meghalt szegény. Emlékszem
arra, mikor jöttek Teitelbaumék, beköltöztek Nagykárolyba,
olyan érdekes volt, mert nagy-nagy elánnal jöttek, rendes
lovas kocsival, amelyiknek volt fedele, de nem volt felhúz-
va, s már az is boldog volt, aki meg tudta fogni azt a kocsit,
amiben Teitelbaum ült, olyan nagy szentnek tartották…
Teitelbaumhoz mentek az emberek tanácsért, akár üzleti,
akár más, az életben kért orvosi tanácsért. Borzasztóan
okos volt. És úgy megszívlelték, amit õ mondott, az szent
volt. A Teitelbaum egy olyan csodarabbi volt. Nagyon sok
keresztény is járt hozzá, mindenkit fogadott, akkor nem úgy
volt, mint most, egy szent rabbit azt úgy respektálták.”9

A holokauszt elõtti zsidóság körében a csodarabbiba ve-
tett hit nagyon erõsen élt, „divat” volt tartani a kapcsolatot
valamelyik híres csodarabbival, különösen vidéken a csa-
ládfõk gyakran leveleztek velük. Voltak, akik személyesen
is felkeresték õket, azt remélve, hogy a család egészségi ál-
lapota így biztosítva lesz. A csodarabbi sokkal több volt,
mint gyógyító, gyakran fordultak hozzá akkor is, ha a csa-
lád valamilyen nagy döntés elõtt állt, gyakran ruházták fel
õket látnoki képességekkel is.

Egy Szegeden gyerekeskedett visszaemlékezõ a követke-
zõket mesélte édesapjáról, aki folyamatos kapcsolatban

Róth Marcell 
a Maros utcai

zsidó
kórházban 
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volt az olaszliszkai csodarabbival, azt remélve, hogy ez a
kapcsolat megóvja a családot a nagyobb bajoktól. A család-
nak fûszerkereskedése volt, jómódú középpolgári életmód-
ban élt. 

„Amikor hosszasabban voltam beteg, mondjuk, lázas
voltam, apukám mindjárt megijedt, és akkor jött a vallás:
írt az olaszliszkai csodarabbinak, hogy a kislánya beteg,
imádkozzon, hogy meggyógyuljon – talán még pénzt is kül-
dött a borítékban… és a rabbi válaszolt, hogy igen, õ fog
imádkozni. Öt-hat éves lehettem, amikor ez a levelezés kez-
dõdött. Apukám nekem elmesélte külön, hogy írtam a cso-
darabbinak, hogy imádkozzon érted, mert beteg vagy, és há-
la Istennek, rendbe jöttél. Ezt elmondta, de a pénzt nem
mondta el, csak én gondoltam, hogy biztos azt is küldött.”10

A csodarabbi személye gyakran, mint utolsó az remény
lehetõsége merült fel, ha már az orvosi segítségben megin-
gott a bizalom. A súlyos beteget ápoló családok, folyama-
tos dilemmák és kérdések közt éltek: orvos vagy csodarab-
bi? Nyújthat-e alternatívát a gyógyulásra, egy misztikum-
mal körülvett vallási vezetõ? Ez a dilemma jelenik meg egy
csonttuberkulózisban szenvedõ kislány kapcsán:

„Már apám halála elõtt nagyon beteg lettem. Csonttuber-
kulózis lett a bal karomban, az egy pokol volt. Drága anyám
minden héten járt föl velem Miskolcról Pestre az orvosokhoz,
a kórházakba, és mindent megtettek a karomért, hogy meg-
menthetõ legyen. Nyakig gipszben az a csepp gyerek, a kínok
kínját kellett ötéves koromban elszenvednem. Azt mondta az
orvos, kecsketejet kell innom, ennél jobbat nem tud. Most is
mondják. Nem bírtam meginni, erõszakkal itattak meg.
Amikor az apró kis csontok jöttek ki a karomból, le kellett
fogni, mert ki kellett húzni azokat a csontocskákat. Már
olyan állapotban voltam, hogy több orvos véleménye az volt,
le kell vágni a karomat, mert ez csak rosszabb lehet. Anyám
azt mondta, nem vágatja le a karomat, inkább a villamos alá
fekszik. Nem engedi, hogy a gyerekének fél karja legyen. 

Egyszer csak mondják az anyámnak, hogy van valahol
egy csodarabbi Miskolc környékén, reb Steiner Saje.11 Aki
volt nála, mindenkinek segített. És akkor elmentünk a cso-
darabbihoz. Erre úgy emlékszem, hogy ott ült az asztalnál
egy nagy, fehér szakállú ember, és kérdezte, mi van. Mond-
ja az anyám, hogy ez van, egyedül van a gyerekekkel, a fér-

je meghalt, a karomat meg le akarják vágni. A rabbi adott
nekem két kockacukrot, lehajtotta a fejét és imádkozott. Az-
tán fölnézett, és azt mondta az anyámnak: „A gyerek meg
fog gyógyulni. A gipszet vetesse le! Én imádkoztam. Van,
aki segíteni fog. Meg fog gyógyulni a karja.” Hazamentünk,
levetettük a gipszet, de állandóan iszonyú fájdalmaim vol-
tak. Egyszer a diófa alatt feküdtem, amikor bejött az udvar-
ra egy asszony, nem tudom, ki volt, vagy mi volt, talán ro-
mán, és kérdezte anyámtól: „Mi baja van a gyereknek?” A
válasz után kivett egy csomó növényt a szatyrából, és azt
mondta: „Itt van ez a növény, ezt fõzze ki! Amilyen forrón
a gyerek elbírja, a karját tegye bele, és áztassa naponta
többször, addig, amíg ki nem hûl.” Ez meg is volt. És látja
az én drága anyám, hogy már nem jönnek a csontok. Ami-
kor pedig fel kellett jönni Pestre az orvoshoz, összegyûltek
többen, és azt mondták, ilyet õk még nem láttak. Ez egy cso-
da volt. Hát persze hogy én azóta hiszek is. Meggyógyult a
karom teljesen.12

A csodarabbik alakja a 20. sz. elsõ felében ugyanolyan
heroizált volt, mint a zsidó orvosoké. Némileg ellentmon-
dásos volt az a gondolkodás, ki a jobb gyógyító? Az min-
denesetre tisztán látszik, hogy személyük meghatározó volt
az orvoslás terén, zsidók és keresztények között egyaránt. 

Klein Ármin
családjával,
Császártöltés,
1930-as évek 

SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT | 15

orvoslás
ZSIDÓ GYÓGYÍTÓK

JEGYZETEK
1 Oberlander Báruch – Köves Slomó: Zsidó jog és etika. Tanulmá-

nyok modern társadalmi kérdéseiben. Budapest, 2009.       
2 Interjúalany Sz. I. Az interjú a Centropa Alapítvány tulaj-

dona.
3 Interjúalany V. Gy.-né. Az interjú a Centropa tulajdona.
4 Interjúalany K. P. Az interjú a Centropa tulajdona.
5 http://www.mazsike.hu/a+nagyvaradi+es+a+pesti+zsido+korha-

zak+tortenete.html
6 Interjúalany F. E. Az interjú a Centropa tulajdona.
7 http://www.szombat.org/archivum/a-csodarabbi-alakja-a-nep-

hagyomanyban
8 Nagykároly (románul: Carei) megyei jogú város (municí-

pium) Romániában, Szatmár megyében.

9 Intrejúalany M. K. Az interjú a Centropa tulajdona.
10 Interjúalany K. Z.-né. Az interjú a Centropa tulajdona.
11 Reb Steiner Saje (1851–1925) – rabbi Bodrogkeresztúron

(Zemplén vm.), ahol 1726-tól éltek haszid telepesek, és akik-
bõl komoly hagyományokkal rendelkezõ közösség alakult
ki, s ahol a 20. század elejére a zsidó lakosságnak országos
hírû iskolái voltak. Már életében csodarabbiként tisztelték
bölcsessége és jótékonysága miatt, nemcsak a zsidó közös-
ség, hanem a keresztények által is messze földön elismert
ember volt. Nevéhez több csodás történet fûzõdik, a helyi
mesékben és mondákban is fontos szerepet kapott. Sírja a fa-
lu dombján ma is ismert zarándokhely, ahol cédulákra írt ké-
relmeket hagynak a sírra tett kavicsok alatt. 

12 Interjúalany S. A.-né. Az interjú a Centropa tulajdona.
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A z orvosi pályát választó nõknek
a 19. század végén még a vilá-
gon mindenütt igen nehéz dol-

guk volt. Egyetemi képzésüket és karrierjü-
ket politikai és társadalmi akadályok egy-
aránt hátráltatták. Törökországban az I. Vi-
lágháború kezdetéig nõk nem felvételizhet-
tek az orvosegyetemre, az a néhány hölgy
pedig, aki megengedhette magának a kül-
földi tanulmányokat, hazatérve nem foly-
tathatott önálló praxist. Az elsõ törökorszá-
gi orvosnõk a birodalom nem-moszlim
nemzetiségeibõl származtak, ám még saját
közösségük is ritkán támogatta törekvései-
ket. Csupán a háború kataklizmája változ-
tatott a helyzeten.

Frisch Amália az 1880-as évek elején Ma-
gyarországról Edirnébe (Adrianopoliba) ki-
vándorolt askenázi zsidó családból szárma-
zott. Apja, az esztergomi születésû Frisch Jó-
zsef (Esztergom, 1849.01.14. – Isztambul,
1918.01.05.) 1871 és 1876 között Bécsben járt
orvosegyetemre, ám 1876 tavaszától isme-
retlen okból megszakította tanulmányait,
így nem szerzett orvosdoktori címet. Az
édesanya, Winterstein Fanny (Šid, 1864. 01.
28. – Budapest, 1945) viszont a szerbiai Šid-
ben született és nevelkedett. A szülõknek
nyilván nyomós okuk volt az emigrációra,
ez az ok azonban ismeretlen.

Amália 1882. november 10-én, Edirnében
látott napvilágot. Ekkoriban apja még, mint
kereskedõ szerepelt a nyilvántartásban, igaz
a források a nem a helybéli kereskedõk vagy
kereskedelmi ügynökök között említik.
Amália elemi iskoláit az Alliance Israélite
Universelle edirnei zsidó leányiskolában vé-

gezte. Az iskola igazgatónõje egyébiránt
szintén magyar származású volt.

1896-ra azonban Frisch József immár,
mint isztambuli fogász tûnik föl, Beºiktaº,
Boszporusz-menti, Resid Pasa kerületében.
Amália ugyanekkor kezdi meg tanulmánya-
it a scutari Amerikai Leányiskolában, ahol
1901-ben (Halide Edib az elsõ érettségizett
moszlim lány osztálytársaként) sikeresen
maturált. Ugyanebben az évben Amália
édesanyja, Fanny is fogászként szerepel már
egy iratban, sõt férjével egy címen rendel is.
Frisch József ezek szerint csupán fogászati
praxisra kért vagy kapott engedélyt, orvosi-
ra nem. Törökországban ekkoriban a fogá-
szok zöme nem rendelkezett diplomával:

elegendõ volt, ha valaki mûködési engedélyt
szerzett a helyi hatóságtól. Fannyt nyilván a
férje tanította ki a „mesterségre”, majd a sa-
ját nevén szerzett neki mûködési engedélyt.

Miután Amália sikeresen letette az érett-
ségit, Bernbe utazott, és beiratkozott a helyi
orvosegyetemre, ahol 1907-ben gyakorló
orvosi (Med. Pract.) képesítést szerzett. A
svájci egyetemek ekkoriban a nõi orvos-
képzés legfõbb bástyái voltak, valószínûleg
Amália is ezért tanult Bernben, nem pedig
Bécsben, ahol egyébként késõbb klinikai
gyakorlatát végezte. Bernbõl Zürichbe uta-
zott, ahol a herpes zosterrrõl szóló disszer-
tációjával 1908-ban elnyerte a Dr. Med.
Univ. (általános orvosdoktor) címet is. 

Bécsbe érkezése elõtt Frisch Amália ellá-
togatott Párizsba és Londonba is. Bécsben
gyakorló orvosként, mint úgynevezett
„Praktikantin” folytatta tanulmányait az
egyetem II. Nõgyógyászati Klinikáján,
Alphons von Rosthorn (1857-1909) irányí-
tása alatt. 1908 decemberében azután haza-
tért Isztambulba. 

Az 1908. július 23.-i „alkotmányos for-
radalom” új, szabadabb légkört teremtett
az Ottomán Birodalomban. Amália több-
ször is kérvényezte az orvosi mûködési en-
gedélyt, kérvényeit azonban rendre visz-
szautasították. 

Isztambulba érkezése után nem sokkal
Amália megkezdte önkéntes-orvosi (Volon-
täraztin) mûködését a helyi, azapkapii
(galata) Osztrák-Magyar Kórházban. Or-
vosdoktori címét ugyan hivatalosan nem
ismerték el, ám valószínûleg, bizonyos
megszorításokkal, orvosi tevékenységet vé-
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A MÁSODIK   
TÖRÖKORSZÁGI ORVOSNÕ
Dr. Frisch Amália  

Frisch Amália mint a Nõk Jogait Védõ 
Ottomán Társaság tagja, a Kadinlar Dünyasi/

Monde féminin c. isztambuli lap 
1914-es számában 
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gezhetett. A fiatal orvosnõ magyar és a né-
met mellett folyékonyan beszélte az angolt,
a franciát, a törököt is, sõt görögül, örmé-
nyül és olaszul is elboldogult. A nõk rész-
ben ezért, részben pedig azért, mert õ volt a
fõváros egyetlen orvosnõje, tekintet nélkül
származásukra, nemzetiségükre, vallásukra
szívesen fordultak hozzá, Amália pedig si-
kerrel kezelte betegeit, sõt olykor nõgyógy-
ászati mûtéteket is végzett. Az örmény Dr.
Zaruhi Kavalciyan (Zarouhi Kavaldjian)
után ekképpen lett Frisch Amália Törökor-
szág második orvosnõje.

Közben Amália anyja, Fanny a városköz-
pont legforgalmasabb útján nyitott önálló
rendelõt (Grand Rue de Pére, 452). Lánya is
hozzá költözött. Apjának, Frisch Józsefnek
még 1911-tõl Pérában volt rendelõje.

Frisch Amáliát immár a császári palotába
is meg-meghívták.

„Magyar orvosnõ a szultán udvarában.
Konstantinápolyból írják nekünk: Ritka ki-
tüntetésben részesült a minap Konstantiná-
polyban élõ hazánkfia. Frisch József dr. or-
vos leánya. Frisch Amália doktorkisasz-
szony. A fiatal hölgy, a ki Esztergomban szü-
letett, orvosi diplomát szerzett s most az itte-
ni osztrák es magyar kórház orvosa es pedig
egyetlen magyar orvosa. A szultán udvará-
ban is többször igénybe vették már orvosi tu-
dását, a minap pedig elhívatták a szultán
legidõsebb fia, Zia Eddin herceg feleségéhez,
a ki lebetegedés elõtt állott. Zia Eddin her-
cegnek már öt leánygyermeke van s most
végre megszületett az annyira várt herce-
gecske, a szultán elsõ fiú-unokája. Nizam-
Eddin herceg. A kis herceg születésénél az
udvari orvosok mellõzésével egyedül a ma-
gyar orvoskisasszony volt jelen.”1

1912-ben kitört az egy esztendeig tartó
második Balkáni Háború: az isztambuli
Osztrák-Magyar Kórházban török sebesül-
tek százait kezelték. A Bosznia-Hercegovi-
na okkupációja miatti ellenségeskedésnek
egy csapásra vége szakadt, Ausztria-Ma-
gyarország és Törökország újra szövetségre
lépett egymással. Frisch Amália gyógyító
tevékenységéért nem csak a Koronával éke-
sített Arany Szolgálati keresztet (Goldene
Verdienstkreuz mit der Krone) kapta meg
Ferenc Józseftõl, hanem az arany Érdem-
rendet (a Lyakatot) is, V. Mehmed Resad
szultántól. Ezt a kitüntetést egyébként elsõ
ízben kapta meg nõ. Késõbb Amália még a

Magyar Vöröskereszt kitüntetését (Ehren-
zeichen zweiter Klasse vom Rotenkreuze
mit Kriegsdekoration), illetve az Ottomán
Vörös Félhold Központi Bizottmányának
bronzérmét is átvehette. Végül utolsó ki-
tüntetését, a Harmadosztályú Hadikereszt a
Polgári Szolgálatért nevû érdemrendet
1917-ben kapta meg.

Frisch Amália emellett az 1913-ban ala-
pított A Nõk Jogait Védõ Ottomán Társaság
aktív tagjaként is tevékenykedett, tehát az
elsõ törökországi „feminista“ egyesületnek
is alapító tagja volt. Valószínûleg a külön-
féle egyéb isztambuli nõszervezetekben is
többféle tisztséget viselt. Mint nõ mégsem
léphetett be sem az Ottomán Császári
Orvostársaságba (alapítás éve:1856), sem
pedig az Ottomán Birodalom Izraelita Or-
vosainak Társaságába. (Association des
Médecins Israélites de l’Empire Ottoman,
alapítás éve: 1914.)

Dr. Frisch Amália neve már 1909-ben fel-
bukkan az Osztrák-Magyar Külügyminiszté-
rium irataiban. Amália, mint a minisztérium
által irányított konstantinápolyi osztrák-
Magyar Kórház orvosa szerepel itt. 

1914. augusztus 24-én, négy héttel az I.
Világháború kitörése után Frisch doktornõ
öt év munka után végre megkapta hivatalos
kinevezését, mint a kilencedik rangosztályba
tartozó tényleges orvos (definitive Ärztin der
IX. Rangsklasse). Bár ez akkoriban a legalc-
sonyabb rangosztálynak számított, Amália
ekképpen mégis az Osztrák-Magyar Külügy-
minisztérium elsõ diplomás nõi alkalmazott-
ja lett. A Balkáni Háború befejezte után
Bécsben elvégzett egy röntgentanfolyamot
is. 1914 és 1918 közt a magyar sematizmu-
sokban is már magyar állami alkalmazott-
ként szerepelt.

1914-re Frisch Amália az Osztrák-Ma-
gyar Kórház, Taksim kerületi új épületébe
költözõ részlegének orvosigazgatója
(Leiterin) lett. Ez számított akkoriban a fõ-
város legmodernebb kórházának. Amália
szervezte az új szárny megépítéséért folyó
kampányt, sõt szerepe a kórház sebészeti
mûtõjének felszerelésében is óriási volt. Mi-
kor aztán 1916 nyarán Amália ellátogatott
apja szülõvárosába, Esztergomba, rokonai
és a helybéliek, már mint ismert személyi-
séget üdvözölhették.

A háború végén Amália kórháza francia
katonai irányítása alá került, sõt a várospa-

rancsnokról új nevet (Hôpital Franchet-
d’Espèrey) is kapott. Dr. Frisch Amáliát,
mint osztrák-magyar tisztviselõt, a fegyver-
szüneti egyezmények értelmében, 1918-ban
deportálták. Ez akkoriban a “csak” rövid
fogvatartást és kiutasítást jelentett. Amália
Bécsen át 1919.június végén érkezett Buda-
pestre, ahol rokonai fogadták be. 1919. szep-
tember 1-én elbocsátották az állami alkal-
mazásból is, 1919. október 31-én pedig neve
már a budapesti orvosnévsorban szerepel.
Anyja, Fanny, a lányával együtt érkezett
Budapestre. A Magyarországi Orvosok Név-
és Címtára azonban elõször csak 1923-as
kötetében említi õt, mégpedig a következõ
szöveggel: “Frisch Amália Dr. Specialitás:
Stomatológia és Fogászat. Dipl.: Bern 1907.
Lakás: Bp., V. ker. Teréz krt.28.” Fogorvosi
ismereteit valószínûleg szüleitõl szerezte:
anyja gyakran asszisztált is neki budapesti
rendelõjében, amely a 28-as számú Teréz-
körúti bérház elsõ emeletén mûködött (tele-
fon: 195-29). Praxisa nyilván tisztes megél-
hetést biztosított neki. Tudomásunk szerint
soha nem ment férjhez.

1922. október 5-én Amália belépett a
Budapesti Királyi Orvosegyesületbe, ám az
egyesület évkönyveiben a továbbiakban
nem szerepel. 1922-tõl kizárólag fogorvos-
ként mûködött, címe és adatai egészen
1938-ig nem változtak, ekkortól azonban a
Magyar Orvosi Kamara tagjai közt már nem
található.

Dr. Frisch Amália 1941-ben hunyt el. 59
éves volt ekkor, halálának oka és körülmé-
nyei nem ismertek. Maradványai édesanyjáé
mellett, a Kozma utcai Zsidó Temetõben
nyugszanak. Sírját nem gondozza senki. 

Dr. Frisch Amália két háború, a balkáni
és a II.világháború idején, Konstantiná-
polyban jutott karrierje csúcsára, majd egy
harmadik háború idején, Budapesten halt
meg, teljesen elfeledve.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A szerzõk hálásan köszönik a cikk megírásához
nyújtott önzetlen segítséget a Frisch család le-
származottjának, a budapesti Vécsey Dánielnek,
dr. Oross Andrásnak, a bécsi Haus-, Hof- und
Staatsarchiv magyar delegátusának, illetve Prof.
Dr. Rudolf Angsternek, az Innsbrucki Egyetem
Jelenkortörténeti Intézete professzorának.

JEGYZETEK

1 Budapesti Hírlap, 1911. január 4., 8. o. 
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M agyarországon léteztek zsidó kórhá-
zak Baján, Pápán, Sátoraljaújhe-
lyen, Nyíregyházán, Miskolcon és

Munkácson is,1 azonban cikkünkben a fõvárosi zsi-
dó kórházakra, és azon belül is „a” zsidó kórházra, a
pesti izraelita hitközség 1842-es alapítású kórház-
ára fókuszálunk. 

Groszmann Zsigmond rabbi 1933-ban dokumen-
tumokkal ellátott cikksorozatot közölt, melyben vé-
gigkövette a zsidó kórház történetét.2 A kezdetek
igazán szerények voltak: 1805-ben az Orczy-házban
beraktak négy ágyat egy szobába, és vásároltak
hozzá orvosi kellékeket, ezt kinevezték betegház-

nak. 1841-ig számos alkalommal költöztek is. 1842-
1889 között a Gyár utcai egyemeletes épületben már
volt 4 kórterem, 6 kisebb betegszoba és bõrbeteg-
részleg is. Az 1841-es nyitást követõen 200-300 be-
teget kezeltek évente, ami a nyolcvanas évek elejé-
re már évi 900 fõre nõtt, 1884-ben pedig a 7000-et
is meghaladta. A megnövekedett igények miatt a
kórház az 1889-ben megnyitott Szabolcs utcai épü-
letbe költözött. Az impozáns épületet Freund Vil-
mos tervei alapján készítették el.

Patai József, a Múlt és Jövõ késõbbi szerkesztõje
azt írta a megnyitásról, hogy az „fényes momen-
tum, mely késõ utódoknak fogja hirdetni, kik voltak

az elõdök, milyen példákat szolgáltattak
jövõ nemzedékeknek, milyen mûvekkel
örökítették meg áldásos mûködésüket”. 
A 4000 négyzetméteres épület a Szabolcs
utca és az Aréna út sarkán állt. A fõépület
földszintjén a tág és díszes bejárattól balra
nyíltak a bejáró betegek számára kialakí-
tott belgyógyászati rendelés helyiségei,
melyek egy kétablakos várószobából és
egy rendelõszobából álltak. Utóbbi mellett
volt a belgyógyászati osztály fõorvosának
dolgozószobája mellette pedig az osztály
laboratóriuma. Jobbra a bejárattól a sebé-
szetre juthattak a betegek, mely váróte-
rembõl, rendelõ- és mûtõszobából állt. A
fõépületbõl kettõs lépcsõ vezetett az elsõ
emeletre, ahol a személyzet lakott, illetve
négy kétablakos szoba is állt a folyosó ut-
cai oldalán 4-4 beteg számára. Ezekhez
kapcsolódott egy szoba az ápolónõ számá-
ra, utána fürdõk, és a széles folyosó ellen-
kezõ oldalán további betegszobák követ-
keztek. A belgyógyászati pavilonban 60
betegnek volt helye, míg a földszinten és
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az elsõ emeleten további kórtermek voltak. A föld-
szinten és az emeleten állt még két szoba az al- és
segédorvos számára.3

Alapy Henrik, a zsidó kórház igazgatója 1929-
ben ironizálva írta, hogy van „szegény ember, beteg
ember, zsidó ember. Külön-külön is nagy baj akár-
melyik a három közül. Együtt véve pedig szerenc-
sétlenség”.4 Tény, hogy a budapesti zsidó kórházak
– összesen nyolc intézmény a holokauszt elõtt5 –
éppen annyira válaszként születtek a zsidó nyomor
kevéssé dokumentált jelenségére, mint arra az
igényre, hogy a keresztény többség elõtt a közösség
„hasznos” mivoltát megmutathassák.6 Bõke Gyula,
a kórház korábbi igazgatója 1885-ös beszá-
molójában ekképp kötötte össze a két felada-
tot: „A betegek gyógykezelését… a zsidó már
régi idõk óta mintegy vallásos ténykedésnek
tekinti… Manapság is, hol a zsidó éppúgy,
mint más polgára az államnak terhekben és
jogokban egyenlõen osztozkodik, ezen… hu-
mánus hagyományos mûködését nem szün-
teti meg”.7 Stiller Bertalan kórházorvos ha-
sonlóan arról beszélt, hogy munkáját a
„Caritas, a tudomány és a zsidóság becsületé-
nek vezércsillagai alatt” végzi.8

Mindez az igyekezet különösen kiviláglik
a kórház kimutatásaiból, melyeket a zsidó
sajtó rendre publikált, s melyekben a kezelt
keresztények arányát mindig kiemelték. „A
kórház, dacára… felekezeti jellegének… oly
bõkezûleg juttatja áldását a nem zsidó fele-
kezetû betegeknek, hogy elsõ pillanatra is
már meggyõzõdhetünk, miszerint a zsidó jó-
tékonyság nem ismer valláskülönbséget… A
pesti zsidó kórház a humanizmus valódi
tárháza”9 – írta az Egyenlõség, többször felemlítve,
hogy az ápolt betegek mintegy fele mindig keresz-
tény volt.10 Hasonlóan keresztény volt a betegek
közel fele a Bródy-féle gyermekkórházban, ahol a
szegényeket ingyen ápolták.11 Effajta ingyen gyó-
gyítást a Szabolcs utcai zsidó kórház is végzett,
ahol a „bejegyzett” szegényeket fizetés nélkül, a
„vagyonosokat” pedig – 1886-ban – egy forintért
gyógyították. A kórház három zsidó szegényorvost
is alkalmazott, akik az V., VI., VII., VIII. és IX. kerü-
letekben házhoz menve gyógyítottak a hitközség
költségén, az említett évben összesen 4279
beteget.12 A kórház szintúgy külön figyelmet szen-
telt a keleti, „galíciai” zsidók kezelésének, akik sok-
szor nem tudták megfizetni az ellátást.13 Erre az élõ
szolidaritásra utalhatott Fischer Aladár osztályos
fõorvos, amikor a kórházat „a zsidóság egyik bás-
tyájának”, és az orvosokat „a bástyán az õrszemek-
nek” nevezte.14

Jótékonysági intézményként a kórház rendszere-
sen küzdött anyagi gondokkal, ám Alapy Henrik
szerint a mottójuk mindig az volt, hogy „szegények
vagyunk, de olyan nyomorba nem juthatunk,
hogy… a kórház egyetlen intézményét is le-
bont[suk]”.15 Ennek ellenére a felújításokat rendre
kölcsönbõl, a költségvetési hiányokat pedig adako-
zásból kellett fedezni,16 és láthatóan az orvosok fi-
zetése is rendre csúszott: az Egyenlõség egy cikke
szerint 1929-ben nem tudtak a dolgozóknak „rendes
fizetést adni”, egy késõbbi sztrájk kapcsán pedig
mintha arra utalt volna a lap, hogy az orvosok egy
részét egyáltalán nem fizették17 – igaz, ez utalhatott

akár a gyakornokokra is, hiszen tudjuk, hogy a ma
is létezõ Szeretetkórház fogadott gyakornokokat 15
rendszeres orvosa mellé.18

A zsidó kórház számos bõvítésen esett át közel
százéves fennállása során, elsõsorban a két háború
között. 1927-ben az idegosztályt, 1928-ban a nõ-
gyógyászati részleget újították fel,19 1929-ben pe-
dig – mint írta az Egyenlõség –, „újjászületett a zsi-
dó kórház”. Vértes Emil, a pesti hitközség gazdasá-
gi elöljárója és Frey Kálmán kormányfõtanácsos ki-
eszközölt egy 1 700 000 pengõs kölcsönt a kórház
számára, melybõl hatalmas központi konyha és
mûtõ építését, a szobákat összekötõ központi tele-
fonrendszert és központi világítást, valamint az
épület felújítását fizették. Ekkor a kórháznak 13
épülete volt.20 Egy cikkbõl azt is megtudhatjuk, mi-
lyen menüvel szolgált az új menza: a diétás fogá-
sok mellett általában zöldség és hús, mákos zsem-
lye, kávé és darált dió, illetve levesek, fõzelékek, tej
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és tészta, krém vagy fagylalt szerepelt az étlapon.21

Szintúgy tudjuk, hogy a kórház végig ortodox
konyhát vezetett, s hogy az ápolószemélyzetet ki-
oktatták a héber nyelven való imádkozásra is, hogy
segíteni tudjanak, amennyiben a beteg ilyesmit
igényelt.22 Ugyanekkor a kórház új fõorvosokat is

választott.23 Az épület újabb felújításokon 1933-
ban esett át.24 A budapesti zsidó kórházak utóélete
több esetben tragikus. Nemcsak a Maros utcában
estek a kórház betegei és dolgozói a nyilas véreng-
zés áldozatául: a Szabolcs utcai kórház a német
megszállás alatt a Wesselényi utcában mûködött, és
szintén több dolgozója meghalt.

Az épületet 1948-ban államosították, és ma már
csak az amerikai úti Szeretetkórház oldalépületei –
a menedékház és a régi vakok intézete – maradt
meg a zsidó hitközség tulajdonában. 

1944. március 2-án – két héttel a náci megszállás
elõtt – a bajai százéves zsidó kórház felújításának
ünnepségén Bródy Ernõ parlamenti képviselõ azt
mondta, hogy e „sorsdöntõ órákban” a magyar zsi-
dóságnak példát kell mutatnia felekezeti nyitottság
terén.25 Ezt a példát a magyar zsidóság kétségkívül
megmutatta; hogy szomszédjaik mennyire értékel-
ték azt, már más cikkre tartozik.

A képek forrása: Szeretett elnökasszonyunknak, Vészi Józsefné
õméltóságának mély tisztelettel a Weiss Alice Kórház. Minder,

Budapest, 1941.
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S zaporodjatok és sokasodjatok – ez volt Isten
elsõ parancsa Ádámnak (Genezis 1:28). A
Szentírás több alkalommal említ elõsegített

szaporodást. Az elsõ béranya Sára szolgája, Hágár volt,
aki megfogant Ábrahám és úrnõje magzatával. A gyer-
mektelenség nagy bánat. A cselekvõ szeretet (G’milut
haszidim) parancsának eleget téve minden megenge-
dett módon elõ kell segítenünk, hogy egy házaspárnak
gyermeke lehessen.  A modern fogantatási eljárások
elõsegítik a „szaporodjatok és sokasodjatok” parancsá-
nak teljesítését, és a cselekvõ szeretet szellemében eny-
hítik a gyermektelen párok szenvedését. A rabbik ki-
emelik azt is, hogy a terméketlenség veszélybe sodor-
hatja a házasságot, mert a gyermektelenség megbont-
hatja a családok egységét.

Nem meglepõ tehát, hogy Izraelben történik világvi-
szonylatban a legtöbb egy fõre esõ in vitro (testen kívü-
li) megtermékenyítési kísérlet. A mesterséges megter-
mékenyítés költségét a társadalombiztosítás vállalja.
Vallási hovatartozástól és családi állapottól függetlenül
minden 45 évesnél fiatalabb, vagy legfeljebb két gyer-
mekes izraeli állampolgár jogosult korlátlan számú elõ-
segített megtermékenyítési próbálkozásra. A nõk szá-
mára 54 éves korukig biztosítanak petesejtet az eljárás-
hoz.

Jómagam az Ohio állambeli Clevelandban terméket-
lenségi kérdésekkel foglalkozó orvos vagyok, sok az or-
todox zsidó paciensem. Sok a nagyon fiatal pár, a korai
házassággal kerülik el a házasságot megelõzõ szexuális
érintkezést. Ez a szokás azonban gyakran vezethet sze-
xuális problémákhoz. A fiatalok gyakran sebezhetõk, és
nincs, akivel megbeszélhetnék a gondjaikat. Az együtt-
létet a mikve szabályai idõhöz kötik, ez a feszültség
ejakulációs zavarokhoz vezethet. Sokszor már az is se-
gít, ha beszélgetünk a párral, vagy szexológus szakem-
berhez küldjük õket. A legtöbb elõsegített megterméke-
nyítési eljárás megengedett és támogatott, vannak

azonban olyanok is, amelyek megítélése a zsidó jog
szempontjából a rabbi feladata. Ha a támogató eljárá-
sok kérdésesek a zsidó jog alapján, a legjobb, ha a helyi
rabbihoz fordulunk értelmezésért.

Elsõ példa

Egy 19 éves ortodox zsidó beteghez hívtak konzultáció-
ra. A fiú Wegener-granulomastosisban szenvedett. Ez a
rosszindulatú autoimmun betegség több szervet károsít,
így a vesét is. Az egyik gyógyszere a cyclophosphamid
nevû kemoterápiás szer. Mellékhatása a férfiakra – külö-
nösen fiatal korban, nagy adagok esetén – a termékenyí-
tõképesség teljes elvesztése. Ha a nemi érésen túl lévõ be-
teg olyan kemoterápiás kezelést kap, amely mérgezõ az
ivarmirigyekre, az ivarsejtek levételét és lefagyasztását
javasoljuk. Az önkielégítéssel nyert sperma késõbb meg-
termékenyítésre felhasználható, akár testbe juttatva,
akár testen kívül, in vitro módon. 

A zsidó vallás azonban tiltja az önkielégítést, abból
nem nyerhetõ sperma. Meg van írva: „nem követhetsz el
paráznaságot, sem a kezeddel, sem a lábaddal,” valamint
hogy „szükségtelenül nem ejtheted magodat”. 

Fiatal betegem édesapja azt kérdezte, lehetséges-e,
hogy a fiának késõbb gyermeke lehessen.  Minthogy nem
volt világos számomra minden részlet, alaposan tanul-
mányoztam a kérdést. Találtam egy olyan eljárást, az
elektroejakulációt, amely önkielégítés nélkül okoz
ejakulációt. Általában altatásban végzik, ha nem, férfi
szakember közremûködésével. Evvel a módszerrel leszí-
vással spermiumot lehet nyerni a herébõl.

Betegem édesapjának azt tanácsoltam, hogy min-
denképpen beszéljen egy rabbival, mert az altatásos
beavatkozás és a maszturbáció egészségügyi kockáza-
ta közti különbséget nem szabad elhanyagolni. Az elsõ
parancsolat figyelembevételével talán megengedhetõ a
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maszturbáció, hiszen a sperma nem szükségtelenül lesz
ejtve, hanem azért, hogy lefagyasszák, és késõbb csa-
ládja lehessen a fiúnak.

Második példa

Egy fiatal pár fordult hozzám, már meghalt egy gyerme-
kük Tay-Sachs betegségben (TDS). A TDS az askenázi zsi-
dó közösségekben viszonylag gyakori, ezért több haredi
ortodox közösség vezetõsége házasság elõtti genetikai ta-
nácsadáson szûri a párokat. Nos, ez a pár nem vett részt ta-
nácsadáson, de el akarták kerülni, hogy még egyszer át
kelljen élniük a borzalmas veszteséget. Szerencsére létezik
egy bámulatra méltó eljárás, a beágyazódás elõtti geneti-
kai vizsgálat. Ezzel biopsziát végezhetünk az embrión a
beágyazódás elõtti fejlõdési szakaszban, és megállapítha-
tunk olyan genetikus rendellenességeket, mint a TSD, a
cisztás fibrózis vagy a petefészek- és mellrákgén, a BRCA1
és a BRCA2 jelenléte. Ezek a betegségek mind viszonylag
gyakoriak az askenázi zsidó közösségekben, statisztikailag
minden negyvenedik egyén hordozza a hibás gént. 

A zsidó jog megengedi, hogy embriót hozzunk létre,
fõleg, ha ezzel genetikus betegségeket tudunk elkerülni.
Számára nem létezik erkölcsi kockázat, hiszen az embri-
ónak még nincs lelke. A Talmud szerint az embrió a fo-
gantatás után negyven napig „csupán víz”, az anya tes-
tének része, és a születésig nem egyedi lény.

Harmadik eset

Egy másik betegem, egy ortodox asszony másodlagos
meddõségben szenvedett. Már volt három saját gyerme-
ke, de egy éven át nem tudott teherbe esni.  A halacha
szerint, ha baj van, mindig az asszonyt kell elõször meg-
vizsgálni. Ha az asszonyban nem találnak eltérést, akkor
kell megnézni a férfit. Hogy megvizsgáljuk a spermát,
közösülés utáni tesztet kell végeznünk, mert az önkielé-
gítés nem megengedett. Az asszonynak a közösülést kö-
vetõ egy órán belül a rendelõben kell lennie, ahol meg-
vizsgálják a méhnyaki nyálkahártyát, amely a spermiu-
mokat is tartalmazza. Mikroszkóp alatt kiderül, hogy
elegendõ számú spermát tartalmaz-e a férfi ondója,
hogy egészséges-e a mozgásuk, és nem mutatnak-e ala-
ki eltérést. Ilyenkor a méhnyak nyálkáját is megvizsgál-
juk. A váladék minõsége (viszkozitás, szálasodás) utal
arra, hogy az ovulációs ciklus során megfelelõ-e a szer-
vezet ösztrogénszintje. 

Negyedik eset

Végül egy gyakori kérdés: hogyan tarthatók meg a
nidda törvényei, ha az asszony menstruációs ciklusa
rendszertelen? Ha az asszony nidda állapotában van, a
nemi érintkezés tilos. Elõfordul azonban, hogy a vérzés
rendszertelen, mert az asszony hormonális háztartása
nem kiegyensúlyozott, például policisztás petefészek
szindróma, méh- illetve méhnyak-polip vagy a sárga-
testhormon-fázis rövidebb volta miatt. Ezt az állapotot
zavának hívják, és nagyon zavaró a niddát szigorúan
betartó nõk számára. Rendszertelen vérzéskor, pecsé-
teléskor, vagy a szülést követõ hetekben hét „tiszta”
napot kell várnia az asszonynak, a hetedik nap estéjén
kell megfürödnie a mikvében.  A legtöbb nõnek 28-30
napos a periódusa, és a 14. vagy a 15. nap körül követ-
kezik be a peteérés. A rövidebb ciklusú (21-25 nap) nõk
az egyesüléssel elmulasztják az peteérés napjait, hiszen
az 15 napig tilos. Az évek múltával ez a gond nõ, hi-
szen a ciklusok gyakran lerövidülnek. A kezelés sze-
rencsére leggyakrabban egyszerû és veszélytelen:
ösztrogéntartalmú gyógyszerekkel vagy clomiphene
citráttal meghosszabbítjuk az ovulációt megelõzõ fá-
zist, így könnyen idõzíthetõ a mikve és a szerelem idõ-
pontja.

Ez a pár példa megmutatja, hogy mennyiféle bajra tu-
dunk már biztonságos megoldást. Ám naponta újabb
problémával fordulnak hozzánk a betegeink. Az orvosi
technológia állandóan fejlõdik, és a rabbik is lépést tar-
tanak a felgyorsult idõvel. Az eljárások megítélhetõk a
zsidó jog alapján. Kérem, forduljanak hozzám és hozzá-
juk is bizalommal.

Szenthe Antónia fordítása

A szerzõ orvos, a Department of Reproductive Endocrinology

and Infertility, University Hospitals Cleveland Medical Center,

Ohio munkatársa. Az Albert Einstein College of Medicie, Bronx,

New Yorkon diplomázott, a termékenységi és genetikai problé-

mák szakértõje. E-mail címe: Thalia.Segal@UHhospitals.org
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Bûnbánat

W. nem csak régi és elkötelezett párttag volt, hanem ki-
váló tudós és orvos is, ráadásul meglehetõsen – hogy is
mondjam – energikus ember. Ez utóbbi tulajdonságá-
nak, szakmai hírének és némi manõverezésnek köszön-
hetõen a 60-as évek közepére W. elérte, hogy maga K.
elvtárs is vele kezeltette több politikai fordulat által is
megviselt testét. W. ekképpen bizalmas viszonyt épít-
hetett ki K. elvtárssal, amelynek tudományos karrierje
során is némi hasznát vette.

Egy nap W. közvetlen telefonvonalán sürgõs kihallga-
tást kért K. elvtárstól. A telefonba elfúló, reszketõ hangon
csak annyit mondott, igen súlyos ügyrõl van szó. K. elv-
társ hamarosan a Fehér Házban fogadta is W. elvtársat. 

A máskor oly kiegyensúlyozott, kedélyes és elegáns W.
ezúttal gyûrött ingben, félrecsúszott nyakkendõvel, zilált
hajjal és lehamuzott zakóban jelent meg K. elvtárs puri-
tán, bõr- és nikotin-szagú irodájában. Reszketõ kézzel
elõvette tagkönyvét és az asztalra helyezte. „Rettenetes
dolog történt K. elvtárs!” – zihálta kétségbeesetten. „Ret-
tenetes dolog!” „Nyugodjék meg W. elvtárs, kér egy kis
vizet, vagy konyakot?” W. elhárítón intett, és csak annyit
mondott: „Vissza kell adnom a párttagkönyvem. Pedig
1934 óta párttag vagyok. Olyan, mintha a bal kezemtõl
kellene megválnom. De többé nem vagyok méltó a tag-
ságra.” „Miért, mi történt W. elvtárs?” – vonta föl szemöl-
dökét K. elvtárs, és figyelmes tekintettel elõre hajolt. W.
az égre emelte szemét, aztán lesütötte. „Képzelje, K. elv-
társ, ma levelet kaptunk a fiamtól, Frankfurt am Mainból.
Azt hittem minden rendben van vele, kiváló eredménnyel
végezte el az orvosegyetemet, elsõrangú tudományos
munkát is végzett, ennek köszönhetõen most éppen egy
nyugat-németországi kongresszuson vett részt, ahol az
eredményeirõl számolhatott be. Olyan büszke voltam rá,
olyan büszke! És erre tessék, ezt írja” – W. gyûrött, köny-
nyáztatta levelet halászott elõ a zsebébõl és üveges tekin-
tettel belémeredt – „azt írja az én fiam, az én Tomi fiam,
hogy kint marad. Disszidál!” – W. nem tudta folytatni,
rázta a zokogás. K. elvtárs a polchoz lépett, és Ararát ko-

nyakot töltött egy vizespohárba, majd átnyújtotta W.-
nek. „Ugyan, W. elvtárs. Ugyan, ugyan. Mi tudjuk, hogy
Ön jó és régi elvtárs. És jó orvos is. A családtagjaiért sen-
ki nem felel. Bizonyára a fiúnak odaát telebeszélték a fe-
jét. Majd belátja, hogy tévedett és visszajön. Ebben bizto-
sak lehetünk.” „De hát én neveltem…” – zokogott W. „Az
én bûnöm!” K. elvtárs azonban felemelte mutatóujját, és
csendre intette. „W. elvtárs, Ön csak menjen haza, pihen-
je ki magát, nyugodjon meg. Tudjuk, hogy Önnek meg-
vannak a maga érdemei, amelyek nem évülnek el. Önre
továbbra is szükségünk van. Senki nem haragszik Önre.
Ígérem, ennek a kellemetlenségnek nem lesz Önre nézve
semmiféle következménye.” W. lassan lecsillapodott,
mindkét kezével megszorította K. elvtárs kezét és a sze-
mébe nézett. „Köszönöm, K. elvtárs, köszönöm. Micsoda
szégyen!” – rebegte lesújtottan és hálásan, majd felvéve
az asztalról párttagkönyvét, roskadozó léptekkel elhagy-
ta a helyiséget. K. elvtárs fejcsóválva utána nézett, majd
gúnyosan összecsücsörítette az ajkát.

W. a szokásos igazolvány-ellenõrzés után kilépett a
Fehér Ház kapuján. és lehajtott fejjel elindult a Balzac ut-
ca felé. Ott lakott ugyanis a Balzac és a Pozsonyi sarkán,
közel A. elvtársékhoz, akikkel szintén jóban volt. Szomo-
rúan lépdelt hazafelé, s közben arra gondolt, vajon
Schivelbusch professzor betartotta-e a szavát, ami a kli-
nikai állást illeti, majd arra, hogy sikerült-e Tominak fel-
venni a Deutsche Banknál a számára letétbe helyezett
pénzt, vagy ehhez az õ aláírása is kell-e majd. Mert azt
bizony elég nehéz lesz megoldani. „De majd megoldjuk
valahogy” – vonta meg a vállát W. elvtárs, és óvatosan
elmosolyodott.

A birodalmi zsidó

R. 1920-ban született Sátoraljaújhelyen, egy halmozot-
tan hátrányos helyzetû, vagyis szegény és zsidó tanító fi-
aként, így az érettségi után, 1938-ban reménye sem lehe-
tett arra, hogy orvosi egyetemre menjen, hiába vette föl
ennek érdekében a református vallást. Ekkoriban – már
az Anschluss után járunk – a zsidónak nyilvánított fiata-

Reszketõ
kézzel elõvette
tagkönyvét, 
és az asztalra
helyezte.
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lok, ha mindenképp medicinát szerettek volna tanulni,
általában Olaszországban próbálkoztak, csakhogy Itáliá-
ban már annyi volt a zsidó hallgató, hogy a német nagy-
követség informálisan tiltakozott is Mussolininél ez ügy-
ben. R. azonban fejébe vette, hogy fajvédõk ide, nácik
oda, õbelõle mégis orvos lesz. 

Hosszas és kétségbeesett keresgélés után felfedezte,
hogy Halléban birodalmi ösztöndíjat hirdettek a baráti or-
szágok tudásszomjas ifjai számára. Beadta hát a jelentke-
zését. A bizonyítványai kitûnõek voltak, a vallásával sem
volt baj, oda õszintén beírhatta, hogy Ref. Helv., a nürn-
bergi faji törvények pedig ekkoriban még csak a német ál-
lampolgárokra vonatkoztak. Így hát 1939-ben R. meg-
kezdhette tanulmányait a híres hallei egyetem orvoska-
rán. E tanulmányokat 1944-ben a bombázások miatt be-
vezetett, úgynevezett gyorsított vizsgarend segítségével
sikeresen, summa cum laude eredménnyel be is fejezte.
Mint a szövetséges Magyar Királyság állampolgárától,
senki soha nem kérdezte ugyanis tõle, zsidó-e, avagy sem,
a Magyar Királyságnak viszont sosem jutott eszébe zak-
latni egy német birodalmi ösztöndíjast. 

R.-nek csak a háború után lett némi baja a dologból,
amikor az igazolóbizottság számon kérte rajta horogke-
reszttel ékített, gótbetûs diplomáját. De hát, mit kezdhettek
volna vele? Egy zsidóra mégiscsak nehezen lehetett ráfog-
ni, hogy náci! Igaz, Magyarországon néha még ez is sikerül.

Nemzeti dal

E. valahogy túlélte a munkaszolgálatot, háromszor szö-
kött meg magyar és szovjet táborokból, majd, mivel put-
noki családját kiirtották, családi gazdaságukat és házu-
kat pedig a derék szomszédok az utolsó szögig kifosztot-
ták, elõbb Németországba vette útját, majd, Münchenben
elvégezve az egyetemet, Izraelbe alijázott, ahol gyermek-
gyógyászként csinált karriert. 

E. késõbb, már nyugdíjasként, a 90-es évek elején je-
lent meg könyvtárunkban, ahol a magyar származású,
zsidó orvosok általa összeállítandó életrajzi lexikonjához
keresett anyagot. Ebbe a lexikonba egyébként E. boldog-
boldogtalant irgalmatlanul beleírt: az illetõk leszármazot-
tai gyakran hiába tiltakoztak kétségbeesetten a zsidóság
kétes dicsõsége ellen. E-nek sokat segítettem a munkája
során, afféle vitatkozós barátság alakult ki köztünk: õ
folyton arról próbált meggyõzni, hogy vándoroljak ki Iz-
raelbe, mivel extra Israel non est vita, én meg õt arról,
hogy nekem semmi keresnivalóm odakint, például ho-
gyan ennék én Izraelben abált tokaszalonnát bogyiszlói
paprikával? E. egyébiránt, unter uns gesagt, nem kedvel-
te túlságosan a magyarokat, mert annak idején valóban
elég csúnyán bántak vele és a családjával, és dühödten
utasította el, ha õt bárki magyarnak merte nevezni. Mert
bizony még ilyesmi is elõfordul néha egy zsidóval!

Egy ízben valamelyik elegáns budai kertvendéglõben
vacsoráztunk (E, mint egykori földbirtokos-ivadék, csak
Budán volt hajlandó lakni és étkezni). Megittunk néhány
pohár bort, E mesélt gyermekkoráról, majd váratlanul be-
vallotta, hogy 1938-ban a gimnáziumban, Putnokon õ
nyerte az önképzõköri szavalóversenyt. Még mielõtt
megakadályozhattam volna, felpattant, és érces hangján,
kezét szívére téve belekezdett a Nemzeti Dalba. A kerthe-
lyiség közönségének döbbenetére a 82 éves E., Ódry Ár-
pád modorában végigszavalta a verset, mégpedig hibátla-
nul és roppant átéléssel. Mikor aztán befejezte, vigyorog-
va rám kacsintott: – Ezt csinálja utánam a Petõfi! Aztán
leült, és reszketõ kézfejével letörölte arcáról a könnyeket.

Nexus

B. apámmal együtt, 1934-ben végezte el az egyetemet:
mint zsidó, igen nehezen talált megélhetést, állásról nem is
beszélve. Így, 1936-ban boldogan fogadta Hetényi Géza
meghívását, aki a frissen alapított Stefánia Úti Gyógyinté-
zetbe hívta segédorvosnak. Itt a fiatal orvosokra kemény
munka várt, a legkülönfélébb feladatokat kellett ellátniuk. 

Egy hétvégén B. épp a radiológián ügyelt, mikor ko-
pogtattak az ajtón. Láss csodát: nem más, mint Õfõméltó-
sága, Nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kor-
mányzója lépett be rajta. Horthynak, egyéb bajai mellett
bõrrákja is volt, ezt kezelték az intézetben besugárzással.
A kezeléshez a Kormányzó derékig levetkõzött, így látha-
tóvá váltak a felsõtestét borító ékes tetoválások. B. doktor
enyhén meghökkent, de illedelmesen lesütötte a szemét,
és dolgához látott. Horthy meg volt elégedve a bánás-
móddal, és a következõ kezelés elõtt kifejezetten kérte
Baráth Jenõt, az intézet egyik tulajdonosát, hogy legköze-
lebb is az udvarias és kellemes, fiatal segédorvos lássa el
õt. A hat-nyolc kezelés végére Horthy már mosolyogva,
keresztnevén üdvözölte B-t, aki nem tudott hová lenni a
boldogságtól és megtiszteltetéstõl. 

Eltelt néhány év, és egy kevéssé szép napon, a sikertelen
kiugrási kísérlet után Horthyt a németek, családjával
együtt a Birodalomba hurcolták. Mikor B. – éppen aktuális
munkaszolgálata közben – értesült a szomorú eseményrõl,
felsóhajtott és megcsóválta fejét: „Honnan veszek én még
egy ilyen nexust? Pedig épp írni akartam neki, mert na-
gyon kezd elegem lenni az egészbõl” – mondta elkesere-
detten. Aztán tovább csákányozta a sáros partfalat.

Fent és lent

Mint tudjuk, a pesti orvoskaron a 20-as években még és
már gyakran került sor úgynevezett zsidóverésre. Ez úgy
zajlott, hogy a diákszövetségek tagjai botokkal vagy
egyéb kemény tárgyakkal fölfegyverkezve sorba álltak az
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egyetem vagy az elõadóterem kapuja elõtt, és akit zsidó-
nak ítéltek, azt nem engedték be, vagy egyszerûen, szó
nélkül megverték. Apám elbeszélése szerint az effajta ese-
mények eléggé gyakoriak voltak 1930 körül, a tanárok
többsége pedig csak elnézõen mosolygott rajtuk. Mikor
apám egy ízben szemtanúja volt egy efféle sorfalnak, az
ütlegelõk közt felfedezte a nála egy évvel idõsebb Z-t, a
késõbbi kiváló nõgyógyászt, aki fehértollas, Csabás sipká-
ban szidta és ütlegelte lesunyt fejû évfolyamtársait.

Apám, Magyar Imre, 1940-tõl több ízben és számos
helyen teljesített munkaszolgálatot – az elsõrõl be is szá-
molt Tanulságos utazás címû regényében. Azt hiszem
42-ben éppen a frissen visszatért Erdély valamelyik útjá-
nak csinosításán serénykedett, amikor egy újonnan érke-
zett egységben, nagy meglepetésére a hátizsákos, vihar-
kabátos, fehér karszalagos Z-t vette észre. Intett neki, Z.
pedig savanyú arccal visszamosolygott rá. A fehér kar-
szalag akkoriban a kitért zsidók jelölésére szolgált. Apám
úriember volt, sem akkor, sem pedig hátralévõ negyven
esztendejében nem tett soha szemrehányást vagy célzást
Z-nek, aki egyébként majd húsz évvel túlélte õt. 

Végül is az, hogy az ember ver, vagy éppen õt verik,
ebben az országban gyakran csak szereposztás kérdése.
Zsidónak lenni pedig, mint Heinétõl tudjuk, nem vallás,
nem is nemzetiség, hanem pech. Igaz, ami igaz, verni
azért sosem volt és sosem lesz muszáj.

Németek

A tuniszi nemzetközi orvostörténeti kongresszuson me-
sélte Baader, izraeli-német orvostörténész-professzor,
hogy a 30-as években a nácik elõl rengeteg német értel-
miségi menekült – jobb híján – az akkor még elég nyomo-
rúságos Palesztinába. A német professzorok meglehetõ-
sen nehezen illeszkedtek a levantei világba, s mivel akko-
riban arrafelé nem sok egyetemi állást hirdettek, kezdet-
ben általában építkezéseken, földeken dolgozva keresték
meg a kenyérre valót. Mivel a németek nyakkendõjükhöz,
mellényükhöz és zakójukhoz a legnagyobb melegben is
ragaszkodtak, a zakó német-jiddis neve alapján Jeké-nek
nevezték õket (azt hiszem, ez a kifejezés ma is él még ar-
rafelé). Baader elmondta, hogy állítólag egy építkezésen a
következõ – Vanek úr legszebb napjaira emlékeztetõ – né-
met nyelvû társalgás hangzott el:

„Igen Tisztelt Professzor Úr, szíveskedjék arrébb fárad-
ni, hogy odacsaphassak a kalapácsommal.” „Szíves Örö-
mest Mélyen Tisztelt Udvari Tanácsos Úr. Hogy szolgál
egyébiránt a Kedves Méltóságos Asszony Egészsége?”
„Oppá, ezer bocsánat, ha nem tévedek, ezúttal az Ön nagy-
ujját sikerült eltalálnom.” „Nem tesz semmit, Igen Tisztelt
Magántanár Úr, igazán semmiség, már amúgy is fájt.” 

A vezetõ német-zsidó orvostörténészek egyébként
(Pagel, Temkin, Sigerist, Urdang és a többiek), akikbõl

megdöbbentõen sok akadt akkoriban, 1933 után szinte
mind az Egyesült Államokba emigráltak. Noha általában
anyanyelvük mellett jól beszéltek franciául, s kiválóan
tudtak latinul és görögül, esetleg arabul, héberül és szan-
szkritül is, az angol nyelv valamilyen rejtett okból, tán ha-
zafiságból, általában nem tartozott a repertoárjukba.
Hogy, hogy nem – máig nem tudom, vajon egymásnak
adták-e a tanácsot – hamarosan valamennyien feleségül
vették titkárnõiket, akik általában náluk egy fejjel na-
gyobbak, férfiasak, erélyesek, szõkék, keresztények és öre-
gecskék voltak, viszont elsõrangú közép-nyugati kiejtéssel
beszélték az amerikai angolt és remekül tudtak kéziratot és
korrektúrát is javítani. Azóta is töprengek, mi volt jobb vá-
lasztás, egy ilyen feleség vagy a talicskázás Palesztinában?

Átok

Sz-t is apám révén ismertem meg, nagy tudású, halk sza-
vú, szerény ember és kitûnõ, tudós orvos. Kollégáival,
betegeivel mindig a legnagyobb tisztelettel beszélt, fel-
adatait mindig gondosan, felkészülten és szeretetteljes
lelkiismeretességgel látta el. Az MTK pályán is néha ta-
lálkoztam vele, itt is általában csöndben és fegyelmezet-
ten üldögélt. Egy ízben azonban Illés Bélát, a legnagyobb
királyt az Újpest védõje (akinek szégyenteljes nevét bo-
rítsa feledés) vadállati módon leterítette a tizenhatoson
belül. A bíró sípja azonban néma maradt. Sz. felugrott
helyérõl: „Dögölj meg, fordulj fel!” – kiabálta meglepõ
hangerõvel a bíró felé. Csodálkozva és ijedten néztem rá,
õ pedig összeszedve magát, visszaült a székére, majd rös-
telkedve megjegyezte: „Nem gondoltam komolyan!”

Aranyér

B., a legendás sebész állítólag a szegényektõl sose foga-
dott el pénzt, a gazdagokat azonban annál inkább meg-
vágta. W., a dúsgazdag börziáner és B. jól ismerték egy-
mást, gyakran kártyáztak együtt a Lipótvárosi Kaszinó-
ban, ezért W., mikor már nem tudta elviselni az aranyere
okozta gyötrelmeket, B-hez fordult segítségért. B. kiváló-
an el is végezte a mûtétet, mégpedig pontosan 1000 pen-
gõért, egy közhivatalnok öt havi fizetéséért, amit W. szó
nélkül le is szurkolt neki. 

A harmincas évek elején járunk, ekkoriban ütött be a
nagy krach Budapesten is. B-nek az ebédnél újságolta a
felesége, hogy W-ék egyetlen nap alatt tönkrementek,
mindenüket, még a házukat is elvesztették, koldusbotra
jutottak. B. ebéd után hátratett kézzel, sokáig járkált dol-
gozószobájában, majd fogta a botját, kalapját, beletett
ezer pengõt egy borítékba, és elindult W-ékhez, hogy
visszaadja a honoráriumot: most nekik van rá nagyobb
szükségük. 

Az, hogy 
az ember ver,
vagy éppen õt
verik, ebben 
az országban
gyakran csak
szereposztás
kérdése. 

SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT | 25

orvoslás
ZSIDÓ GYÓGYÍTÓK 

Szombat_2017_januar_ny.qxd  2017.01.02.  9:33  Page 25



Hamarosan el is ért W.-ék emeletes, pasaréti villájához,
becsöngetett. Mikor az inas ajtót nyitott, látta, hogy a hall
telis-teli van utazótáskákkal, bõröndökkel. W. az emeleti
társalgóban fogadta. „Csak nem utaztok el, Méltóságos
Uram?” – kérdezte B. „De igen, a nizzai házamba me-
gyünk, hogy kipihenjük a fáradalmakat” – felelte W. „Ezek
szerint a nizzai ház megmaradt?” „Hogyne, meg, Gott sei
Dank ez a villa is, de a veszteségeink rettenetesek, nem tu-
dom, mi lesz velünk” – nyögött W. sápadtan. „Kérlek, mu-
tasd a tóheszedet” – jelentette ki B. az órájára nézve.
„Hadd lássuk, hogy gyógyul az az aranyér.” Majd szigorú-
an hozzátette még: „A vizit díja húsz pengõ.”

A tányérsapka

T. egy józsefvárosi zsidó szabó hatodik gyermekeként lát-
ta meg a napvilágot. Részint családi adottságainak, részint
pedig elégtelen gyermekkori táplálkozásának következté-
ben nem nõtt túl magasra, mondhatni igen apró termetû
maradt, ám eleven szelleme és hatalmas akaratereje min-
den nehézségen átsegítette. T-nek két álma volt: az egyik,
hogy orvos lesz, a másik, hogy katonatiszt. No, ezekre a
pályákra a 40-es évek elején éppenséggel nulla esély kí-
nálkozott egy zsidó szabógyerek számára. T. hiába tanult,
olvasott éjjel-nappal, hiába végezte el hitközségi ösztön-
díjjal, kiváló eredménnyel a Zsidó Gimnáziumot. Mégsem
nevezhetjük T-t szerencsétlennek, hiszen a háborút, éhez-
ve és bujkálva ugyan, ám sikerült valahogy túlélnie. 

Negyvenötben aztán belépett a Magyar Dolgozók Párt-
jába, s egyúttal beiratkozott a Budapesti Királyi Magyar

(vagy ekkor már nem királyi és nem magyar?) Pázmány
Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karára is, ahol
hat évvel késõbb, harminc évesen, átvehette Vörös Diplo-
máját. Mikor aztán kitört a koreai háború, T. szeme felcsil-
lant: azonnal jelentkezett frontszolgálatra. Elvhûségének
és szorgalmának köszönhetõen hamarosan megkapta a
hadnagyi rangot. Odakint Koreában valódi hõsként visel-
kedett, a helyiek sírtak, mikor végül bejelentette: hazauta-
zik, a kormány pedig egy kórház igazgatói székét kínálta
neki, ha marad. Õ azonban itthon szerette volna learatni a
megérdemelt dicsõséget. 54-ben, hazatértekor, valóban ki-
tüntetésekkel halmozták el és orvos-századossá léptették
elõ. T. úgy érezte, minden álma teljesült. Ha tehette, min-
dig századosi uniformisát viselte, pedig nem lett volna kö-
telezõ. Passzentosra igazíttatott egyenruhájában, tiszti tá-
nyérsapkájában, oldalán (üres) pisztolytáskával, büszkén
masírozott fel s alá Budapest utcáin. 

Egyszer éppen a Moszkva téren járt. Hirtelen szél kere-
kedett: lekapta fejérõl a sapkát (az nem méretre készült) és
végiggörgette az aszfalton. T. ezt nem nézhette tétlenül, a
sínek közt görgõ sapka után vetette magát: Az arra járó
56-os villamos épp telibe kapta vézna testét. T-t hõsnek já-
ró katonai szertartással temették el, hiszen tagadhatatla-
nul az egyenruha védelmében vesztette életét. 

Sokat gondolkodtam ezen a történeten, amit még
anyám mesélt nekem, elõször ötven évvel ezelõtt, valahol
a Moszkva téren. T-nek valóban minden álma teljesült, re-
mélhetjük hát, hogy boldog emberként halt meg. Ki tudná
azonban megmondani, vajon a boldogságot vagy a bol-
dogtalanságot szokta-e súlyosabban büntetni Isten? – aki-
nek neve után ne álljon már itt semmi több.

„Kérlek,
mutasd a 

tóheszedet!” 

Régi idõk kórháza
Összeállításunk utolsó darabjaként itt egy riportot olvashattak volna a Mazsihisz Szeretetkórházáról –
ám Deutsch Zsuzsa igazgató, betegségére hivatkozva, nem kívánt nyilatkozni, és értésünkre adta, hogy
ezt helyettesének sem teszi lehetõvé. 

A Mazsihisz az 1989 utáni huszonöt évben technikailag modernizálódott, miközben szellemisége sok te-
kintetben zárt, mozdulatlan maradt, a világ változásaira nem volt képes reagálni. Mentalitását a
holokauszt miatt érzett sérelem határozta meg, amely olyan súllyal nehezedett rá, hogy megkérdõjelezte:
érdemes-e itt egyáltalán bármit is csinálni, érdemes-e itt zsidóként élni. Ennek a zárt, merev szellemiség-
nek markáns megtestesítõi voltak az elmúlást jelképezõ intézmények: az elfekvõként funkcionáló Szeretet-
kórház és a temetõ. A zártság és a merevség megközelíthetetlenné tette ezeket az intézményeket, 
s ennek elõnyeit az intézmény vezetõi élvezték, akik gyakorlatilag azt csináltak, amit akartak. Különösen
a temetõ volt hírhedt, melynek gátlástalan vezetõje – az akkori ügyvezetõ igazgató diszkrét, de hatékony
védelmét élvezve – rendszeresen visszaélt a gyászolók tájékozatlanságával és kiszolgáltatottságával. Talán
nem véletlen, hogy a temetõ nemrég ismét a viták középpontjába került – egészen más összefüggésben.

A kórházról is súlyosan kompromittáló pletykák terjedtek – amelyek nagyobbrészt valószínûleg nem
igazak, de jellemzik a közfelfogást és az intézménybe vetett bizalmat. 

A Mazsihisznek ezeket az intézményeit még nem érintette meg a változás szele: régi világban élõ ve-
zetõi zaklatásnak veszik a zsidó média korántsem rosszhiszemû érdeklõdését. Szigorúan õrködnek intéz-
ményük áttekinthetetlensége felett, ami nem segít abban, hogy a róluk kialakult kép megváltozzon.
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A régi és közismert vicc
szerint a közvéle-
mény-kutatók meg-

kérdezik az idõs parasztembertõl:
„Bácsikám, van-e maguknál anti-
szemitizmus?” „Az nincs.... de
vóna rá igény” – válaszolja a meg-
kérdezett. Ennek az igénynek a ki-
elégülését és elszabadult tobzódá-
sát mi hetvenesek, akik már a
holokauszt után születtünk, csak
közvetve éltük meg: elõször szüle-
ink, rokonaink elbeszéléseibõl és
elhallgatásaiból, az õ rémálmaik-
ból és félelmeikbõl – és nem utol-
só sorban a saját szorongásaink-
ból. Azután, kamaszkori eszmélésünk idején, jöttek a fil-
mek és regények, Mihail Rommtól A hétköznapi fasizmus,
Alain Resnais-tõl a Sötétség és köd, Schwarz-Barttól Az
igazak ivadéka, Sempruntól A nagy utazás. Késõbb, már
kissé érettebb korunkban, megismerkedtünk azokkal a ta-
nulmányokkal, szépirodalmi mûvekkel, filmekkel, memo-
árokkal, amelyek a magyar zsidóság történetével és 1945
utáni utótörténetével, vagy éppen a történet hiányával,
zsidó sorsokkal és „sorstalanságokkal” foglalkoztak. Túl
hosszú lenne ez a katalógus, amely több száz tételt tartal-
mazna Bibó Istvántól Várdy Péterig bezárólag. Csak egyet-
len, emblematikus mondatot idézek Gergely Ágnes A tol-
mács címû regényébõl (1973): „Ha az ember olyan zsidó,
aki már zsidóul érezni és gondolkodni nem tud, s amellett
megmaradt benne a zsidó problémaérzékenység, akkor
igazán tragikus a helyzete.” 

A „zsidó problémaérzékenység” és annak tragédiája
különbözõ válaszokat és magatartásformákat szült, a tel-
jes tagadástól az asszimiláción és integráción át az öntu-
datra ébredésig és a kulturális és/vagy etnikai elkülönülé-
sig. Az egyik lehetséges válasz, amellyel a hetvenes évek
végén, a nyolcvanas évek elején kezdtünk el kísérletezni,
az a törekvés volt, hogy a társadalomtudomány (pszicho-

lógia, szociológia) akkor rendelke-
zésre álló eszközeivel dolgozzuk
fel saját magunk és nemzedéktár-
saink tapasztalatait. Vizsgáljuk
meg, mit is jelent a zsidó identitás
Magyarországon, negyven évvel a
holokauszt után, a „létezõ szocia-
lizmus” egyik országában, ahol a
rendszer a partikuláris (vallási, et-
nikai, csoport-) identitásokat
hosszú idõn át kiszorította a nyil-
vánosságból, alárendelve õket a
kommunizmus univerzalisztikus
ideológiájának. „Mi kommunisták
voltunk, nem pedig zsidók...” –
hangzott el gyakran ez a mondat

abban a mélyinterjú-sorozatban, amelyet a nyolcvanas
évek elején indítottam el Stark Andrással, kifejezetten az-
zal a céllal, hogy a holokauszt traumájának hosszú távú
hatását vizsgáltuk a második generáció identitásának ala-
kulása szempontjából. Ehhez a projekthez nem sokkal ké-
sõbb Kovács András is csatlakozott. 

Szerencsés találkozás volt ez, a legjobb idõben, hiszen
a téma a „levegõben volt”: a holokauszt-trauma, annak el-
beszélhetõsége és az identitás kérdése nemzetközileg és
egyre inkább Magyarországon is az érdeklõdés homlokte-
rébe került, a pszichoanalízisben éppúgy, mint a szocioló-
giában, a szociálpszichológiában és a történettudomány-
ban. A kutatásból született elsõ publikáció, amely 1985-
ben jelent meg, a „Hogyan jöttem rá, hogy zsidó vagyok?”
címet viselte.1 Ez a kérdés metaforikus módon kifejezte
egy egész nemzedék tanácstalanságát, szorongását, rossz
közérzetét azzal kapcsolatban, hogy mi is az õ helye, iden-
titása egy olyan társadalomban, amely az õ elõdjeit szár-
mazásuk miatt zárta ki, alázta meg és pusztította el, füg-
getlenül attól, hogy azok személyes identitásukban minek,
kinek vallották magukat, zsidónak, magyarnak, mindket-
tõnek vagy egyiknek sem. Ennek a „rossz közérzetnek”
egyik legfontosabb összetevõje éppen az antiszemitizmus

Kérdés-
felvetései 
Bibó István
klasszikus
zsidókérdés-
tanulmányából
indultak ki, 
de elméleti 
és empirikus
kutatásai
messze 
túlléptek ezen. 
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volt, amelyrõl közvetlenül vagy közvetve mindannyian
tapasztalatokat szereztünk, s amely a felszín alatt tovább-
ra is méregként hatott a magyar társadalomban – „volt rá
igény”. Kovács Andrást már akkor is az antiszemitizmus
érdekelte, mint olyan társadalomtudományi probléma,
amely nem önmagában létezik, nem pusztán egyike a sok-
féle elõítéletes attitûdnek, amihez „még csak nem is kell
zsidó”, hanem olyan kódrendszer, hívószó, amely egész
világfelfogások, csoportidentitások, csoportközi viszo-
nyok és konfliktusok jelzéséül szolgál. Az antiszemitiz-
musban kifejezõdõ, eszkalálódó csoportközi gyûlöletet, „a
leghosszabb gyûlöletet” mi sem jellemzi jobban, mint egy
hír a náci Németországból, amelyet Székely Béla idéz
nyolcvan évvel ezelõtt megjelent könyvében: „A Német
Vakok Szövetsége kizárta tagjai közül a zsidó vakokat”.2

Kovács András már a nyolcvanas években is számos
írásában, elõadásában foglalkozott az antiszemitizmus el-
méleti kérdéseivel. Abban az idõben számos illegális vagy
fél-legális rendezvényen, diákklubokban, kollégiumokban
tartott elõadáson vettem részt Andrással együtt, aki racio-
nális, tudományos érvekkel próbálta elmagyarázni, me-
lyek az antiszemitizmus történelmi gyökerei, társadalmi
okai és jelenvaló, szemmel látható tünetei – szemben
azokkal, akik teljes mértékben tagadták a zsidóellenesség
meglétét, vagy éppen ellenkezõleg, már akkor is „össze-
csomagolt bõröndökkel” várták a pogromok kitörését. 

A rendszerváltás után Andrásnak lehetõsége nyílt arra,
hogy empirikus kutatásokkal, szociológiai felmérésekkel
tárja fel az antiszemitizmus jelenlétét és mértékét a mai
Magyarországon, rámutatva a zsidóellenesség szocio-
ökonómiai és szociokulturális feltételeire, összefüggéseire
is. A sorozatos kutatásokból egyértelmûen kiderült, hogy
az antiszemita elõítéletektõl és szterotípiáktól teljes
mértékben mentes polgárok még mindig a magyar társa-
dalom kisebbségét alkotják, noha kevesebben (sajnos nem
elég kevesen) vannak olyanok, akik attitûdjeiket tettekre
váltanák, ha módjuk nyílna rá. Az antiszemitizmus gyak-
ran együtt jár más kisebbségellenes felfogásokkal (így a
romákkal vagy újabban a menekültekkel szembeni attitû-
dökkel), a „zsidó” azonban az a „kéznél lévõ idegen”,3

amely mindenkor alkalmas politikai indulatok és szenve-
délyek felkeltésére is, és súlyos befolyást gyakorol az ural-
kodó társadalmi elit viselkedésére, az identitás- és emléke-
zetpolitikai vitákra, döntésekre is.

Kovács András kérdésfelvetései Bibó István klasszikus
zsidókérdés-tanulmányából indultak ki, de elméleti és em-
pirikus kutatásai messze túlléptek ezen, behozva és erede-
ti módon integrálva a modern történettudomány, szocio-
lógia és szociálpszichológia perspektíváit is. A magyaror-
szági antiszemitizmus problémáját nemzetközi összefüg-
gésbe helyezte, felhasználva, kiegészítve, sõt továbbfej-
lesztve a legújabb német, francia, izraeli, amerikai és más
kutatások eredményeit. Több évtizedes munkásságával
nem csak a magyar, hanem a nemzetközi szociológiának
is élvonalába került. Az antiszemitizmus-kutatás egyik
legnagyobb nemzetközi tekintélyeként olyan problémák-
kal foglalkozik, amelyek szûkebb szakterületén túlmutat-
va napjaink társadalmi folyamatainak megértéséhez nyúj-
tanak elméleti és módszertani útmutatókat. 

Kovács András hetven éves lett, de ez – az ünneplés
örömén kívül – mit sem jelent. Hetven évesen ugyan-
olyan, mint amilyen húsz, harminc, vagy negyven éve-
sen volt, legfeljebb kicsit bölcsebb lett. Nem kétséges,
hogy továbbra is termékeny évek, új mûvek várnak rá;
tudását, kutatási tapasztalatait továbbra is diákok, ta-
nítványok sokaságának fogja átadni. Tudósként és ta-
nárként egyaránt modellként szolgálhat a fiatalabb
nemzedékek számára.
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született generáció körében. Socio.hu 2016/3. sz.
http://socio.hu/uploads/files/2016 3/zsido gyujt.pdf

2 Az antiszemitizmus és története. Tábor Kiadó, Bp. 1936.
3 Lásd: Kovács András: A kéznél lévõ idegen. Antiszemita elõ-

ítéletek a mai Magyarországon. PolgArt, Bp. 2005. 
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A z alábbiakban recenzeált három könyv lap-
jain az ifjú kortanú, a közvetlen rokon és a
történész eltérõ nézõpontjaiból olvashatunk

a Kornfeld és Goldberger család összetett és ambivalens
történetérõl. Magyarországon e két zsidó származású,
az elõbbi esetben szinte kollektíve kikeresztelkedõ, és
mindkét esetben még a Horthy-kor nagy részében is in-
tegráltnak és sikeresnek látszó vezetõ családjáról
Strasserné Chorin Daisy és Bán D. András 1999-es Az
Andrássy úttól a Park Avenue-ig címû Chorin Ferenc-
könyve, illetve Széchenyi Ágnes tíz évvel ezelõtti
Kornfeld Móric-kötetének, a Trianontól Trianonig meg-
jelenése óta nem esett ennyi szó. E három új kötet to-
vábbi jelentõsége, hogy alighanem épp mostanában ér-
kezünk el arra a határpontra, amikor is az egykor 

hevesen vitatott, 

majd nagyrészt elfeledtetett és csak néhány évtizeddel
ezelõtt újra felfedezett gazdasági elit tagjairól – immár
történeti távlatból, kritikusan, de nem a megítélés szán-
dékával – lesz majd érdemes gondolkozni. A boldog
emlékek és a legellentmondásosabb helyzetek szemé-
lyes felidézésének helyét hamarosan már csak e nagy-
szerûségükben is tragikus történetek elemzései próbál-
hatják pótolni.

Szegedy-Maszák Marianne Csókolom a kezét címû,
eredetileg amerikai közönségnek írt mûvének központi,
bár korántsem kizárólagos témája Szegedy-Maszák
Aladár és Kornfeld Hanna, a szerzõ szüleinek szokatlan
szerelmi története. Az alapos kutatásra – interjúkra,

publikált és publikálatlan kéziratokra, levelekre, nap-
lókra, sõt néhány tudományos munkára is – támaszko-
dó mû nehezen kategorizálható. Szûk értelemben csa-
ládtörténeti emlékezés, tágabban véve történelmi re-
gény: a kiterjedt és befolyásos Kornfeld család történe-
tén túl alaptémái a negyvenes évekbeli magyar törté-
nelmi kataklizmák és azok következményei. 

A Rakovszky Zsuzsa által stílusosan magyarított mû
koncipiálásának kiindulópontja nem más volt, mint a
család washingtoni házának eladási szándéka és nyolc
ember materiális emlékeinek felszámolási kísérlete,
amikor is a szerzõ szülei egymásnak írott fiatalkori le-
veleire bukkant. E levelek, valamint a család további
dokumentumai nemcsak szülei érzelmeinek felfedezé-
sét tették lehetõvé, hanem hozzáférést biztosítottak
azon nagyszerû és tragikus, háború elõtti, alatti és az
azt közvetlenül követõ évek családtörténetéhez, amely-
nek árnyékában õ maga is felnõtt. Szegedy-Maszák
Marianne szerint a sokat emlegetett Patterson utcai csa-
ládi ház atmoszférája ugyanis olyan volt, mintha az
ember inkább Budapesten lett volna 1935-ben, mint
Washingtonban a 20. század második felében; mindez
ráadásul úgy, hogy az õ generációjának tagjai már nem
tanultak meg magyarul. Ahogy zsidó származású csa-
ládja anno 

villámgyorsan asszimilálódott 

Magyarországon, mondhatni épp úgy határozta meg az
õ életét az amerikai asszimiláció, legalábbis e könyv
megírásáig.

Az õ generá-
ciójának tagjai
már nem 
tanultak meg
magyarul. 
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Laczó Ferenc

IDILLEK
ÉS ÖSSZEOMLÁSOK
A Weiss, a Chorin, a Kornfeld és a Buday Goldberger nevek nélkül Magyarország gazdaságtörténete, 
a modern Budapest elképzelhetetlen. Az utóbbi évek könyvtermésében több olyan kötet is akad, 
mely a családtörténeteken keresztül korrajzot, társadalomképet, politikatörténetet is kínál a 20. század 
elsõ felébõl, és a szereplõk személyes sorsába is bepillantást nyújt 
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A könyv elsõ részének fókuszában a szerelmes-
pár boldog pillanatai, békeidõkre emlékeztetõ, nyu-
galmas iregi napjai és titkos autókirándulásai áll-
nak, melyek kontrasztjául szolgál a történelmi hát-
tér. A magyar olvasókra alighanem enyhén giccses
összbenyomást tevõ történetnek (a szerzõ saját sza-
vaival: a szerelmes pár gyõzedelmeskedik a szinte
elképzelhetetlen akadályok felett, hogy végül egy-
máséi legyenek) kétségkívül megvan a történeti sú-
lya és jelentõsége, melyet Szegedy-Maszák Marian-
ne képes érzékenyen kibontani. 

A lentebb tárgyalandó kortanúval, Kornfeld Ta-
mással ellentétben kiegyensúlyozottan ír például
arról, hogy volt ugyan valami nem egészen valósá-
gos védett életükben, de volt némi nemes dac is az
elhatározásukban, hogy amíg csak lehet, úgy élnek,
mint korábban; ha volt is valami bûnös szülei ki-
váltságos helyzetében, volt valami tiszteletre méltó
is abban, hogy nem akartak elmenekülni.

Szerencsés formulákat talál a szerzõ akkor is,
amikor egyrészt beismeri, hogy „hatalmas szakadék
tátongott” a család 1944-es tapasztalatai és „akö-
zött, ahogyan mások látták õket” (254). Helyesen
fejti ki, hogy a hidegháború fekete-fehér történe-
lemértelmezéseinek világában egyre nehezebb volt
értelmezni közbülsõ fokozatot jelentõ viselkedésü-
ket (258-9). Szegedy-Maszák Marianne konkrétab-
ban úgy vélekedik, hogy a család Kurt Becherrel
drámai nyomás alatt kötött egyezsége (hogy a va-
gyonátruházás fejében elhagyhatják Magyarorszá-
got) „egészen elegánsan ment végbe” (185), és alap-

vetõen a család gazdasági hatalma mentette meg
mindnyájuk életet. A szerzõ eközben hangsúlyozza,
hogy a kortárs magyar hatóságok nagyon is fel vol-
tak háborodva, hogy a németek rátették a kezüket a
magyar ipar koronagyémántjára és az affért az or-
szág belügyeibe való avatkozás kirívó esetének tar-
tották, a háború után hatalomra kerülõ erõk viszont
Chorin Ferencben épphogy Horthy szélsõségesen
konzervatív szövetségesét látták, nagyiparos kapi-
talistát, a családot pedig egyenesen „náci kollabo-
ránsnak tekintették” (255). Találónak érzem azon
meglátást is, hogy a család elvesztette ugyan a ha-
talom és befolyás két szilárd márványoszlopát, de
nem ápolt áldozati tudatot. A család idõsebb tagja-
in érzékelhetõ érzelmi feszültség is inkább egzisz-
tenciális, mint pszichológiai természetû volt, fogal-
maz Szegedy-Maszák.

Érdekes a szerzõ azon összevetése is, mely szerint
a háború után még nagyobb és tragikusabb lett a
szakadék a Kornfeld és a Szegedy-Maszák család
két ága között (394). Szülei sorsa közül is Aladáré
alakult szerencsétlenebbül: miután már háborús
diplomata éveit is csapdahelyzetként élte meg, a
dachaui koncentrációs táborban való szenvedései
után másodjára is elveszítette hazáját, elsõ gyerme-
ke három hónapos korában meghalt és Magyaror-
szágról is sorozatos családi tragédiákról volt kény-
telen értesülni. E tragédiák együttes hatása alatt tel-
jesen összetört, „depressziós, legyõzött, gyökértelen
magyar emigráns”-ként élte le élete utolsó évtizede-
it, záródik a könyv elbeszélése (387). 

Chorin
Ferencben épp-

hogy Horthy 
szélsõségesen

konzervatív
szövetségesét

látták. 
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A Kornfeld, Weiss és Chorin családok
Az egymáshoz szoros rokoni szálakkal kapcsolódó és gyakorlatilag egymás szomszédságában lakó

Kornfeld, Weiss és Chorin családok története a modern pénzügy és ipar történetének legjelentõsebb fe-

jezete az 1945 elõtti Magyarországon. Családuniójuk következtében a Horthy-korra kezükben össz-

pontosul a pénzügyi és ipari tõke kiemelkedõen jelentõs hányada, a magyar GDP mintegy 10%-a.  A

döntõ többségében kikeresztelkedõ arisztokrata nagycsalád szerteágazó érdekeltségeinek ékköve a

csepeli Weiss Manfréd Acél- és Fémmûvek, az ország vezetõ hadiüzeme, mely a Monarchia utolsó há-

borúja idején 30 000, de még az 1930-as években is mintegy 15. 000 embert foglalkoztat. A veszélyez-

tetett család 1944-ben erõs visszhangot kiváltó alkut köt Kurt Becherrel, az SS gazdasági érdekeinek

legfõbb helyi képviselõjével: a családi tulajdon átadásának árán, továbbá öt rokon túszként való hát-

rahagyásának fejében Portugáliába és Svájcba menekülhetnek. Kornfeld Hanna, Kornfeld Zsigmond és

Weisz Manfréd bárók unokája, Kornfeld Móric és Weisz Marianne lánya a háború befejeztével össze-

házasodik Szegedy-Maszák Aladár vezetõ diplomatával, a béketapogatózások egyik kulcsfigurájával,

a háborút közvetlenül követõ évek amerikai nagykövetével.
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Aladár és Hanna 

titkolt, a faji törvények árnyékában kibomló és
konspirációt igénylõ kapcsolatának a háború után
hirtelen a túl sok nyilvánossággal kellett küzdenie:
házasságukat magyar diplomatapárként kezdték. 
A kommunista hatalomátvétel e státuszukat azon-
ban rövidre szabta, alig három évvel házasságkötés-
ük után pedig már Hanna szülei és testvérei is átkel-
tek az óceánon, gyakorlatilag véget vetve a házas-
társi viszony nagyfokú kizárólagosságának. A hi-
degháború évtizedeiben anyja családjának Ameri-
kába költözõ tagjai jómódú, de csaknem ismeretlen
emigránsként voltak kénytelenek élni, akik szilár-
dan õrizgettek néhány – Szegedy-Maszák Marianne
által mesterien megfestett – elavult szokást. Ma-
gyarországon ellenben nagyszabású és látványos
épületek maradtak utánuk.

*

Amennyire irodalmias és a tágabb történeti kontex-
tusra is érzékeny Szegedy-Maszák Marianne mûve,
épp annyira tömör és száraz Kornfeld Tamás Nem
mindennapi élet címû memoárja. 

Az 1945 óta az Egyesült Államokban élõ neves
orvos, kutató és fordító Kornfeld Tamás (amerikai
nevén Thomas de Kornfeld) Szegedy-Maszák
Marianne anyjának 1924-ben született öccse. Köny-
vének elsõ harmada családjának elõtörténetérõl és
kiemelkedõ tagjairól oly módon szól, hogy elsõsor-

ban Kornfeld Zsigmond és Weiss Manfréd, két egy-
aránt báróvá avanzsáló nagyapja viselt dolgaira és
lenyûgözõ sikereire fókuszál. Ezt követi a szerzõ if-
júkorának és fiatal felnõtté válásának felidézése,
mígnem a könyv – az 1944-es emigrálását és a rövid
portugál intermezzót követõ – amerikai évtizedei-
nek ismertetésével zárul. 

A Nem mindennapi élet központi és alighanem
legizgalmasabb harmada egy páratlan családi va-
gyonnal rendelkezõ, és megdönthetetlennek látszó
társadalmi helyzetben lévõ „zsidó származású” ifjú
életét ismerteti Horthy Miklós kormányzósága ide-
jén. A katolikus hitben felcseperedõ, a piarista gim-
náziumba járó, családja vidéki nagybirtokán már fi-
atalon vadászni tanuló szerzõ gyermekkorára „bol-
dog és igen kényelmes” idõszakként emlékezik. Csa-
ládja esetében eközben szó sem volt a rezsimtõl va-
ló távolságtartásról: a család iregi birtokán például
a korszak több miniszterelnöke is megfordult.
Kornfeld Tamás 1937-ben cserkésznek is beállt, bár
saját bevallása szerint néhány évvel késõbb „habo-
zás és szívfájdalom nélkül” (103) hagyta ott az egy-
re nacionalistább, katonásabb és antiszemitább
szervezetet. 

A könyv helyenként módfelett érdekes részlete-
ket tartalmaz, bár sajnos gyakorlatilag teljességgel
hiányzik belõle az elemzõi igény és a tágabb törté-
neti perspektíva. A szerzõ helyzetével és hozzáállá-
sával kapcsolatban is jellemzõ adaléknak érzem,
hogy a magyar faji törvénykezést könyvében mind-
össze úgy kommentálja, „Engem személy szerint

A család 
iregi birtokán
például 
a korszak több
miniszter-
elnöke is 
megfordult. 
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A Goldbergerek
A Magyarországon a 18. század során letelepedõ Goldberger, illetve akkor még Goldberg család még a ne-

vezett század vége elõtt vállalatot alapít, elkezd textiltermékekkel kereskedni és kékfestõ üzemet mûködtet-

ni. A kezdetekben is sikeresnek számító cég az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején a honvéd-

ség egyenruhákkal való ellátásában is részt vállal, aminek következtében a szabadságharc leverése után ko-

moly hadisarcot rónak ki rá. A család ezzel együtt már a kiegyezés évében, 1867-ben nemesi címet kap (ek-

kor kezdi használni a Buday elõnevet is). Az 1905-tõl részvénytársaságként üzemelõ család vállalat épp a

Horthy-kor második felében, Buday-Goldberger Leó elnök-vezérigazgatósága idején ér gazdasági sikerei

csúcsára. A cég korán felismeri a rézoxid mûselyemben rejlõ potenciált és hamarosan megkezdi Parisette

nevû sikerterméke forgalmazását. Goldberger Leó a szövetkikészítésre és -nyomásra specializálódott gyár

mellett kelenföldi fonó- és szövõgyárat is alapít. A diszkriminált vezérigazgató még a második világhábo-

rú idején, gyakorlatilag 1944-es fogságba eséséig képes tovább fejleszteni gyárát. A családi vállalatot 1948-

ban államosítják, mely számos átszervezés után épp a rendszerváltáskor megy tönkre, jogilag 1997-ben szá-

molják fel. A cég egykori fõépületében (Arany János u. 34.) ma a Nyílt Társadalom Archívum található.
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nem érintett. A mi pénzügyi és társadalmi pozíciónk
pajzsnak látszott és õszintén szólva, akkor kevés fi-
gyelmet szenteltem az egész ízléstelen ügynek”
(108). Említi például, hogy György bátyja elment az
1936-os berlini olimpiára (81). Beszámol továbbá
arról, hogy az õt 1944-ben 

udvariasan megbilincselõ 
helyi csendõröket 
a szülei „mindig támogatták” (124), és hogy a német
megszállás után, orvosegyetemi tanulmányait kény-
szerûen megszakítva, „naponta órákat” töltött azzal,
hogy „a létezõ legjobb német élettani tankönyvet” ma-

gyarra fordítsa (122). E visszapillantva már-már
bizarrnak ható közléseket ugyanakkor semmi-
lyen értelmezõ kommentár nem követi. Magyar-
országi éveit összességében „sok tekintetben
csodálatos”-nak nevezi, „a háborúnak és annak
ellenére, hogy a Magyarországon mindig jelen
levõ antiszemitizmus egyre veszedelmesebb ala-
kot öltött” (108). A reflexivitás hiánya végül ab-
ban csúcsosodik ki, hogy a szerzõ az SS általi
fogva tartásával kapcsolatban is kellemes fürdõ-
zésekre, élete elsõ, „lenyûgözõ” repülõútjára, to-
vábbá arra emlékezik, hogy „egész jól összeba-
rátkoztam néhány SS-õrrel” (134). Azt már talán
tényleg érdemesebb a szerzõ és a kiadó puszta
figyelmetlenségének betudni, hogy a megjelent
szöveg szerint „a tömeges deportálások csak jú-
liusban kezdõdtek” (123).

Visszaemlékezése tanúsága szerint
Kornfeldnek a háború után remekül sikerült al-
kalmazkodnia a bevallottan nagyon másmi-
lyen amerikai világhoz. Még állampolgársága
megszerzése elõtt szolgálni kezdett az amerikai
hadseregben, leszerelését követõen pedig újra-
kezdte tanulmányait. Késõbb évtizedeken át
dolgozott a Michigani Orvosi Egyetemen és az
aneszteziológia kutatójaként komoly tudomá-
nyos pályát futott be. Ez is bizonyítja, hogy
még a háború és a holokauszt után is jelentõs-
nek mondható vagyona valódi kötelességtu-
dattal párosult. Könyvét ennek ellenére olyan,
zavaróan sablonos mondatokkal zárja, hogy
„Örökké hálás leszek azért az életért, amit a há-
ború elõtt éltem” (208), valamint hogy „Ma-
gyarországon mindenki sokat veszített” (208).
E záró mondatok, attól tartok az egész könyv

szellemiségével összhangban, se a szerzõ Horthy-
korbeli privilegizált helyzetének markáns ambiva-
lenciáira, se a magyar társadalom kortárs morális tel-
jesítményére nem reflektálnak megfelelõ módon.

Guba Ildikó karcsú kötete, A halál nem program, Bu-
day Goldberger Leónak (1878-1945), a 

többgenerációs óbudai 
„textilesdinasztia” 
talán legkiemelkedõbb tagjának, ellentmondásos éle-
tét elemzi. Goldberger Leó élete egyidejûleg nevezhetõ
rendkívül sikeresnek és roppant tragikusnak. Guba
kismonográfiája mind számos fénypontjára, mind
végsõ nyomorúságára érdemben rávilágít (bár utóbbit,
mint arra lentebb külön is kitérek, kevésbé meggyõzõ
módon teszi). 

A tematikus fejezetekre osztott könyv lapjain egy-
mást követõen olvashatunk Goldberger családfõi,
gyárosi, közéleti és társasági, magyar zsidó, filantrópi,
politikusi és mauthauseni fogolyként viselt szerepei-
rõl. Bár e szerepeket nem lehetséges hermetikusan el-
választani, Guba döntése jól indokolható és gyümöl-
csözõ. E tematikus bontásban ugyanis tisztán kirajzo-
lódik, hogy a neológ és messzemenõkig patrióta zsidó
polgári elit e vezetõ tagjának élete, bár több szempont-
ból tipikusnak mondható, eközben módfelett összetett
és ambivalens volt. 

Guba Ildikó biográfiája empatikusan közelít,
Goldberger személyes összehangolási kísérleteit és
nem e kísérletek Horthy-korbeli ellentmondásosságát
hangsúlyozza. Az 1784-es alapítású családi cég épp az
1930-as évekre jutott sikerei csúcsára: a Buday
Goldberger Leó által igazgatott gyárkomplexum ter-
mékei a Horthy-kor éveiben meghatározó szerepet ját-
szottak a hazai piacon, továbbá eminensen exportké-
pesnek is bizonyultak. Gazdasági szereplõként
Goldberger kiemelkedõen nyitott volt az újításokra:
Guba gyárosi tevékenységét teljes joggal értelmezi ra-
dikális és sikeres modernizálási kísérletként.

Goldberger értékrendje és politikai választásai azon-
ban csak részlegesen igazodtak e modernizátori szere-
péhez. Guba diagnózisa szerint értékrendjében a mun-
ka szeretete, a vagyon gyarapításának kötelezettsége, a
családi összetartás fontossága és a szülõi tekintély
megkérdõjelezhetetlensége játszott központi szerepet,
szociális érzékenysége pedig szorosan összefonódott a
patriarchális viszonyok preferálásával. Guba hangsú-
lyozza, bár nem teszi kritikus elemzés tárgyává, hogy
Buday Goldberger „rangjának és vagyonának megfele-
lõ ismertségeket választott magának” (26). Úgy is fo-
galmazhatnánk, hogy a – személyes vallási elkötele-
zettségeken nem lazító – hasonulás és bizonyítás prog-
ramját a rezsimmel ápolt intim viszonnyal kombinálta. 

Korántsem csupán kormányfõtanácsosságáról vagy
a Gyáriparosok Országos Szövetségében betöltött
tisztségérõl van itt szó. Goldberger gyára igazgatóta-
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nácsában ifj. Horthy Miklós is részt vállalt. Õ maga pe-
dig még az 1942-es háborús vásáron is nagy látoga-
tottság mellett állított ki, amikor is Magyarország köz-
tudomásúlag már brutális háborút folytatott. Felsõhá-
zi tagságát 1943 nyaráig õrizte, idõleges mentesítése
következtében a német megszállásig elnök-vezérigaz-
gatói szerepét is betölthette, bár immár honorárium
nélkül. 

A könyv tanúsága szerint Goldberger elutasította a
vallási intézményrendszer „politikai érdekek” szerinti
átszervezését, 

„hitsorsosainak” megsegítése 

ugyanakkor állandó prioritásai között szerepelt, az Or-
szágos Magyar Izraelita Közmûvelõdési Egyesület, a
Pártfogó Iroda és a Segítõ Akció támogatását kivált-
képp fontosnak tartotta. Sajátos kettõsségnek nevez-
hetõ, hogy miközben próbált enyhíteni a kirekesztett
magyar zsidók szenvedésein, csatlakozott a Purgly
Magdolna kormányzóné nyomorenyhítõ programjá-
hoz is; ez bizonyos tekintetben konzisztens szándé-
kokról, máshonnan nézve viszont roppant ellentmon-
dásos politikai pozícióról tanúskodik. Guba szerint
Goldberger számára nem létezett egymástól elkülönít-
hetõ magyar és zsidó politikai érdek: végletekig kitar-
tott amellett, hogy az antiszemitizmusra a további – a
vallásváltást ugyanakkor szigorúan elutasító – asszi-
miláció a megfelelõ válasz. 

Inkább lojális, mint öntudatos magyar állampol-
gárként viselkedett, akinek deklarált pártsemlegessége
a rezsimbe vetett bizalommal és a zsidók politikai fe-
nyegetettségének elbagatellizálásával járt együtt;
részben épp ennek köszönhetõen kapott rangos helyet
a Horthy-kor magyar társadalmában. A konzervatív
egység híve maradt, aki a fennálló államhatalmat a
szélsõséges felforgatás erõivel szemben kívánta meg-
védeni, nem érzékelve idejében, hogy az államhatalom
is egyre inkább a szélsõségesek kezébe került. Elhitte,
hogy sajátos védettséget élvez, de a német megszállást
követõen gyakorlatilag nem akadt senki, aki jótállt
volna érte. 

Néhány kisebb és önmagukban nem is túl lényeges
fenntartáson túl (a recenzens szívesen olvasott volna
pontosabb kimutatást Goldberger adományainak el-

oszlásáról, tanulmány- és üzleti útjain szerzett benyo-
másairól, vagy éppenséggel az egy ponton dagályos-
nak nevezett közéleti retorikájáról) a könyv utolsó fe-
jezete már komolyabb kétségeket ébreszt. Guba
Goldberger mauthauseni viselkedésének leírásakor
megítélésem szerint túl közvetlenül hagyatkozik az el-
érhetõ emlékiratokra. A tábor túlélõi részérõl még va-
lamennyire érthetõ annak hangsúlyozása, hogy egyik
fogolytársuk úgymond nem volt képes méltósággal
tûrni szenvedéseit, e beállítás történészi átvétele vi-
szont már meglehetõs érzéketlenségre vall. Nem kétel-
kedem a szerzõ állításában, hogy túlélõ fogolytársai
Goldbergert „szinte egybehangzóan” nyomorúságá-
ban is hatalmaskodó, „fõkoldusi” figurának ábrázol-
ták, ettõl függetlenül szokatlan, hogy egy amúgy ki-
egyensúlyozott kötet épp a koncentrációs tábori ta-
pasztalatok leírásakor válik némileg ítélkezõvé és spe-
kulál fõhõse „nehéz természetérõl.” Jóval találóbbnak
érzem üzletemberi hozzáállásának hangsúlyozását,
mely szerint Goldberger a táborban az életét akarta fo-
lyamatosan meghiteleztetni. A magyar textilipar
nagyja végül épp a tábor felszabadításának napján
halt meg – tragikus végkifejleteként egy lenyûgözõ és
ellentmondásos életnek.

Fentebb három eltérõ szerzõi megközelítésmódot
követhettünk nyomon: míg Szegedy-Maszák
Marianne érzékenyen viszonyult családtörténete ösz-
szetettségéhez és e történet ellentmondásosságának
kifejezésére is adekvát formulákat sikerült találnia,
Guba Ildikó pedig Buday-Goldberger Leó életének
sokoldalúságából indult ki, bár ambivalenciáit nem
tette külön elemzés tárgyává, addig Kornfeld Tamás
memoárja fiatalkora markáns ambivalenciáit inkább
csak felvillantotta, de nagyrészt hiányzott belõle a tör-
téneti kontextualizálás és a kritikai értelmezés szándé-
ka. Kornfeld tehát elsõsorban fontos adalékokkal gaz-
dagította a már meglévõ szakirodalmat, Guba jelentõs
történeti kutatást végzett, míg Szegedy-Maszák az új-
raértelmezés munkáját is érdemben elõregörgette.

Guba Ildikó: „A halál nem program” – Buday-Gold-
berger Leó élete. Óbudai Múzeum, Budapest, 2014.
Kornfeld Tamás: Nem mindennapi élet. Corvina, Bu-
dapest, 2014.
Szegedy-Maszák Marianne: Csókolom a kezét. Libri
Kiadó, Budapest, 2014.

Goldberger
számára 
nem létezett
egymástól
elkülöníthetõ
magyar és
zsidó politikai
érdek.
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Ungvári Tamás: Felperzselt ország 
– Sorsfordító évek emlékiratai

Budapest, Scolar, 2016, 296 oldal, 3750 Ft

U ngvári Tamás új könyve, a Felperzselt or-
szág „1944-45 fordulójának egyes esemé-
nyeit, majd távlatát” a magyar irodalom

és politikai gondolkodás kiválóságainak tanúvallomá-
sai alapján bontja ki (9. o.). Ungvári a kiválasztott szer-
zõk nézeteit és viselkedését legfõképpen a második vi-
lágháborút záró politikai és morális összeomlás és az
azt követõ korszakos átalakulás közvetlen közelében

született beszámolóik és reflexióik alapján tár-
gyalja. Naplók és emlékiratok kiemelt elemzésé-
vel a szerzõ a pusztulás mértékét, a felszabadulás
folyamatát és a katasztrófa árnyékában érzett re-
ményeket egyaránt érzékeltetni tudja. 

A könyv portréfüzért tartalmazó utolsó két-
harmada három egyenlõtlen hosszúságú részre
oszlik. Hõsi halottak címen Ungvári elsõként két
„példaértékû” személy, Szerb Antal és Sárközi
György mártíromságára reflektál, majd két nagy
íróhoz, Szép Ernõhöz és Füst Milánhoz fõként
identitásválságuk felõl közelít. A messze legterje-
delmesebb harmadik rész pedig a könyv közpon-

ti agendájával szoros összhangban épp egy tucat túlélõ
naplóit és emlékiratait állítja fókuszba. (Érdemes külön
is tisztázni, hogy Ungvári a zsidósághoz különbözõ
módokon kötõdõ, de többségükben nem zsidó írókat
elemez itt.)  

Ungvári a könyv elsõ harmadát, némileg meglepõ
módon a két világháború közötti mentalitás vázolásá-
nak szenteli. E lapokon a szerzõt a nemzeti szerep önté-
vesztései, a magyar irredenta története, továbbá a „he-
lyettesítõ” kérdések közéleti uralma, elsõsorban az ún.
zsidókérdés szerepe és funkciója foglalkoztatja. Egy
ponton meglehetõsen ellentmondásos módon amellett
érvel, hogy „Trianon traumájának gyógyíthatatlansága
éppen a zsidókérdés bûnbakképzõ eszmerendszerének
középpontba tolakodásából követhetõ végig” (51). A
könyv a Horthy-kor eszmeiségét pellengérre állító olda-
lai nagyrészt meggyõzõek, bár nem szolgálnak túl sok
újdonsággal. Itt még hiányzik az eredeti forrásbázis,
melynek következtében a szerzõ eszmefuttatásai túl ál-
talános szinten maradnak.

A könyv további részei jóval jelentõsebb szellemi él-
ményt nyújtanak. Ungvári szerepeltet például identi-
táspolémiát, mely Szerb Antal zsidó tradíció felõli értel-
mezését propagálja: Szerb „irodalmi érzékenysége ere-
detében a zsidóság életérzésének, aktuális és egyetemes
filozófiájának eleven forrásából származott”, állítja
Ungvári a 109. oldalon. Mi több, az esszé markáns
konklúziója szerint: „A zsidóként kivégzett mártíroktól
utólag sem perelhetjük el õseiket” (111). Ungvári Zsolt
Béla hírhedten heves retorikáját szintén némileg pole-
mikusan közelíti meg. Zsolt alaphangját Ungvári sze-
rint „a személyiség válsága és a kettõs identitás bemu-
tatása adja meg” (255), többek között a Kilenc koffer
lapjain kinyilvánított felháborodása „az önvád hangján
szól, ráadásul régi beidegzõdése szerint a zsidó kispol-
gárságot állítja pellengérre, ennek megrázó, de nem he-
lyénvaló pátoszát szépen hozza elõ a könyv” (259). A
szerzõ kiemelt figyelemben részesíti a közéletileg talán
legsikeresebb népi írót, a bajba került írókért felelõssé-
get vállaló Illyés Gyulát, aki a kötet meggyõzõ érvelése
szerint úgy tudott a politikai antiszemitizmus elszánt
bírálója lenni, hogy a zsidóság beilleszkedésérõl vallott
nézetei korántsem voltak problémátlanok.

A Felperzselt ország további színes eszmefuttatások
sorát tartalmazza. A szerzõ Füst Milán kapcsán az asz-
szimilációs krízis mélységeit ecseteli, hangsúlyozza
Szép Ernõnek sztoicizmusát, érzékelteti Márai háborús
iszonyatát és dühét, míg Tersánszky Józsi Jenõben a
bohóc álarcába bújó morális hõst véli felfedezni. Szug-
gesztíven ír Szabó Lõrincrõl is, aki „addig korbácsolta a
világ bûneit, amíg megbarátkozott velük, s a bûnösök
híve lett” (238). Nagy Lajos Pincenaplóját az emberi
gyarlóságok kóreseteinek, valamint a hozzászoktatás
stratégiájának érzékletes leírása miatt tartja figyelem-
reméltónak.

Ungvári Tamás színes és izgalmas eszmefuttatásai
visszatérõen hangsúlyozzák, hogy 1945 után elmaradt
a szükséges politikai és történelmi tisztázódás, sõt ha-
marosan a múlt megismerésének törekvését is meg-
szüntették. A szerzõ eközben nagyon is következetes
abban, hogy nem emberi életeket, hanem legfeljebb
emberi magatartásokat és teljesítményeket kíván érté-
kelni. A Felperzselt ország ítélkezés helyett inkább fel-
idéz egy másik Magyarországot, ezáltal pedig a tanú-
vallomásokon nyugvó, és az áldozatokat középpontba
állító emlékezet elmélyülését is elõsegíti.

Laczó Ferenc

34 | SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT

kultúra
RECENZIÓ

VÁGYAK A ROMOKON

Szombat_2017_januar_ny.qxd  2017.01.02.  9:33  Page 34



B3_Szombat_2016_december_ny.qxd  2016.12.05.  22:46  Page 3



B4_Szombat_2017_januar.qxd  2017.01.03.  9:34  Page 2


	B1_Szombat_2017_januar_ny
	B2_Szombat_2017_januar_ny
	Szombat_2017_januar_ny
	B3_Szombat_2017_januar_ny
	B4_Szombat_2017_januar_ny


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /MonotypeCorsiva
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a0068006100740020006c00e90074007200650020006b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007400e900730072006500200073007a00e1006e00740020006d00610067006100730061006200620020006b00e9007000660065006c0062006f006e007400e1007300fa002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e00200041002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061002000520065006100640065007200200035002e0030002c00200069006c006c00650074007600650020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e00200045007a0065006b00680065007a0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b0068006f007a00200062006500740171007400ed007000750073002d0062006500e1006700790061007a00e1007300200073007a00fc006b007300e9006700650073002e000dfeff0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a0068006100740020006c00e90074007200650020006b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007400e900730072006500200073007a00e1006e00740020006d00610067006100730061006200620020006b00e9007000660065006c0062006f006e007400e1007300fa002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e00200041002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061002000520065006100640065007200200035002e0030002c00200069006c006c00650074007600650020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e00200045007a0065006b00680065007a0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b0068006f007a00200062006500740171007400ed007000750073002d0062006500e1006700790061007a00e1007300200073007a00fc006b007300e9006700650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [540.000 666.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /MonotypeCorsiva
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a0068006100740020006c00e90074007200650020006b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007400e900730072006500200073007a00e1006e00740020006d00610067006100730061006200620020006b00e9007000660065006c0062006f006e007400e1007300fa002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e00200041002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061002000520065006100640065007200200035002e0030002c00200069006c006c00650074007600650020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e00200045007a0065006b00680065007a0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b0068006f007a00200062006500740171007400ed007000750073002d0062006500e1006700790061007a00e1007300200073007a00fc006b007300e9006700650073002e000dfeff0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a0068006100740020006c00e90074007200650020006b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007400e900730072006500200073007a00e1006e00740020006d00610067006100730061006200620020006b00e9007000660065006c0062006f006e007400e1007300fa002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e00200041002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061002000520065006100640065007200200035002e0030002c00200069006c006c00650074007600650020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e00200045007a0065006b00680065007a0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b0068006f007a00200062006500740171007400ed007000750073002d0062006500e1006700790061007a00e1007300200073007a00fc006b007300e9006700650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [540.000 666.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /MonotypeCorsiva
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a0068006100740020006c00e90074007200650020006b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007400e900730072006500200073007a00e1006e00740020006d00610067006100730061006200620020006b00e9007000660065006c0062006f006e007400e1007300fa002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e00200041002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061002000520065006100640065007200200035002e0030002c00200069006c006c00650074007600650020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e00200045007a0065006b00680065007a0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b0068006f007a00200062006500740171007400ed007000750073002d0062006500e1006700790061007a00e1007300200073007a00fc006b007300e9006700650073002e000dfeff0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a0068006100740020006c00e90074007200650020006b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007400e900730072006500200073007a00e1006e00740020006d00610067006100730061006200620020006b00e9007000660065006c0062006f006e007400e1007300fa002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e00200041002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061002000520065006100640065007200200035002e0030002c00200069006c006c00650074007600650020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e00200045007a0065006b00680065007a0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b0068006f007a00200062006500740171007400ed007000750073002d0062006500e1006700790061007a00e1007300200073007a00fc006b007300e9006700650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [540.000 666.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /MonotypeCorsiva
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a0068006100740020006c00e90074007200650020006b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007400e900730072006500200073007a00e1006e00740020006d00610067006100730061006200620020006b00e9007000660065006c0062006f006e007400e1007300fa002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e00200041002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061002000520065006100640065007200200035002e0030002c00200069006c006c00650074007600650020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e00200045007a0065006b00680065007a0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b0068006f007a00200062006500740171007400ed007000750073002d0062006500e1006700790061007a00e1007300200073007a00fc006b007300e9006700650073002e000dfeff0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a0068006100740020006c00e90074007200650020006b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007400e900730072006500200073007a00e1006e00740020006d00610067006100730061006200620020006b00e9007000660065006c0062006f006e007400e1007300fa002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e00200041002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061002000520065006100640065007200200035002e0030002c00200069006c006c00650074007600650020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e00200045007a0065006b00680065007a0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b0068006f007a00200062006500740171007400ed007000750073002d0062006500e1006700790061007a00e1007300200073007a00fc006b007300e9006700650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [540.000 666.000]
>> setpagedevice




