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jobboldali démonok
BALOLDALI DÉMONOK
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Eddig közmegegyezés volt ab-
ban, hogy a zsidók gyakorlati-
lag mind a haladó, kisebbség-

védô, demokrata baloldalon állnak és több-
nyire Izraelt is a zsidókhoz sorolták az
egyszerûség kedvéért. Ugyancsak közmege-
gyezés volt abban, hogy akik nem szeretik
a zsidókat, azok mind a jobboldalon állnak,
továbbá hogy ez utóbbiak a zsidó államot
sem szeretik.

A Netanjahu látogatás
mindezt felborította:
Izrael miniszterelnöke autoriter, illiberális,
nacionalista magyar kollégájával parolá-
zott és a helyi zsidóság antifasiszta pana-
szaira (nyilvánosan legalábbis) alig reagált.
Emiatt sok zsidó csalódott Izraelben, sok
magyar nacionalista, köztük a kormányfô
– viszont baráti érzelmekre gerjedt a –
Brüsszellel és a nemzetközi baloldallal ha-
dakozó –  zsidó állam iránt.

Csalódtak a Mazsihisz vezetôi is, akiknek
a magyar demokrácia éppoly közel állt a szí-
véhez, mint Izrael Állam. A közös nevezô ez
volt: harc az antiszemitizmus ellen. Ez pe-
dig a fáziskésében lévô Magyarországon a
hagyományos, 20. századi, nacionalista,

rasszista, kirekesztô antiszemitizmus elleni
harcot jelentette. Ez a régi stílusú zsidóelle-
nesség minálunk eddig magába olvasztotta
az újat is: a kommunista-liberális zsidókat
szidalmazó antiszemiták szidalmazták Izra-
elt is. A régi típusú jobboldal médiája meg-
tette azt a szívességet, hogy a régi antisze-
mitizmus mellett az új típusút is felvállalta.
Így a képlet egyszerû volt, a magyar zsidók-
nak (se másnak) nem kellett erôlködni:
nagyjából minden zsidó a baloldalon volt és
minden antiszemita a jobboldalon.

Akik ebben a képletben gondolkodtak,
nem kellett, hogy tudomást vegyenek azok-
ról a fejleményekrôl, amelyet pedig tôlünk
nyugatra már húsz éve jelen vannak: hogy ti.

ott a régi típusú, 
rasszista antiszemitizmus
immáron tabu,
és a zsidóellenes érzelmek a korszerû, bal-
oldali, emberjogi nyelven szólalnak meg.
(Izrael lábbal tiporja a palesztinok emberi
jogait, stb.)

A honi zsidó közösségben ezek a fejlemé-
nyek – ha hallottak is róluk – többnyire nem
érték el az ingerküszöböt. A magyar zsidók
és elsô képviselôjük, a Mazsihisz, Közép-Eu-
rópa egyetlen számottevô Holokauszt-túlélô

Gadó János

NETANJAHU
ÉS A MAGYAR
ZSIDÓK
A zsidó szemmel eddig egyszerûnek tûnô magyar politikai tájkép Ben-
jamin Netanjahu látogatásával alaposan összekuszálódott.
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közössége, múltjából kifolyólag, a fogyatko-
zó jobboldali démonok ellen harcolt. A bal-
oldali démonok a fáziskésében lévô Magyar-
országon nemigen voltak jelen, a magyar
zsidók többségét pedig csak a honi antisze-
miták érdekelték és nem sokat törôdtek az-
zal, hogy Nyugat-Európában vagy az ameri-
kai egyetemeken miként szidják Izraelt.

Így hát az idelátogató izraeli miniszter-
elnöktôl is azt várták, hogy a honi jobbol-
dali démonok ellen harcoljon – miközben
Izrael fô ellenségei 2000, vagyis az Al aksza
intifáda óta kirobbanása óta a baloldali dé-
monok: a kisebbségvédô nyelven meg-
szólaló zsidógyûlölet.

Orbán Viktor a baloldali
démonok ellen ajánlkozott
szövetségesnek

Netanjahu számára: a honi zsidóság kép-
viselôi pedig ezeket a fejleményeket egy-
szerûen nem vették tudomásul. Ôk, a hazai
baloldalhoz hasonlóan, az antifasiszta küz-
delemben merültek el – nem vettek tudo-
mást arról, hogy Izrael húsz éve egészen
más démonok ellen harcol. Így teljesen fel-
készületlenül érte ôket Netanjahu magatar-
tása. Nem arról van szó, hogy nem értettek
vele egyet. Úgy tûnik, hogy stratégiáját
egyáltalán nem értették.

Egyre jobban kibontakozik, hogy Netan-
jahu politikájának lényege a korszakváltás
észlelése. Felismerte, hogy a mélyen huma-
nista, antifasiszta, a múlt bûneivel viaskodó
Európai Unió egyre jobban becsavarodik a
radikális emberjogi, kisebbségvédô, tehát Iz-
rael-ellenes palesztinpárti diskurzusba.
Mindebben az Unió már odáig ment, hogy
az Izraellel való gazdasági együttmûködést
a palesztin-ügy alakulásától teszi függôvé.
(Amit semmi más ország esetében nem tesz:
nem köti tehát a tibetiek szabadságához a Kí-
nával folytatott kereskedelmet.) Az EU a zsi-
dó állam elsô számú gazdasági, kulturális –
és morális – partnere: Izrael európai gyökerû
demokrácia, az EU-val fenntartott kapcsola-
tok megromlása minden szempontból sú-
lyos veszteség volna a zsidó államnak. A to-
vábbi romlás megállításához, a fôsodrú Eu-
rópa „átprogramozásához” keresett szövet-
ségeseket Netanjahu Budapesten. Orbán Vik-
tor és a V4 pedig ebben partnernek mutatko-

zott: Ha Európa nem rendezi a kapcsolatát
Izraellel, saját magát bünteti – mondta nyil-
vánosan.

Egy ilyen stratégiai együttmûködés kiko-
vácsolásának pillanataiban Netanjahu alig-
hanem kétszer is meggondolja, hogy kritizál-
ja-e reménybeli partnerét és vendéglátóját.

Mindez nem Netanjahu személyes bizni-
sze,

itt a világpolitikai környezet
és az uralkodó eszmék
változásáról van szó,
amelyre válaszul Netanjahu igyekszik meg-
felelô stratégiát kimunkálni.

A magyar zsidóság, és elsô számú képvi-
selôje, a Mazsihisz, egész más világban él:
egy törtélelmi zárványként mûködô régió-
ban, ahol az emberjogi, kisebbségvédô po-
litika még nem futott túl a józan határokon,
ahol a baloldali anticionizmusnak – már és
még – csekély a bázisa.

A magyar polgárok látómezejét Orbán
Viktor tölti ki. Az ô robusztus alakja miatt
alig látnak a magyar világon túlra. Ez alól
gyakran a magyar zsidók sem kivételek.
Ami alapvetô baj, mert a világpolitika fejle-

ményeit és Izrael lépéseit téves pusztán an-
nak alapján megítélni, pozicionálni, hogy
mit mond errôl Orbán Viktor. Ez a megkö-
zelítés nyilván torzképet eredményez.

Emiatt nem látható a fáziskésés: a vi-
szonylagos elszigeteltségben (gondoljunk a
teljesen elszigetelt neológiára) élô magyar
zsidók a régifajta antiszemitizmussal (néha
annak árnyaival) viaskodnak. Eközben a zsi-
dó világ centrumában az új, progresszív
értékekre hivatkozó új zsidógyûlölet,

az anticionizmus megállít-
hatatlanul nyomul elôre.

Mindemellett is lehet persze bírálni Ne-
tanjahu Budapesten tett lépéseit, de a ma-
gyar baloldal és a magyar zsidóság képvise-
lôi a világpolitikai dimenziót – úgy tûnik –
nem látták át.

Amúgy itt nincsenek jó fiúk és rossz fiúk.
Eltérô viszonyok között élô, eltérô látásmó-
dú közösségek és vezetôik mást és mást vár-
nak el a másiktól. Nyilvánvalóan mindenki
a saját értékeit és érdekeit képviseli. Ez tel-
jesen rendjén való, ezeket nem kell rangso-
rolni, legfeljebb a széles látókörû, távlatos,
empatikus gondolkodás hiányát fájlalhatjuk.

Nehéz is összehasonlítási alapot találni,
ha azt akarjuk tudni, melyikük érdeke az el-
ôbbre való. De egy talán mégis van: ha a
magyar zsidók ne adj’ isten bajba kerülnek,
a hatmillió izraeli zsidó befogadja ôket. For-
dítva ez nem lehetséges.
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Benjamin Netanjahu és Orbán Viktor 
az Emanuel emlékfánál
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A magyarországi zsidóság történetében a mai
az elsô alkalom, amikor egyszerre két minisz-
terelnököt lát vendégül a magyar zsidó kö-

zösség.  Az eseményrôl ezért már most elmondhatjuk:
történelmi. S egy történelmi eseménynek történelmi
helyszínként a Goldmark terem ad otthont. A Goldmark
terem, ahol 1939-1944 között mûködött az úgynevezett
„Mûvészakció”. Ebben az idôben ugyanis a Horthy-kor-
szak zsidó törvényei miatt zsidó emberek, zsidó szárma-
zású magyar színészek máshol nem, csak itt, ezen a pó-
diumon léphettek fel.

Köszöntômben a földrajzilag két távoli ország közöt-
ti legerôsebb hídról, a magyarországi zsidóság összekö-
tô szerepérôl fogok beszélni.

Múltunk és jövônk összeköt bennünket, ahogyan Ma-
gyarország és Izrael szeretete is. Történelmünk itt van a
teremben, hiszen itt ül köztünk közösségünk néhány
megbecsült tagja, olyanok, akikkel megtörtént az el-
mondhatatlan, akik elszenvedôi voltak a mindent
elsöprô gyûlöletnek. Velünk hallgatják majd a magyar és
a zsidó állam vezetôjének szavait. Miniszterelnök Urak!

Önök mögött ott ül a 92 éves édesanyám is, aki 45-
ben Auschwitzból jött haza.  És itt van velünk a jövô ge-
nerációja is. Azok, akik rendszeresen látogatnak Izrael-
be, dolgoznak, vagy tanulnak az ottani egyetemeken.
Ôk azok, akik a két ország kapcsolatát majd tovább fej-

lesztik. Túlélôink és a fiatalok: ôk a mi hídjaink, korok és
országok között.

Herzl Tivadar szülôhelye, Magyarország, megbízható
partnere Izraelnek. Az izraeli gazdaság fejlôdésére veszé-
lyes bojkott mozgalmak ellen a magyar kormány állt ki
elsôként Európában a vitatott területekrôl érkezô áruk
külön megjelölésének elutasításával. A magyar
kormány, kérésünkre egyértelmûvé tette, a vallásszabad-
ság részének tekinti a zsidó vallás alapjait jelentô körül-
metélés és a kóser vágás jogát, miközben az Európai
Unió több országában ezt megkérdôjelezik. Együtt-
mûködésünk sikeres az oktatás területén is. De a tegnapi
tárgyalások szerint a két ország kulturális, gazdasági ko-
operációja is kiváló. A legutóbbi Zsidó Közösségi Kere-
kasztal ülésén kértem, Magyarország ismerje el Izrael fô-
városaként a három monoteista világvallásnak otthont
adó Jeruzsálemet.

Mi reménykedünk…
Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége mindig se-

gítette és a jövôben is segíteni fogja Magyarország és Iz-
rael barátságát. Jók a magyar-izraeli kapcsolatok. De
közben mindig vannak a közösségünk életét zavaró je-
lenségek, melyekrôl ôszintén szeretnék szólni. Mert Ma-
gyarország felemás módon nézett szembe a holokauszt
folyamatával, az akkori hatóságok, a kormány és a kor-
mányzó felelôsségével, mint ahogy 72 évvel a 2. világ-
háború után sem zárult még le maradéktalanul a zsidó
kárpótlás, s megoldatlan az egyházakat ért jogsérelmek

A zsidók 
Magyar-

országon
elkezdtek 

félni.
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panaszlista
KÉT KORMÁNYFÔNEK

Heisler András

„ÔSZINTÉN 
SZERETNÉK 
SZÓLNI”
Ebben a hangnemben indította beszédét Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
(Mazsihisz) elnöke július 19-én este Budapesten, Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Orbán 
Viktor magyar miniszterelnök a Dohány utcai zsinagógában és a Mazsihisz székházában tett látogatásán. 
Az alábbiakban a Mazsihisz elnökének, valamint a két állam miniszterelnökének beszédét közöljük. 
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orvoslása is, ami segíthetne visszaállítani hazánkban az
egyházak független mûködését.

Napjainkban Magyarországon el lehetett indítani egy
olyan totális propagandakampányt, amelynek nyelvi és
képi eszköztára bennünk, zsidókban rossz emlékeket kel-
tett. Lehet vitatni a kampány szándékait, de számomra
egy dolog miatt vált biztosan elfogadhatatlanná: a zsi-
dók Magyarországon elkezdtek félni.

S ez olyan jelenség, ami mellett felelôs zsidó vezetô
nem mehet el szótlanul. De felelôs kormányfô sem.

Annak örülünk, ha magyar állampolgárokként a ma-
gyar kormány meg kíván védeni bennünket, de a
leghatásosabb védelmet a gyûlöletmentes magyar társa-
dalomban látjuk. Arra kérem Magyarország miniszterel-
nökét, segítse Magyarországot olyan közösséggé tenni,
ahol az erôt egymás értékeinek tisztelete jelenti.

Tisztelt Miniszterelnök urak! Kedves Vendégeink! Mi
egy olyan országban akarunk büszke, magyar zsidók len-
ni, ahol senkinek az arcmásán nem éktelenkedhetnek
„büdös zsidó” felíratok. A magyarországi zsidók többsé-
ge a jövôben is itt akar élni, itt a Kárpátok ölelésében, de
félelem nélkül. Történelmünk, kultúránk, a számunkra
mindennél szebb nyelvünk ide köt bennünket.

Tisztelt Netanjahu Miniszterelnök úr!
Fájdalmasan érinti közösségünket, amikor Izraelben

a diaszpórai zsidóság vallási elismerését szûkíteni akar-
ják.

Közösségünk túlélte a holokausztot, a vallásellenes
kommunista rendszer alatt is hû maradt gyökereihez, és
mi ne számítanánk eléggé zsidónak? A magyar zsidóság
abszolút többségét jelentô neológia betéréseit, brit-milá-
it, esküvôit, (akár mindnyájunkét), bármiféle rabbinikus
döntvényeit lehet semmibe venni? Mi, akiket Európában
„lebüdöszsidóznak”, mi, akik feltétel nélkül támogatjuk
a zsidó állam törekvéseit, mi, akik Izraellel álmodunk,
miért nem lehetünk elég jó zsidók Izraelnek?

Az izraeli Külügyminisztérium értékelése a magyar
plakátkampányról pedig hideg zuhanyként érte közössé-
günket.

A nagykövet úr kiállását követôen ez a nyilatkozat
fájdalmakat okozott, sokan úgy érezték cserbenhagytak
bennünket. S mi most nem a múltról, hanem közössé-
günk jövôjérôl beszélünk. A jövôbe vetett hit reményé-
rôl, a két ország kapcsolatait mindenkor katalizáló zsidó
közösség megbecsülésérôl.

Netanjahu Miniszterelnök Úr!
Tisztelettel arra kérem, segítse elô a diaszpóra na-

gyobb megbecsülését.  Csak erôs diaszpóra képes Izrael-
nek segíteni, s mi magyar zsidók, segíteni akarunk.

Miniszterelnök Urak!
Mi büszke zsidókként kívánunk élni, mi felelôs ma-

gyar állampolgároknak valljuk magunkat, ezért nem
hagyhatjuk szó nélkül, ha napi politikai érdekek értéke-
inket megpróbálják felülírni. Mi, magyarországi zsidók

támogatjuk Izraelt! Mi, magyarországi zsidók segítjük
a magyar kormányt minden olyan törekvésében, ame-
lyek értékeinkkel összeegyeztethetôek. Támogattuk Ma-
gyarország IHRA elnökségét, megvédtük a kormányt, mi-
kor oktalan támadás érte nemzetközi zsidó szervezet ré-
szérôl, boldogan dolgozunk társadalomépítô projektek-
ben, országszerte teszünk a társadalmi kohézióért. Úgy
érezzük, a magyar kormányfô által igényelt „kis segít-
séget” közösségünk, amikor csak lehet megadta  és a jö-
vôben is meg kívánja adni.

Miniszterelnök urak!
Még a kommunista rendszerben is az egyedülálló,

idén 140 éves Rabbiképzô – Zsidó Egyetemrôl kerültek
ki a hazai és a visegrádi országok rabbijai. Közös érde-
künk ezt a patinás intézményt regionális tudásközpont-
tá fejleszteni, ahol a magyar és izraeli akadémiai világ
együtt alkothat értékeket.

Legfontosabb feladatunk tradícióink megôrzése, az
oktatás, a nevelés és az értékteremtés. Látszólag minden
rendben van. Sokan zsidó reneszánszról beszélnek. Va-
lójában iszonyatos küzdelmet folytatunk, de nem a kor-
mánnyal, nem a népvándorlással, még csak nem is az an-
tiszemitákkal, hanem az asszimilációval. Hosszabb tá-
von a kérdés az, gyermekeink, vagy unokáink vajon zsi-
dókként fognak-e élni. Pozitív zsidó közösségi önképre
vágyunk, amelynek része a zsidó öntudat és az erôs Izra-

Megvédtük 
a kormányt,
mikor oktalan
támadás érte
nemzetközi
zsidó szervezet
részérôl
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Tisztelt Netanjahu miniszterelnök úr és Sara Asz-
szony! Tisztelt Heisler András elnök úr és ked-
ves Felesége! Tisztelt Frölich Róbert fôrabbi úr!

Mélyen tisztelt Fôpolgármester Úr, Hölgyeim és Uraim!
Különleges alkalom ez a mai: Izrael miniszterelnöke,

Benjámin Netanjahu a két ország történetében elôször hiva-
talos kormányfôi látogatást tesz hazánkban. S hogy ez a ki-
vételes esemény még izgalmasabb legyen, itt, Budapesten
találkozott a három másik közép-európai, V4-es miniszter-
elnökkel. Izrael Állam, magyarok, zsidóság, Közép-Európa:
történelmi asszociációk tucatjai keringenek a fejünkben.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Nálunk, itt, Magyarországon él, és a magyar nemzet ré-

sze Európa második legnagyobb zsidó közössége. S ma itt,
Herzl Tivadar szülôhelyén találkozunk, akinek híres monda-
ta körülölelte és körülöleli a mai politikai tanácskozásainkat:
„ha akarjátok, nem mese.” Igen, ha akarjuk, nem mese, nem
délibáb és nem üres reménykedés, hogy Izrael és Közép-Eu-
rópa, Izrael és Magyarország olyan jövôt képzeljen el, amely-
ben a fontos dolgok összekötnek bennünket. Olyan jövôt,
amelyben összeköt a hazánk és a nemzetünk szeretete, össze-
köt a külsô fenyegetéssel szembeni önvédelem, összeköt a
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Orbán Viktor

„MI MINDIG TÖBBET
ADUNK A VILÁGNAK,
MINT AMENNYIT 
KAPUNK TÔLE” „

el. Meggyôzôdésünk, hogy Magyarországnak és Izrael
Államának is elemi érdeke, hogy a magyar diaszpóra zsi-
dóságát ne ossza meg, ne idegenítse el magától és meg-
adjon minden segítséget ahhoz, hogy közösségeinket
építve megélhessük és tovább vihessük ôseink magyar és
zsidó tradícióit.

A hidakat országaink között tovább kell építeni! S ha

a hídon akadályokat találunk: közös felelôsségünk Mi-
niszterelnök Urak, hogy azokat egymásra figyelve, pár-
beszéddel, higgadt elemzéssel, a valódi okok ôszinte fel-
tárásával, s ne a problémák erôvel történô lesöprésével
szüntessük meg.

Tisztelt Miniszterelnök Urak! Ehhez kérem az Önök és
az Örökkévaló segítségét!
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Orbán Miniszterelnök úr és felesége, rabbi
urak, elnök urak, Fôpolgármester úr, 
Heisler úr édesanyja, nagykövetünk, és

minden tisztelt megjelent, aki eljött ma este!
Elsôsorban köszönetet mondok a Miniszterelnök úr-

nak, az Elnök úrnak és kedves feleségüknek a meleg fo-
gadtatásért, amelyben engem, a feleségemet és a delegá-
ciónkat részesesítették. Együtt zárunk most le egy törté-
nelmi ívet, amely már régen megérett erre.

1860-ban ezen a helyen kezdôdött meg a zsidó nép új-
jászületése. Nem messze innen állt az a ház, ahol megszü-
letett a modern Mózes, Theodor Herzl. Lángész volt, ám
nem kizárólag az intellektusa és az analitikus jövôlátás-
ra tette ôt prófétává, hanem a szellemisége, a lelke. Fölis-
merte, hogy az antiszemitizmus tüze elemésztheti Európa
zsidóságát. Elmenekülhetett volna, élhetett volna tétlenül,
ô azonban megvalósította a nemzetek történetének csodá-
latos fordulatát. Egy tetszhalott népet keltett életre azzal,
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Benjamin Netanjahu

„HERZL ÁLMA 
BETELJESÜLT”

terrorizmus elleni küzdelem. Olyan jövôt, amelyben össze-
köt a modern technológia, innováció és kutatás, összeköt-
nek a kereskedelmi és beruházási kapcsolatok. Összeköt a
kultúráink közötti mély kapcsolat és a kölcsönhatások. És
olyan jövôt, amelyben összeköt az identitásunk magabiztos-
sága; tudjuk, kik vagyunk, és büszkék vagyunk arra, akik va-
gyunk. Vagyunk, akik voltunk, és leszünk, akik vagyunk. És
olyan jövôt, elsôsorban olyan jövôt, amelyben összeköt min-
denekelôtt egymás kölcsönös tisztelete.

Igen, ha akarjuk, nem mese, hogy megfékezzük a terro-
rizmust, hogy megállítjuk az európai antiszemitizmus erô-
södését, és nem mese, hogy sikerülhet leállítanunk az into-
lerancia tömeges Európába szállítását. Ha akarjuk, nem
mese, hogy az Európai Uniót meggyôzhetjük arról, hogy
elismerje és tisztelje Izraelnek azokat az erôfeszítéseit és ál-
dozatait, amelyekkel önmagán túl Európát is védelmezi.
Nincs bennem kétség afelôl, ha a szélsôséges és militáns
terrorista csoportok átveszik a közel-keleti térség feletti irá-
nyítást, akkor Európának újabb és újabb inváziókkal kell

szembenéznie. Olyan idôket élünk, amikor Izrael és Euró-
pa, benne Magyarország biztonsága összekapcsolódik.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Magyarország miniszterelnökeként büszke vagyok

arra, hogy nálunk ma a zsidó élet a reneszánszát éli, ha
mint hallhattam is, küzdelmek árán. Mi azt kívánjuk,
hogy a magyar zsidóság alkotó energiái szabadon kibon-
takozzanak. Én azt várom, hogy a magyar zsidó kultúra
mostani felívelése gazdagítani fogja Magyarországot és
a nemzeti kultúránkat.

Netanjahu miniszterelnök úr azt mondta nekem, hogy
Izrael titka az a tudás, hogyan lehet a legkevesebbôl a
legtöbbet kihozni. Egyszer talán mi is eltanuljuk ezt.

Addig is emlékeztetem Önöket egy másik karakter-
jegyre, amely hasonlóvá teszi a két népet: mi mindig töb-
bet adunk a világnak, mint amennyit kapunk tôle, s ez
így is van rendjén.

Kívánom, hogy a két népnek még hosszú évszázado-
kig legyen mit adnia.
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hogy fölismerte: az úgynevezett „zsidókérdés” megoldása
a zsidó állam létrehozása. Ehhez a feladathoz itt, ebben a
városban talált társat. Herzl neve ismert, Max Nordaué ke-
vésbé. Pedig Nordau, a másik lángész, a belle epoque kie-
melkedô alakja az 1890-es évekig ismertebb volt, mint
Herzl. A két magyarországi születésû zsidó összefogott, és
útjára indította a modern cionista mozgalmat. A
budapesti születésû Herzlnek és Nordaunak köszönhetô-
en állhatok most itt Önök elôtt, mint az egyetlen zsidó ál-
lam, a szuverén Izrael miniszterelnöke. 

A korszak, amelyben a cionizmus megszületett, kö-
zelebb hozta a szörnyû pusztítást is, amelyet Herzl elôre
látott. Nemcsak a fizikai rombolást, a zsinagógák lerom-
bolását, hanem mindenét, ami zsidó. 

Miniszterelnök úr! Éppen most látogattuk meg ezt a pa-
zar zsinagógát.  Tudom, hogy Önök helyreállítanak egy
gyönyörû zsinagógát egy másik országban, Szerbiában,
amelyet annak idején magyar zsidók építettek.  Úgy tu-
dom, októberben avatják újra. Jelen leszünk az esemé-
nyen, amely egyszerre fölavatás és emlékezés a pusztítás-
ra, az európai zsidók elpusztítására, amelyet Herzl elôre lá-
tott. Ötven évvel Izrael Állam születése elôtt azt mondta:
„Lehet, hogy az én már nem élem meg, de ötven éven be-
lül létrejön a zsidó állam.” Igaza volt.

Megjósolta azt is, hogy milyen lesz a zsidó állam. Néha
tévedett, például a nyelvet illetôen. Azt gondolta, hogy a
zsidó államban németül beszélnek majd. De nem: mi meg-
újítottuk ôsi, 3000 éve ismert nyelvünket. A fiunk, aki 15
évesen Izraelben bibliaversenyt nyert, hétévesen el tudta
olvasni a Holt tengeri tekercseket és Ézsaiás Könyvét, ab-
ban a formában, ahogyan azokat megtalálták. Ezt a nyel-
vet megtartottuk, és alkalmassá tettük arra, hogy a cybers-
pace biztonságáról, az autógyártás technológiájáról, a tej-
termelésrôl, bármirôl beszélhessünk rajta. Ahogyan Herzl
megálmodta: „Élenjárói leszünk a Keletnek, az önkény-
uralmak gyûrûjében a tudomány, a technológia és a hala-
dás ékkövei leszünk. Ötven éven belül megvalósul a zsidó
állam, és az emberi tudás kútforrása lesz.” Álma beteljesült.

Itt állok Önök elôtt, mint az elsô hivatalban lévô izrae-
li miniszterelnök, aki Magyarországra látogat. Nagyszerû
dolog ez! Tudom, hogy jön még második, harmadik és so-
kadik ilyen alkalom. Az a megtiszteltetés is ért, hogy elsô
vagyok, aki a Visegrádi Államok miniszterelnökeivel talál-
kozhat. A következô találkozásunk Izraelben lesz. Gyakran
mondjuk, hogy „Jövôre Jeruzsálemben”. Én most úgy
mondom: Jövôre Jeruzsálemben, Visegrád Jeruzsálemben!

A mai esemény jelzi, hogy Izrael Állam elfoglalja jogos
helyét a nemzetek között, hogy a zsidó nép elfoglalja jo-
gos helyét a népek közt. Vannak, akik ellenállnak ennek.
Még ma is léteznek antiszemita mozgalmak. Hagyomá-
nyosak is, és olyanok is, amelyek az anarchista baloldali
antiszemitizmus és a radikális iszlám vegyülékei. Ez elké-
pesztô! Egymás ellentétei kellene, hogy legyenek, ehelyett
egyesülnek a zsidók gyûlöletében. Párizsból jöttem ide,

ahol Emmanuel Macron francia miniszterelnökkel talál-
koztam. (Közbevetve, megkérdeztem Macront, tudja-e,
mit jelent az Emmanuel név. Mondta: Velünk az Isten. Én
erre azt válaszoltam: Igen, Isten legyen Önnel.) Macron ki-
jelentette, hogy az anticionizmus az antiszemitizmus egy
formája. Nem mondhatod azt: semmi bajom a zsidókkal,
csak azt gondolom, hogy ne legyen saját államuk. Ez
olyan, mintha azt mondanád: nem vagyok Amerika-elle-
nes, semmi bajom az amerikaiakkal, de azt gondolom,
hogy ne legyen Amerika.

Létezik a probléma, hiszen létezik burkolt antiszemitiz-
mus is, amelyik ellenzi a zsidó nép újjászületését, ezt az
óriási teljesítményt, amelyet Herzl kezdeményezett, és
amelyet mi folytatunk. Nagyon fontosnak tartom, hogy
az államok álljanak ki Izrael Állam delegitimációja ellen,
mert ez egyben a zsidó nép delegitimációja. 

Köszönöm Orbán Miniszterelnök úrnak, hogy kiáll Izra-
el mellett, ezzel egyben fellép a zsidóellenes agitáció ellen
is.  Miniszterelnök úr, Ön tegnap szilárdan kiállt a magyar-
országi antiszemitizmus ellen. Beszélt ennek a mai formái-
ról, és a régirôl is, ahogyan Ön fogalmazott, a bûnökrôl,
amelyeket elôzô magyar kormányok követtek el. Nagyon
ôszintén beszélt errôl a találkozónkon. Ez fontos, ezt meg-
hallotta a világ, és folyamatosan hallania is kell. 

Nagyszerû lehetôség ez a mostani találkozás. A zsidó
nép tehetséggel megáldott, akár más népek, csakhogy szá-
munkra a tehetség a túlélés záloga, ezért a szenvedélyünk-
ké vált az ápolása. Számtalan országnak segítünk, példá-
ul Afrikában, ahova idén már kétszer is ellátogattam, és
az afrikai országok is viszontlátogatnak minket. Nemcsak
az afrikaiak, hanem más, hatalmas országok is.  Nemrég
Kínában a köztársasági elnök elmondta, hogy nemsokára
meghaladják az 1,4 milliárdos lélekszámot. Azt mondtam
erre, hogy mi meg éppen túlléptük a nyolcmilliót. Mégis,
mondta a kínai elnök, innovációs nagyhatalom vagytok.
Sok igazság van ebben, ám az innováció nem csak életünk
szükséges része, hanem karakterjegyünkké is vált. 

Az ENSZ-ben kiállításon mutattuk be az izraeli techno-
lógiai lehetôségeket. Egy afrikai vezetô megkérdezett: mi
a titkotok, hogy minden gondunkra van megoldásotok?
Azt válaszoltam, hogy a zsidó nép olyan, mint egy fa,
amelynek mély gyökere a hagyománya, a történelme, az
emlékei, a földje, és amely az égbe terjeszti ki ágait. Folya-
matosan kérdezünk, és megválaszoljuk kérdéseinket. Fa
vagyunk, a gyökerünk a múltunk, az ágaink a jövônk.

E gyökerek és ágak nélkül nem lettünk volna képesek
az újjászületésre; a múlt idôk emléke és a jövô reménye
nélkül. Ez egyesít minket a világ megannyi országával,
Magyarországgal, a visegrádi országokkal, amelyek szin-
tén a jövôbe vetik a hitüket. Barátsággal nézünk a jövôbe.
Magyarország és Izrael, a magyar nép és a zsidó nép ba-
rátságával. Ez a látogatás, ez a mostani találkozás itt, a zsi-
nagóga mellett a barátság kinyilvánítása. 

Nagyon köszönöm, toda raba!

Barátsággal
nézünk 

a jövôbe. 
Magyarország

és Izrael, 
a magyar nép
és a zsidó nép
barátságával.
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Esorok írója 2005-ben készített utoljára ku-
tatási beszámolót a zsidó iskolák végzettjei-
rôl.1 Egyfajta kontrollcsoportként a buda-

pesti zsidók által preferált két gimnázium, a Radnóti és
a Berzsenyi végzettjei szerepeltek a mintában.

Az akkori eredmények azt mutatták, hogy a Lauder is-
kola diákjai meghatározó részben igen kedvezô, mond-
hatni elit környezetbôl érkeztek. Mind a családok anya-
gi körülményei, mind a szülôk iskolai végzettsége, fog-
lalkozási státusza jócskán felette volt nemhogy az orszá-
gos vagy a budapesti átlagnak, de a zsidó átlagnak is. 

A végzettek túlnyomó többségének volt valamelyes
zsidó háttere, de egyharmad alatt volt azok aránya, akik-
nek mind a négy nagyszülôje zsidó volt. Az esetek felé-
ben az egyik szülô volt zsidó. A kérdezettek fele csak ké-
sôbb tudta meg, hogy zsidó családban él – azaz semmi-
lyen zsidó hagyományt nem tartottak. A vizsgálat azt is
megmutatta, hogy a kérdezett gyerekkori családi környe-
zetéhez képest valamelyest erôsödött a zsidóságban –
ami szubjektív meggyôzôdését és életmódját illeti. 

Tanulmányi eredményeik jók voltak, de nem ki-
emelkedôk: nem tûntek ki tanulmányi versenyeken,
mert az iskola szellemiségéhez a verseny nem állt olyan
közel. Ebbôl a szempontból elég erôs kontrasztot mutat-
tak a fent említett elit gimnáziumok végzettjei, amelyek

e téren sokkal kedvezôbb mutatókkal büszkélkedhettek.
A Lauder iskola tanulóinak 95 százaléka továbbtanult (a
másik két zsidó gimnázium mutatói e téren valamivel
rosszabbak voltak), kétharmaduk a legkülönfélébb egye-
temen. E téren, csak a két elitgimnázium tanulói mutat-
tak jobb eredményt, ahol a végzettek 80 százaléka ment
egyetemre, kétharmaduk pedig éppen az ELTÉ-re.

Politikai értelemben a végzettek – nem meglepô módon
– erôteljesen baloldali/liberális orientációjúak voltak.

Ezt a korábbi hátteret vesszük kiindulópontnak, ami-
kor a Lauder iskola mai munkáját akarjuk értékelni.2

*
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ZSIDÓ ISKOLÁK 
A második világháború elôtt tíz évvel mintegy 300 zsidó iskola mûködött Magyarországon, a háború után tíz évvel ez a szám
egyetlen egyre apadt. Ma három iskola található, valamennyi Budapesten. (Ôsztôl megnyitja kapuit a negyedik iskola is, a
Maimonidesz Gimnázium.) Összeállításunkban pillanatképet nyújtunk mindegyikrôl. 

Gadó János

A LIBERÁLIS 
ZSIDÓ ALTERNATÍVA
Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola
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A diákok többsége ma is szekuláris zsidó háttérbôl
jön, s a szülôk jelentôs része (29 %) vezetô beosztású,
ami a változatlanul magas társadalmi státuszra utal. 

Noha – a fentiekbôl következôen – a diákok jelentôs
része nem szorul rá, a Lauder iskola szociális támogatást
is nyújt – évente maximum 10-12 diáknak. A program ré-
szét képezi, hogy a családok vállalják a Jaffe Családsegí-
tô Szolgálat szakembereivel való együttmûködést,
amelynek során önkéntes munkát vállalnak a zsidó kö-
zösségben.

Fluktuáció
Korábban jellemzô trend volt, hogy a gyereküket kímél-

ni igyekvô szülôk a Lauder iskola elemi tagozatára íratták
be gyereküket, akik azonban a gimnáziumi tanulmányai-
kat már valamelyik elit gimnáziumban kezdték el. „A ten-
dencia megfordult: – írja a Lauder egyik oktatója – a
2015/16-os tanévben egyetlen diák ment el az 54 fôs évfo-
lyamról, a 2016/17-es tanév hatodik évfolyamáról szintén
összesen egy diák megy el. Továbbá minden évben akad
egy-egy külföldre költözô vagy alijázó család is.”

Ami a gimnáziumi tagozatot illeti, egy példa: a jelen-
leg 11-edikes Távlinim évfolyamon a diákok 60%-a elsô
óta, 80%-a hetedik (vagyis a gimnáziumi tagozat kezde-
te) óta lauderes.

Zsidó tárgyak
Zsidó gimnáziumról lévén szó, a héber nyelv és a ju-

daisztika fontos szerepet játszanak. A judaisztika – ami
leginkább a zsidó hagyomány és mûvelôdéstörténet ok-
tatását jelenti – az elsô osztálytól az érettségiig kötelezô.
A modern héber nyelv 2. osztálytól 8. osztályig kötelezô,
majd választható, kinek-kinek a megfelelô szinten. Ami
az eredményt illeti: „négy diákunk (7-8.évfolyam) tett
alapfokú, egy diákunk (12. évfolyam) középfokú- és egy
diákunk (11. évfolyam) felsôfokú nyelvvizsgát.  Ezen
kívül volt három középszintû és két emelt szintû érett-
ségizônk” – írja a gimnáziumi tagozat igazgatója. Az
utóbbi években a Lauder iskola 40 diákja vett részt az or-
szágos nyelvi versenyen héber nyelvbôl. 

Angol nyelv
Az angol nyelv azonban összehasonlíthatatlanul fon-

tosabb szerepet játszik a diákok tanulmányaiban: gyakor-
latilag mindenki eljut a nyelvvizsga valamilyen szintjé-
re, csak a megváltozott körülmények között már nem a
nyelvvizsga, hanem az érettségi játszik meghatározó sze-
repet. A többség a 10. évfolyamon középszinten, a 11. év-
folyamon pedig emelt szinten érettségizik angolból, így
az emelt szintû érettségivel automatikusan megkapják a
nyelvvizsga-bizonyítványt is. Az egyik angoltanárnô sze-

rint „minden érettségizô diákunk eléri a középfokú nyelv-
vizsgához szükséges szintet, a többség a felsôfokút”.

Az angol érettségi eredmények átlaga minden évben
90% felett van, a többség elôrehozott érettségi vizsgát tesz. 

A Lauder iskola, amely mérhetô tanulmányi teljesít-
ménye alapján nincs fenn a középiskolák top 100-as lis-
táján, az angol nyelv terén kiemelkedôen teljesít. Ezt
alighanem afféle biztonsági minimumnak is tekintik a
zsidó szülôk, akik számára nyugatra vándorlás (és nem
az alija) mindig létezô opció. 

A fentieket erôsíti meg a HVG oktatási különszámá-
ban látható statisztika, amely a lauderes diákok adott
tárgyból elért helyezést mutatja az ország gimnáziuma-
inak rangsorrendjében. 

Matematika kompetencia-mérés 263.
Szövegértés kompetencia-mérés 271.
Magyar Érettségi 83.
Matematika érettségi 204.
Történelem érettségi 128.
Nyelvi érettségi 31.
Felvételi eredmények 206.

A Lauder iskola diákjai, akik más tárgyakból átlagban
hullámzó teljesítményt nyújtanak, az angol nyelvi érett-
ségi terén az elit iskolák szintjén teljesítenek.

Külföldi kapcsolatok
Izraeli, olasz, portugál, török és amerikai középisko-

lákkal is bonyolítanak tanár- és diákcsere programot és
egyéb együttmûködést a Lauder tanárai. A tizedik évfo-
lyam diákjai – sztenderd izraeli útjukon – rendszeresen
felkeresik a Naharia város közelében lévô Shulam Tsor
gimnáziumot. „Egy isztambuli zsidó iskolával (Ulus Özel
Iskola) szintén nagyon jó az együttmûködésünk. Mostan-
ra hagyománnyá vált, hogy minden év tavaszán a hato-
dikosaink látják vendégül a törökországi diáktársaikat,
és úgy terveztük, hogy a mieink az ôszi ünnepek után vi-
szonozzák a látogatást” – írja az egyik oktató. (Az idei
isztambuli látogatás a törökországi politikai válság mi-
att végül elmaradt.) Több amerikai zsidó iskola tanárai
vendégelôadóként oktattak a Lauderben – és viszont. 

Tanulmányi versenyek
Tanulmányi versenyek terén a Lauder nem tartozik az

elithez, de vannak értékelhetô eredményei: az elmúlt öt
évben hét diák ért el kiemelkedô teljesítményt, köztük az
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV)
három diák ért el jó helyezést – egyikük angolból elsô
lett. Meglepô és váratlan siker, hogy a legutóbbi ritmikus
sportgimnasztika Európa bajnokságon a 8. helyezett ma-
gyar csapat három tagja a Lauder iskola tanulója volt. 

Mérhetô
tanulmányi

teljesítménye
alapján 

nincs fenn 
a középiskolák

top 100-as
listáján.
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Továbbtanulás
Általános tendencia, hogy a Lauderes diákok mintegy

harmada folytatja külföldön tanulmányait. Ez az arány
a magyar átlagot messze felülmúlja, és csak egyes elit-
gimnáziumokra jellemzô.

Az itthon továbbtanulók nagyjából egyenletesen
oszlanak el a mûvészeti, orvosi, mûszaki és humán sza-
kok között. Az alábbi körgrafikon azt mutatja, hogy az
elmúlt három évben a továbbtanulók milyen arányban
választották a külföldi, a hazai állami és hazai fizetôs
tanintézményeket.

JEGYZETEK

1 Gadó János: A zsidó iskolák végzettjei, 2005. Megjelent a
Szombat 2005. decemberi számának mellékleteként.

2 Mostani adataim forrása Horányi Gábor igazgató és kollé-
gái szíves adatközlése.

A z intézmény, az 1919-ban alapított Zsidó
Gimnázium jogutódja, két év múlva ünnepi
a századik születésnapját. A Budapesti Zsidó

Hitközség által fenntartott neológ oktatási intézmény
épülete a Laky Adolf utcában áll. A tantermek és szertá-
rak jól felszereltek, számítógép, mûszerek, egyéb oktatá-
si eszközök segítik a tanulást, az iskolát szép környezet,
modern külsô, világos, tiszta enteriôr, nagy tornaterem,
sok számítógép, és barátságos, oldott, családias légkör
jellemzi.

Az iskola mintegy 50 fôs tanári kara jelenleg 400 ta-
nulót oktat 13 évfolyamon, 6 elemi és 6 gimnáziumi osz-
tályban, általában az évfolyamokon 2-2 osztállyal. A két
tagozatot nyelvi elôkészítô év köti össze, ahol emelt szin-

te tanítanak angol és héber nyelvet is. A negyvenfôs ta-
nári karban sok a férfi, az alsó tagozatos tanítókat kivé-
ve mindenkinek egyetemi végzettsége van, és valameny-
nyi tanár beszél legalább egy idegen nyelvet. Noha a tan-
testület kifejezetten fiatalnak számít, ebben az intéz-
ményben, ellentétben a központi törekvésekkel, megôr-
zik az idôsebb kollégákat is, szükség van tapasztalatuk-
ra és bölcsességükre. Az igazgatónô, Kovács Bernadett
szerint az intézmény két jelzôvel minôsíthetô: egyrészt
zsidó, másrészt integráló jellegû iskola. 

– Kezdjük talán a zsidó jelleggel. Ez miként érvénye-
sül, ha az iskolába nem zsidó gyerekek is jelentkezhet-
nek?

– A pedagógiai programunkban az szerepel, hogy el-
ônyt élveznek a felvételnél a zsidó gyerekek, illetve azok
a gyerekek, akiknek a szülei vagy az Anna Frank Gimná-
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ziumba, vagy annak idején a Zsidó Gimnáziumba jártak.
Sôt, most már jönnek, legnagyobb örömünkre, a „schei-
beresek” gyerekei is, de ezen kívül az iskola kapui nyit-
va állnak mindenki elôtt. Az integrálás pedig nemcsak a
különbözô kultúrákból, vallásokból érkezô diákok
együttnevelését jelenti a neológia szellemében, hanem
elsôsorban felzárkóztatást és ugyanakkor tehetséggon-
dozást. 

Megjelennek a holokauszt-
traumák

– Mekkora lehet a zsidó diákok aránya? 
– Nincsen errôl semmiféle statisztikánk, ezért én csak

a személyes tapasztalataimra hagyatkozva mondhatom:
ahogyan megjelenik a zsidó gyerekek aránya a teljes lét-
számban, ugyanúgy jelenik meg a felzárkóztatásban és
a tehetséggondozásban is. Én azt látom a zsidó gyerekek
esetében, hogy különleges tehetséget mutatnak a
mûvészetekben, és nagyon komoly problémáik vannak
a matematikával. Talán kevésbé meglepô, bár a magyar
nyelvû szakirodalomban errôl keveset lehet olvasni,
hogy a zsidó gyerekek esetében van még egy „különle-
gesség”: a harmadik-negyedik generációs holokauszt-
túlélôk is küzdenek traumákkal. Ezek a gyerekek nagyon
korán találkoznak azt embertelenség tényével. Vagy úgy,
hogy a családi beszélgetésekbôl kiszûrik, hogy valaki hi-
ányzik az asztaltól. Vagy lát a gyerek egy családi fotót,
és megkérdezi, hol vannak azok a rokonok? Rendszere-
sen tapasztaljuk, hogy a gyerekek esetében magatartá-
si, életviteli, étkezési zavarokat okoz a család történeté-
nek a megismerése, a holokauszt eseményeivel való kon-
frontálódás. Elôfordult, hogy el kellett küldenünk egy
gyereket a nevelési tanácsadóba, ahol azt állapították
meg, hogy a problémájának oka az, hogy túlságosan fog-
lalkoztatja a holokauszt. De hát hogyne foglalkoztatná,
ha a nagypapájának a testvére hiányzik a szülinapi ebéd-
rôl? És azt a választ kapja, hogy azért hiányzik, mert egy
gázkamrában megfojtották, több millió más emberrel
együtt, pusztán azért mert zsidó volt? 

– Amikor beleolvastam az iskola pedagógiai koncep-
ciójába, azt találtam, hogy kezdetektôl fogva befogadás-
ra, a humanizmusra, a pedagógiai innovációra való tö-
rekvés jellemezte önöket. Került sor valamilyen korrekci-
ós változtatásra? Volt olyan elem, amelyet a napi gya-
korlat hatására az évek során meg kellett változtatni?

– Az alapkoncepció az volt 1998-ban, hogy az elsô év-
folyamunkon 1-1 osztályt indítunk, ötödikben kettébont-
juk ezeket a tanulócsoportokat és fölvesszük melléjük
azokat, akik ekkor jelentkeznek hozzánk, illetve nyolca-
dik után felvesszük azokat, akik négyosztályos gimnázi-
umban gondolkodnak. Ez a négyosztályos ág lassacskán
kikopott. Rosszat tett a közösségnek a kettészakítás, illet-

ve az újonnan érkezôk nehezen tudtak beilleszkedni
abba a különleges pedagógiai légkörbe, ami nálunk
mûködik, ezért egyrészt a jelentkezôk számának bôvülé-
sére, másrészt a hitközség segítségére támaszkodva ma
már az alsó tagozaton is tudunk két osztályt indítani.
Nem kell a tanulócsoportokat megbontani és a saját gye-
rekeinket tudjuk végigvinni egészen érettségiig. Van le-
hetôség a becsatlakozásra, de csak kisebb mértékben és
fôleg azok számára, akiket a pedagógiai programunk
kedvezményezettként rögzít. Ami az alapelveket illeti,
abban nincs változás.

– Említette, hogy ennek az iskolánk a légköre eltér a
Magyarországon általában megszokottól. Miben áll ez
a különlegesség?

– Ezt természetesen nagyon nehéz meghatározni, de
mondok egy példát. Nemrég kaptam egy levelet egy szü-
lôtôl. Azt írta: amikor beléptek az épületbe, megláttak az
aulában egy hatalmas Dávid-csillagot, és a Dávid-csillag
egyik ágáról lelógott egy macis gyereksál. Ôket ez a lát-
vány meggyôzte arról, hogy ezt az iskolát kell választa-
niuk.

A kompetencia-mérésen nincsenek
jó eredmények

– A tanulmányi versenyek, a tanulmányi eredmények,
vagy a felsôoktatási továbbtanulási arányszámok alap-
ján milyen helyet foglal el a Scheiber?

– Általában nem érünk el jó eredményeket az OKÉV
(Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont) mé-
résein. Ennek szerintem az egyik oka az, hogy a
gyerekekben nem mûködik e tekintetben motiváció.
Ezeknek a kompetencia-méréseknek az volna a jelen-
tôségük, hogy amikor én, mint szülô, iskolát keresek a
gyerekemnek, akkor leülök a számítógép elé, fölme-
gyek az Oktatási Hivatal honlapjára, és ott megnézem
az iskolák mérési eredményeit. A zsidó iskolákba nem
az OKÉV-mérések eredményei miatt íratják be a szü-
lôk a gyerekeiket, ezért nem is fontos számukra, gyak-
ran nem küldik vissza a szülôi adatlapot, ami szüksé-
ges ahhoz, hogy ez a mérés reális eredményt hozzon.
Ennek ellenére a kompetencia-mérések az utóbbi évek-
ben fejlôdést mutatnak. 

– Továbbtanulás?
– A tanulóink 70 százaléka tanul tovább felsôoktatás-

ban, 20 százalékuk valamilyen felsôfokú szakképzésben
vesz részt, és 10 százalék folytatja életét a munka világá-
ban, általában külföldön. Az érettségizettekkel szinte
napi kapcsolatban állunk, és általában meg szoktuk kér-
dezni azokat, akik idegen országban laknak, hogy helye-
sen döntöttek-e. Az egyik volt tanítványunk, aki most
Londonban él, azt válaszolta, hogy természetesen na-
gyon nehéz volt a beilleszkedés, de mégsem bánja, hogy

A Dávid-csillag
egyik ágáról

lelógott 
egy macis 
gyereksál.
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így döntött, mert ott reggel, amikor munkába indul és
felszáll a buszra, akkor az emberek rámosolyognak. Ez
talán egy „lányos” vélemény, de általános szülôi vissza-
jelzés, hogy iskolánk többek között éppen azért népszerû,
mert itt erôs a nyelvoktatás, és a diákok nagy része gon-
dolkodik azon, hogy érettségi után más országban foly-
tatja a pályafutását, hangsúlyozom, nemcsak anyagi
okokból.

– Vannak az iskolán belül konfliktusok?
– Nézze, egy épületben, ahol 450 egyéniség él együtt,

mindig akadnak konfliktusok. Az egyik gyerek viszont
például azt mondta, hogy azért szeret ebbe az iskolába
járni – és az a tény, hogy valaki 17 évesen egyáltalán sze-
ret iskolába járni, már jó hír –, mert itt senki nincs egye-
dül. Ha végigmegyünk a folyosón, ön nem fog olyan
gyereket látni, aki egyedül kuporog egy sarokban. Itt
nem marad magára a problémáival senki sem. 

Közvetlenebb a kapcsolat 
tanár és diák között

– Milyen problémákra gondol? A magyarországi isko-
lákra nyomasztóan nehezedik az alkohol, a drog, az in-
ternetes zaklatás, az ifjúsági elmagányosodás kérdése.
Önöknél is megjelennek ezek a gondok?

– A mi gyerekeink is ebben az országban élnek, de lé-
nyegesen védettebb környezetbôl érkeznek. Szakértô
mesterpedagógusként járom az országot, más kollégák
minôsítését végzem, és azt tapasztalom, hogy a mi tanu-
lóink kevésbé vannak kitéve drog- és alkoholproblémák-
nak. Ennek egyik oka az, hogy nálunk az átlagosnál köz-
vetlenebb a kapcsolat tanár és diák között. Nagy segítsé-
get kapunk az életviteli anomáliáknak a leküzdésében a
rabbiktól. Én kifejezetten küldetésemnek tartom, hogy
minél több rabbit hozzak minél közelebb az iskolához.
Abban, hogy sikerül pedagógiai eredményeket elérnünk,
óriási szerepük van az iskolát támogató rabbiknak.

– Ez ugyan elvileg egy neológ iskola, de említette, hogy
nemcsak vallásos diákok járnak ide. Mennyire érzi az is-
kolát szekularizáltnak és mennyire egyházinak?

– A Scheiber Iskola fô feladata csakugyan az, hogy
minden Magyarországon élô zsidó gyerek számára tanu-
lási lehetôséget nyújtson, származzon az a diák akár szi-
gorúan vallásos, akár szekularizált gondolkodású család-
ból, de itt mi elsôsorban a vallásukat vállaló diákokat tá-
mogatjuk. Kóser a menzánk és a büfénk, a kirándulások-
ra kóser élelmet viszünk magunkkal. A tizedik osztály
után minden diák számára biztosítunk egy tíznapos izra-
eli utat, a gyerekeknek csak a repülôjegy árát kell fizet-
ni. Most már arra is van lehetôségünk, hogy miután le-
zárult az Élet Menetének az auschwitzi része, a gyerekek
elutazzanak Izraelbe, és ugyanannyi kilométert tegyenek
meg a jeruzsálemi városházától a Siratófalig, mint

amennyi Auschwitz és Birkenau között van. Sajnos, test-
vériskolai kapcsolatunk nincsen, aminek talán a neológ
jelleg is oka, hiszen Izraelben sokan nem tudják értelmez-
ni a neológiát, de inkább talán az, hogy nem vagyunk
eléggé egzotikusan kelet-európaiak, és nem vagyunk
gazdag nyugat-európaiak sem. 

Nem leszûkítôen értelmezzük 
a zsidóság fogalmát

– Ha az iskola teljes tevékenységét nézzük, tehát nem-
csak a konkrét órai oktató munkát, hanem például a sza-
badidôs tevékenységet is, önök milyen lehetôséget kínál-
nak ahhoz, hogy az identitását valaki meg tudja élni
anélkül, hogy vallási tevékenységben részt kellene ven-
nie? Szerintem a mai magyar zsidó gyerekek többsége
olyan családban él, amelyiknek van egy mély, belsô zsi-
dó tudata, de nem gyakorolják mindennap a vallást. Ôk
hogyan tudnak integrálódni az önök iskolájába? 

– Ami a szabadidôs tevékenységet illeti, a szarvasi tá-
borban a mádrichok nagy része a scheiberes és lauderes
diákok közül kerül ki. A MAZS Alapítvány táborának ál-
talában mi adunk helyszínt. Az egyik kollégánk is szer-
vez táborokat, amelyben legalább két napot a szülôk is
jelen vannak. Mi nem leszûkítôen értelmezzük a zsidó-
ság fogalmát, ennek az iskolának a kapuja minden zsidó
gyerek elôtt nyitva áll. Viszont ebbôl következik: nekünk
meg kell adnunk a gyerekeknek mindent, amit a zsidó-
ság meg tud adni, vallás, hagyomány, kultúra terén
egyaránt. Ebbôl egy réteg a már említett kóserség, ilyen
réteg például a zsidóság-ismeret, számomra különösen
fontos, hogy héber nyelvet és judaisztikát tanuljunk. A
legfontosabb feladatunk azonban az, hogy élményeket
adjunk. Hogy a gyerekek megtapasztalják azt, hogy mi
az, amitôl érdemes a zsidó vallást megtartani. Mert haj-

A zsidó
iskolákba 
nem az OKÉV-
mérések 
eredményei
miatt íratják
be a szülôk 
a gyerekeiket.
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lamosak vagyunk a zsidóságra, mint egy tudományágra
tekinteni. Tanulunk róla, mindenféle ismereteket szer-
zünk, de gyakran megfeledkezünk arról, a zsidóság val-
lást és életmódot is jelent. Megint csak azt tudom mon-
dani, az iskolát segítô rabbiknak óriási a szerepük abban,
hogy a gyerekek szeressenek zsidók lenni. Amikor tar-
tunk az aulában egy „tanszédert”, és zeng a terem az
énektôl és a boldog zsivajtól, ahogy csipegetik a kemény-

tojást a tálról és beszélgetnek a Haggadáról, akkor azt lá-
tom, hogy ez az élmény megerôsíti ôket. Purimkor eljáts-
szuk Eszter és Mordecháj történetét, megilla-olvasást tar-
tunk, megünnepeljük a Hanukkát is, valamennyi ünne-
pet megüljük. A szervezésbe bevonjuk a diákönkormány-
zatot, mert nem nélkülük, hanem velük együtt akarjuk
az iskolát mûködetni.

Szunyogh Szabolcs

A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita
Hitközség iskolájának hivatalos neve szinte
kimondhatatlan, de ezt persze nem az iskola

választotta, hanem jogszabály írja elô. A köznyelvben
mindenki  „a Wessi”-nek hívja az intézményt. 

A hosszú nevû intézmény meglepôen kis létszámú. A
bölcsôdében 12, a családi bölcsôdében 6 gyereket tudnak
fogadni. Az óvodába, az alsó valamint a felsô tagozat-
ra és a gimnáziumba is körülbelül tizenkét-tizenkét gye-
rek jár, tehát ebben a nagy épületben összesen mintegy
50-60 gyerek tanul. Jelentkezô volna, de a jogszabályi
lehetôségnek megfelelôen a fenntartó a halachikus szár-
mazást felvételi követelményként fogalmazza meg, ez
korlátozza a tanulók létszámát. 

Az 1896-ban megnyitott, Freund Vilmos által terve-

zett házban eredetileg a Pesti Izraelita Hitközség fiú
polgári iskolája mûködött. Nincs lift, a belvárosi elhelye-
zés miatt zsúfolt a külsô a környezet, nagy a belmagas-
ság, viszont a falak barátságosan dekoráltak, a gyerekek
által készített rajzok, tablók, ünnepi meghívók díszítik.
Az igazgatónô, Runda Margit 2014 óta vezeti az intéz-
ményt. 

– Összesen nincs száz gyerek ebben a hatalmas épület-
ben. Ez a fajlagos költségeket nem növeli meg?

– Dehogynem. A fenntartási költségek nagyok, de
minden osztálynak külön terem kell, még ha kis létszá-
mú is, ezért az egész épületet használjuk. A tanárokkal
kapcsolatban a kis létszám inkább azt okozza, hogy fo-
lyamatosan törekednünk kell a szakszerûségre. Nagy erô-
feszítés kellett például ahhoz, de sikerült megszervezni,
hogy minden tárgyat szakos tanár tanítson. A kinevezés-
sel foglalkoztatott pedagógusok száma 22, és van né-
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hány óraadó kollégánk is, ezért elmondhatom, az okta-
tás-nevelés színvonalát sikerült garantálni. A normatíva
a költségeknek csak a töredékét fedezi, de a fenntartó
úgy döntött, hogy indít nagyon alacsony létszámmal is
osztályokat, éppen a színvonal érdekében.

Egyfôs gimnáziumi osztály
– Mennyi a legalacsonyabb osztálylétszám?
– Van egy egyfôs gimnáziumi osztályunk.
– Errôl nem önök tehetnek, a helyzet nyilván annak

a következménye, hogy a holokauszt során a valamikor
nagy létszámú magyarországi ortodox zsidó közösség
döntô többségét meggyilkolták. Viszont ez a helyzet nem
okoz nevelési problémákat? Például nincs szüksége an-
nak az egy gyereknek egy osztályközösségre?

– Van iskolai közösségünk. Ezt a mi generációnk ne-
hezen tudja elképzelni, mert mi a fiatalkorunkban olyan
tanulócsoportokhoz szocializálódtunk, amelyekben har-
minc-harmincöt gyerek volt. De az életre készít fel ez a
létszám? Önnek az élete során gyakran kellett harminc
emberrel egyszerre együtt dolgoznia?

– Valóban, ritka az a munkahely ahol 35-40 ember
dolgozik egy munkacsoportban. De a két-három fôs
osztálylétszám mégis alacsonynak tûnik.

– Igen, alacsony. De nálunk, amint kicsengettek, az
egész iskola együtt van, kicsik és nagyok együtt ping-
pongoznak, együtt hallgatnak zenét, tehát nálunk nem
osztály-, hanem iskolaszinten jön létre a közösség. Ez a
szituáció a diák számára persze azt eredményezi, hogy
nem tud bebújni az elôtte ülô háta mögé, viszont mivel
gyakorlatilag magántanulóként végzi az osztályt, sokkal
intenzívebb képzést kap. A pedagógus alaposabban meg-
ismeri a tanulókat és mély, erôs emberi kapcsolat alakul
ki közöttük. 

– Ez az intenzívebb pedagógiai ráhatás miként kama-
tozik a tanulmányi, továbbtanulási statisztikákban?

– Statisztikákról a mi létszámadataink mellett nem
lehet beszélni, mert két fô nem ad statisztikai adatot.
Mivel mi ugyanazt a tantervet tanítjuk, amit az állami
iskolák, csak mi ezt kiegészítjük vallásismerettel és a
héber nyelvvel, mint tantárggyal, ezért a kompetencia-
méréseket el lehet végezni nálunk is, de az értékelések
és a visszajelzések esetünkben teljesen személyre sza-
bottak. Ez elôny, mert nem tendenciákat kell vizsgál-
nunk, hanem azt tudjuk mondani, hogy konkréten
Noah-nak erre vagy arra a fejlesztésre van szüksége.
Abban az esetben, amikor mégis lehet valamilyen sta-
tisztikát összeállítani, akkor a budapesti és az országos
átlag felsô részében találjuk magunkat. Én korábban a
Fazekas Gimnáziumban tanítottam, és azt tapasztaltam,
hogy van gyerek, akit doppingol a versenyhelyzet, má-
sok viszont a verseny-stressz hatása alatt rosszabbul
teljesítenek. Nekünk lehetôségünk van mindkét tanuló-

típus számára a lehetô legkedvezôbb feltételeket létre-
hozni.

– Hol tanulnak tovább a gyerekek?
– Tavaly nem volt érettségizô osztályunk, tavalyelôtt

hárman érettségiztek, közülük ketten Izraelben járnak
egyetemre, a harmadik pedig itthon maradt és szakmát
tanul.  

– Ön, mint az iskola igazgatója, mennyire elégedett a
diákok teljesítményével?

– Én nagyon büszke vagyok rájuk, szerintem remek
eredményt érnek el. 

– Tanulnak a héberen kívül más nyelvet is?
– Igen, angolt és van egy évfolyamunk, ahol oroszt is

tanulnak. 
– Milyen érzés háromfôs osztályt tanítani? Nyilván ön

sem szokott hozzá ehhez a Fazekasban.
– Nagy kihívás. Hogy hasonlítsam össze: sárgább-e a

villamos vagy hosszabb? Azt mondhatom, hogy a hoz-
zánk érkezett tanár kollégák az elsô három hónapban le-
vegôt se kapnak, annyira új nekik ez a helyzet, viszont
késôbb rájönnek, ez nagyszerû lehetôség arra, hogy a ta-
nár hatékony eszköztárat alakítson ki. Azt gondolom, a
tanítás arról szól, hogy a diákkal együttmûködve meg
kell tanítanunk ôt tanulni, információt feldolgozni. Mi
nem másoljuk le a mások által használt reformpedagó-
giai módszereket, nem vagyunk Waldorf- vagy Dalton-
iskola, hanem ha egyszer lehetôségünk van az alacsony
osztálylétszámok miatt valóban személyre szabott neve-
lést kibontakoztatni, akkor nem tisztán waldorfos vagy
daltonos módszert kívánunk alkalmazni egy-egy osz-
tályban, hanem olyan pedagógiát folytatunk, amelyik
annak a konkrét tanulónak a legjobb. Elkezdtük keres-
ni a modernizáció lehetôségeit, és a Dalton-módszer felé
tájékozódtunk. Ez otthoni háttérmunkát igényel, az órán
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viszont a pedagógus szerepe gyakran arra korlátozódik,
hogy felügyelje, irányítsa a diák munkáját. Ez a módszer
azért jó, mert megtanítja a gyerekeket úgy dolgozni,
hogy saját maguk munkáját ellenôrizzék is. Teamekben,
csoportban dolgoztatja a diákokat, és kifejezetten moti-
vál. Személyre szabott a feladatrendszer, de gondosan
megtervezett és irányított. Nem minden óra szervezôdik
e szerint a módszer szerint, sôt a pedagógusoktól is csak
azt várjuk el, hogy félévente néhány ilyen órát tartsanak,
de azt szeretnénk, ha azokat a reformpedagógiai eleme-
ket, amelyeket hasznosnak találtak, beépítenék a min-
dennapi oktató tevékenységükbe.

– A pedagógusok körében is követelmény a halachikus
elôírás?

– Nem követelmény.

A vallásoktatást a fenntartó 
biztosítja

– Tehát a diákok között nem, de a tanárok között le-
het olyan ember, aki történetesen halachikusan nem zsi-
dó?

– Igen. A vallásoktatók esetében természetesen más
a helyzet, de ôket a fenntartó biztosítja a számunkra. 

– A közösségi életet mennyire szervezi a vallási szem-
lélet?

– Nagyon mélyen, hiszen pont errôl szól az iskola. Na-
gyon sok rendezvényt szervezünk. Minden zsidó ünne-
pet megtartunk. A szülôket sajnos nehezen tudjuk be-
vonni. Amikor mi az iskolai ünnepségeket rendezzük, a
szülôk akkor dolgoznak, viszont egy-egy hanukkai dél-
utánon 250-300 ember is részt vesz. A Purim nálunk
egész napos ünnep. Délelôtt a Kazinczy utcai zsinagógá-
ban vagyunk, utána a Hanna étteremben meghívnak
bennünket egy palacsintára, az iskolában pedig külön-
bözô játékos programok várják a gyerekeket, jelmezver-
seny, stb., és erre már el tud jönni néhány szülô is.

– Izraeli utazást szerveznek?
– A mi anyagi lehetôségeink nagyon szûkösek, erre

nincs módunk, viszont alakulóban van egy izraeli orto-
dox iskolával a testvérkapcsolat. Nem vagyunk elutasí-

tóak és szkeptikusak Izraellel szemben, sôt, együtt-
mûködésre törekszünk. A nagykövetség rendezvényein
rendszeresen részt veszünk, de nekünk most az az elsôd-
leges feladatunk, hogy iskolaként építkezzünk. Hogy el-
érjük például azt, hogy a potenciális szülôk be tudjanak
jönni az iskolába, meg tudják nézni, hogy milyen mun-
kát végeznek a kollégáink. 

– Szorongva nézi a jövôt vagy bizakodóan?
– Ha szorongva nézném, maradtam volna a Fazekas-

ban. Ami a gazdasági jövôképet illeti, arra nekem mini-
mális rálátásom van, az anyagi feladatokkal a fenntar-
tó foglalkozik. Abban biztos vagyok, hogy pedagógu-
sunk mindig lesz, és nagyon remélem, hogy a tanulólét-
szám is emelkedni fog.

Az egyik neológ rabbinak is 
hozzánk jár a fia

– A neológiával milyen a kapcsolatuk?
– Vannak gyerekeink, akik a neológ templomokba jár-

nak. A neológ betérést is elfogadjuk. Az egyik vezetô ne-
ológ rabbinak is hozzánk jár a fia. Vannak olyan diák-
jaink is, akik halachikusan ugyan zsidók, de a legkevés-
bé sem vallásosak. Ôket éppen azért íratták be hozzánk
a szüleik, mert szeretnék, ha azt, amit ôk nem tudnak ott-
hon megadni nekik a zsidósággal kapcsolatban, azt a
gyerekeik tôlünk megkapnák. És nyilván sokan azért ke-
resnek meg bennünket, mert arra gondolnak, hogy az
alacsonyabb létszámok, a stresszmentes környezet a gye-
rek számára kiváló lehetôséget nyújt. A mi iskolánkban
tavaly például egyetlen fegyelmi eljárás sem volt. 

– Ha öt év múlva beszélgetnénk, mirôl szeretne, mint
sikerrôl beszámolni?

– Szeretném, ha legalább megkétszerezôdne a létszám,
de fôleg azt szeretném, hogy olyan tanárokkal együttdol-
gozva, akik hajlandók nagy erôt befektetni a minôségi
oktatásba – és erre megvan minden esélyünk, mert fiatal
és idôsebb kollégák erre bizonyítottan fogékonyak, nyi-
tottak –, a mostanihoz hasonló, jó hangulatú iskolát
tudnánk mûködtetni, olyat, amiben élet van. 

Szunyogh Szabolcs

A stressz-
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A z intézmény 2017 szeptemberétôl mûködik
Magyarországon. Az Egységes Magyarorszá-
gi Izraelita Hitközség (EMIH) alapította. 

Az iskolának otthont adó épület Óbudán, szép környe-
zetben, nem messze az amfiteátrum romjaitól, a Tímár u.
16. szám alatt található. Egyelôre csak a tervekrôl beszél-
gethetünk, a sikerességre, népszerûségre, eredményes-
ségre vonatkozó kérdéseket még nem lehet föltenni,
amint azt sem, hogy vajon egy alapvetôen neológ buda-
pesti környezetben milyen elfogadottságra számíthat
egy chabad-lubavicsi szellemben mûködô oktatási intéz-
mény.1

A Maimonidész Gimnázium 1+4 osztályos, tehát egy
elôkészítô évvel kezdôdik, amelynek során a diákok an-
gol nyelvbôl eljutnak odáig, hogy egyes tantárgyakat,
vagy tantárgy-részeket képesek legyenek angolul tanul-
ni. Matematikából, magyarból, informatikából szinten
tartó, ráhangoló, felfedeztetô munka zajlik ez alatt az
egy év alatt. Nem lesznek negyvenfôs osztályok, kis lét-
számú tanulócsoportokban gondolkodnak, éppen a szín-
vonalas személyiségfejlesztô pedagógia érdekében. Fel-
menô rendszerben indul az iskola, most, 2017 ôszén az
elôkészítô év kezdôdik. 

Az egyik napilapnak adott interjúban Köves Slomó,
az EMIH vezetô rabbija a Maimonidész Gimnázium jel-
legével kapcsolatban azt mondta, hogy fontosnak tart-
ják, hogy a zsidóság kilépjen abból a „gettó-logikából”,
amelyen belül kizárólag a saját ügyeire összpontosított,
és helyette – értékteremtési szándékkal – olyan társadal-
mi felelôsséget vállaljon, amelyet korábban, legalábbis
az elmúlt 75 évben, biztosan eszébe nem jutott közössé-
gi szinten megtenni. Az Egyesült Államokban nem egy
olyan felsôoktatási intézmény található, amelynek erôs
zsidó szellemi háttere van. „Ezekben semmilyen vallási
elvárás sincsen, éppen úgy, ahogyan a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemen sem kell a diákoknak katolikusnak
lenniük. Viszont azt a háttértudást, azt a nemzetközi kap-
csolati hálót, azt a beágyazottságot, amellyel amúgy a

zsidó közösség New Yorkban és világszerte rendelkezik,
az ott dolgozó elôadók és a hallgatók is tudják kamatoz-
tatni. Mi is valami ilyesmiben gondolkodunk.”

Hogy konkrétan miben gondolkodnak, arról a gimná-
zium három pedagógusát, dr. Majoros Mária matemati-
katanárt (ô a matematikán kívül még orosz nyelv és iro-
dalom, valamint általános és alkalmazott nyelvészet sza-
kos pedagógus, aki tanuláspszichológiából doktorált),
Forrás-Biró Aletta iskolapszichológust, olasz-szakos ta-
nárt, valamint holokauszt-kutatással foglalkozó szakem-
bert, és Vida Nárcisz magyar nyelv és irodalom tanárt
kérdeztük. Mindhárman arról beszéltek, hogy a Maimo-
midész Gimnázium innovatív pedagógiai kultúrát való-
sít majd meg, a lexikális tudás átadása mellett a képes-
ségfejlesztésre, a diákok személyiségének kibontakozta-
tására törekszik – a nemzetközi oktatási és nevelési ered-
ményekre támaszkodva.  

„Az EU-ban az elsô kompetenciamérések óta eltelt
húsz év, ezalatt teljesen átalakították az oktatásügyet. Ná-
lunk 70 éve nem történt szinte semmi. A résztvevôk szá-
ma alapján a magyar oktatás tekinthetô ugyan demok-
ratikusnak, de a tudás átadásának módja szerint nem,
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mert a módszereink csak egy szûk értelmiségi réteg gye-
rekeit érik el” – mondta Majoros Mária. – „A magyar ok-
tatási rendszer a tananyag „letanítására” koncentrál, nem
figyel arra, hogy ki az a gyerek, aki a padban ül. 1977-ben
megkezdôdött egy reform, aminek az lett volna a lénye-
ge, hogy a gondolkodásfejlesztésre építünk, és egy fejlet-
tebb gondolkodású diákot már a kornak megfelelô
bôvebb mûveltséganyaggal kínálhatunk meg. A gondol-
kodásfejlesztés azonban a mai napig még definiálva
sincs, tehát az ingoványra felhúztunk egy felhôkarcolót,
és csodálkozunk, hogy állandóan össze akar dôlni az épü-
let. 1977 óta drámai mértékben növekedett a tananyag,
de nem vettük figyelembe, hogy a pedagógiai módszerek
nem képesek több gyerekhez eljuttatni a tudást, kifejlesz-
teni a képességeket. A tanterv túlzsúfolt, az alapok kidol-
gozatlanok. Mi ezen változtatni akarunk.”

Forrás-Biró Aletta arról beszélt, hogy a mai hazai ne-
velési gyakorlatban mind a tananyag elrendezése, mind
pedig az alkalmazott eljárások csak kevéssé illeszkednek
a diákok fejlôdés-lélektani sajátosságaihoz és a XXI. szá-
zad kihívásaihoz. „Mi nem azt akarjuk, hogy a gyerek
igazodjon az iskolához, hanem fordítva. A Maimonidész
Gimnázium saját tantervet készített. Két szempont sze-
rint dolgoztuk át az egyes tárgyakra vonatkozó tanter-
vi összefoglalókat: egyrészt, hogy melyek azok a tudás-
elemek, amelyekre a sikeres érettségi és továbbtanulás
szempontjából szükségük lesz a tanulóknak, másrészt
azon gondolkodtunk, hogy mit hogyan érdemes taníta-
ni, figyelembe véve a diákok életkori sajátosságait, tanu-
lási céljait és az elérendô tanulmányi eredményeket.”

Vida Nárcisz a személyes megközelítés fontosságáról
szólt. Mint a Zachor Alapítvány munkatársa, részt vett
több olyan oktatási projektben, amelyek a holokauszt
történetét ismertették, és az a véleménye, hogy a holoka-
usztról való tanításnál kiemelten fontos a személyesség-
re való törekvés. Hasonló a véleménye az irodalomtaní-
tással kapcsolatban is. „Az irodalomórákon is emberi sor-
sokról, élethelyzetekrôl, dilemmákról próbálunk beszél-
ni, be akarjuk mutatni, hogy az irodalmi szövegek mö-
gött élethelyzetek vannak, és ezekkel szeretnénk foglal-
kozni. Én a befogadó-központúságot, a problémaköz-
pontúságot emelem ki, az irodalmi mû ugyanis nem ön-
magába zárt világ. Célunk, hogy a diákok aktív
befogadóként mûködjenek az irodalomórákon és teremt-
sék meg saját értelmezési kereteiket. Gyerekközpontú
szemléletet akarunk megvalósítani, olyan iskolát szeret-
nénk, ahol a diákok aktívan részt vesznek a tanulási fo-
lyamatban, hogy érezzék, ôk is felelôsek a saját tanulá-
si folyamatukért. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy kapcsoló-
dási pontokat teremtünk a tanítandó-tanulandó tan-
anyag és a gyerek élete között. Meg kell keresni azt a
munkaformát, módszert vagy eszközt, amivel a diákok
közel érezhetik magukhoz azt a témát, problémát,
dilemmát, amirôl az irodalmi mû szól.”

Arra a kérdésre, hogy mire alapozható az iskola sike-
re, a Maimonidész Gimnázium pedagógusai válaszként
a szabadságot, motivációt, személyességet, élményszerû
oktatást és a pedagógusi felkészültséget említették.  „Ez
a negyedik iskola, aminek az alapításában részt veszek –
mondta Majoros Mária. – Nemcsak magyarországi
tanterv szerint mûködô oktatási intézmény, hanem egy
brit iskolában is dolgoztam a közelmúltban, „Director of
Mathematics” beosztásban. Az a tapasztalatom, hogy
minden olyan iskola, ami vállalja önmagával kapcsolat-
ban a ’gyerekközpontú’, vagy ’gyerekbarát’ jelzôt, csak
akkor lehet sikeres, ha ott olyan pedagógusok dolgoznak,
akik mind szakmai hátterüket, mind a pedagógiai-pszi-
chológiai módszereiket tekintve magas felkészültségûek,
és olyan döntéseket hoznak, amelyeket a gyerek és a szü-
lô is elfogad. Huszonkét évig tanítottam a Lauderben, és
soha nem fordult elô megoldhatatlan konfliktus köztem
és a gyerek vagy szülô között, mert az az elvem, a gye-
reket nem lehet a gyerek nélkül tanítani. Együtt-
mûködésre van szükség, de ennek a tanár szakmai tekin-
télye, felkészültsége és embersége az alapja.” 

„A Maimonidészben dolgozó tanárok konstruktivista
pedagógiai megközelítésben dolgoznak – mondta Forrás-
Biró Aletta. – Támogatjuk az egyéni tanulási utakat. A Ma-
imonidészben alkalmazkodunk a mindenkori diákcsoport-
hoz, ennek megfelelôen szükség esetén átalakítjuk magát
a tananyagot is.  Az iskolának feladata, hogy miközben ta-
nulnak a gyerekek, érezzék, hogy ez egy örömteli tevé-
kenység. A személyiségfejlesztés nem egy kiemelt ponton
történik, hanem ez átfogja az egész munkát.”

Az iskola zsidó jellegével kapcsolatban a pedagógu-
sok elmondták, természetesen tanulnak majd a diákok
héberül és alapos vallásismereti mûveltséget szereznek,
de a Maimonidész Gimnáziumban a zsidóság lényegét
ennél szélesebb körûen határozzák meg. A zsidó szelle-
miség fogalmába beletartozónak tartják a tudás iránti
nyitottságot, az önálló véleményalkotás képességét, az
emberi szolidaritást és a megbízhatóságot. „A zsidóság
a Könyv népe – mondta Forrás-Bíró Aletta. – Egy zsidó
iskola diákjait és pedagógusait ezért is különleges erôs
kapcsolódás fûzi a tanuláshoz. Mi, igazodva a zsidóság
több ezer éves hagyományaihoz, a legmodernebb neve-
léstudományi elképzeléseket próbáljuk összehangolni a
zsidóság ôsi nevelésképével.”

(A Maimonidész Gimnáziumról szóló beszélgetés a
Klubrádió március 20-i, Tûréshatár címû mûsorában el-
hangzottakra épül.)

Szunyogh Szabolcs

1 Az EMIH felügyelete alatt mûködik több mint tíz éve a Bét
Menáchem Héber–Magyar Kéttannyelvû Általános Iskola,
Óvoda, Bölcsôde is. Szilánk Zsuzsa operatív igazgató tájé-
koztatása szerint az iskolában átlag 8-16 diák tanul az 1-6
évfolyamokon és 3-3 diák a 7-8 évfolyamon. (A szerk.)

A lexikális
tudás átadása

mellett 
a képesség-
fejlesztésre, 

a diákok
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nek kibon-
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A „zsidókérdés” nem szûnt meg a vészkor-
szakkal. Úgy tûnik, hogy a zsidók jelenléte, s
elsôsorban Izraelhez való viszonya kihívást

jelentett a Magyar Dolgozók Pártja, majd a Magyar Szo-
cialista Munkáspárt számára is. Mik voltak az elsôdle-
ges ütközési pontok a kommunista hatalom és a zsidó kö-
zösségek között?

A vallások, a vallásosság és az „egyházi reakció” el-

leni politika a hatalomátvételtôl a rendszer bukásáig je-
len volt a kommunista politikában – bár más volt a sú-
lya és mások voltak a módszerei a sztálinizmus korsza-
kában, mint az 1956 utáni, posztsztálinista idôszakban,
amivel a könyv foglalkozik. Ezen a téren a zsidó hitfele-
kezettel kapcsolatos politika nem különbözött a többi
felekezettel kapcsolatos politikától. A pártállami rend-
szer célja a felekezetek fölötti teljes kontroll és minden-
féle potenciális ellenállási góc megsemmisítése volt. A
sztálinista periódusban erre leginkább a terrort használ-
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A KOMMUNISTA 
DIKTATÚRA ÉS 
A „ZSIDÓKÉRDÉS”
Kovács András új kötete

Kovács András Communism’s Jewish 
Question címû angol nyelvû kötete 
a nyáron jelent meg a De Gruyter
nemzetközi kiadónál. A könyv elsôsorban 
az 1956 utáni magyar kommunista rendszer 
zsidó-politikáját mutatja be a pártállami
archívumokban felhalmozott dokumentumok
alapján, melyek öt nagy téma köré 
szervezôdnek: az Izraellel kapcsolatos 
politika, az Eichmann-ügy, a hatnapos
háború, a nemzetközi zsidó szervezetekhez
való viszony és a zsidó intézményeket 
és közösséget sújtó pártállami represszió. 
Az egész kötetet és minden témakört 
elemzô tanulmány vezet be. A tervek szerint
2018-ban magyarul is megjelenô könyvrôl
kérdezte Szántó T. Gábor a CEU – Közép-európai Egyetem professzorát, az egyetem 
Zsidó Tudományok Programja vezetôjét.
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ták – üldözés, perek, börtön – késôbb ezt a célt inkább a
felekezetek teljes financiális függésben tartása, a sze-
mélyzeti politika, a felekezeti oktatás és felekezeti akti-
vitás szigorú ellenôrzése és titkosszolgálati megfigye-
lése révén valósították meg. Mindez a zsidó hitfelekezet
esetében sem volt másként: a hitközség teljes egészében
az állami költségvetéstôl függött, minden fontos feleke-
zeti pozícióba való kinevezéshez állami jóváhagyásra
volt szükség, és a politikai rendôrség folyamatos elle-
nôrzése alatt állt. Ezt a korszak dokumentumai jól szem-
léltetik.  A zsidókra azonban a többi felekezettôl eltérô
okokból is nehezedett nyomás. A szovjet tömb tagjai-
ként a magyar, csehszlovák, lengyel és kelet-német
rendszereknek – a könyvben róluk van szó – igazodni-
uk kellett a Szovjetunió közel-keleti politikájához. En-
nek nemcsak külpolitikai következményei voltak, ha-
nem a helyi zsidóságra vonatkozó következményei is,
például az emigráció szabályozása, az Izraellel való kap-
csolatok ellenôrzése terén, de sok más kérdésben is,
egyszerûen amiatt, hogy a zsidókat folyamatosan az a
gyanú övezte, hogy Izrael vagy az Egyesült Államok he-
lyi potenciális vagy valóságos ügynökei, egyfajta ellen-
séges „ötödik hadoszlop” zsoldosai. A „zsidó ügyekkel”
foglalkozó párt vagy belügyes dokumentumok nyelve-
zetében a zsidók akkor is gyanúval kezelt „másokként”
jelennek meg, ha az adott szöveg nem antiszemita. A
könyv egyik állítása, hogy ez a nyelvezet nagyban hoz-
zájárult a zsidókkal kapcsolatos elôítéletes sztereotípi-
ák fennmaradásához a háború után évtizedekben, és ez
nagyban magyarázza, hogy miért kelt oly gyorsan élet-
re az antiszemita beszéd a rendszerváltás után a nyilvá-
nosságban is.

Fogalmazhatunk úgy, hogy az antiszemitizmus elsô-
sorban problémaként, de néha eszközként jelent meg a
közép-európai kommunista pártok számára?

Ez általában véve az egész második világháború utá-
ni korszakra igaz. A háború utáni elsô években a kom-
munista pártok – elsôsorban a lengyel és a magyar –
idônként próbálkoztak azzal, hogy burkolt antiszemita
szövegekkel megnyerjék az antiszemitának tekintett
néprétegek támogatását. Ez veszélyes játék volt, mert
néhol az események kicsúsztak a párt ellenôrzése alól,
pogromokba torkolltak, amelyek aztán a párt helyi zsi-
dó káderei ellen is fordultak, mint például 1946-ban Mis-
kolcon. De ennél is általánosabb volt a régióban az,
hogy a kommunista pártok hallani sem akartak a túlélô
zsidók kárpótlásáról, a jóvátételrôl és mindenekelôtt ar-
ról, hogy állami eszközökkel kikényszerítsék a zsidók el-
rabolt javainak visszaszolgáltatását, mert nem akartak
„zsidóbarátként” megjelenni. Az ötvenes évek elején, a
szovjet irányt követve, a régió valamennyi országában
kreáltak „cionista ügyeket” – a leghíresebb a Slánsky-
per Csehszlovákiában, a Merker-ügy az NDK-ban, a ma-
gyarországi „cionista szervezkedés” elleni eljárások

1952-ben, aminek során Péter Gábor, az ÁVH volt feje
és neológ hitközségi vezetôk is börtönbe kerültek. Ezek
az ügyek leginkább a párton belüli leszámolások eszkö-
zei voltak. A könyv azonban ezekkel a már többé-kevés-
bé alaposan feldolgozott az ügyekkel nem foglalkozik.
Az 1956-tól 1989-ig tartó korszakban, amelyet a könyv
dokumentál és tárgyal, elsôsorban nagy politikai válsá-
gok idején húzták elô a cionista kártyát: Lengyelország-
ban 1967-ben, a diáktüntetések idején, Csehszlovákiá-
ban a prágai tavasz letörése után. A magyar helyzet kü-
lönösen érdekes. A magyar pártvezetés, jól emlékezve
az antikommunizmus és antiszemitizmus történelmi
összefonódására, óvatosan bánt a nyílt zsidóellenesség-
gel. De a dokumentumok alapján látható, hogy a hatna-
pos háború után teret nyertek az arabbarát külpolitikát
és az Izraellel való kapcsolatok teljes felszámolását tá-
mogató erôk, tisztogatás indult az apparátusban, ame-
lyet Kádárnak a Politika Bizottságban elmondott, a párt
közel-keleti politikáját elutasító, párttag zsidók eltávo-
lítását kilátásba helyezô beszéde válthatott ki, és jelen-
tôsen megnôtt a zsidó szervezetekre nehezedô titkosren-
dôrségi nyomás. 1969-ben és 1970-ben pereket is indí-
tottak zsidó fiatalok ellen szervezkedés vádjával. Mind-
ez azonban az antiszemita antikommunista érzületek
felkorbácsolásától való félelem miatt Magyarországon
nem a nagy nyilvánosság elôtt zajlott, harsány „antici-
onista” kampánytól kísérve, mint Lengyelországban.

Az anticionizmus végigkíséri a Szovjetunió vezérelte
közép-európai kommunista politikát, de jelentôs különb-
ségek voltak az egyes országok között. Ez összefügg
adott országok nacionalizmusával, társadalmának zsi-
dóellenességével, illetve a zsidók integráltságával, vagy
inkább más okok, netán az egyes vezetôk zsidókhoz, zsi-
dósághoz való viszonya áll mögötte?

A dokumentumok alapján látszik, hogy minden or-
szágban követték az aktuális szovjet irányvonalat, de
ennek konkrét módja függött az egyes országok helyi
sajátosságaitól – a zsidó népesség nagyságától, a külön-
féle antiszemitizmusok helyi hagyományától, a párt bel-
sô viszonyaitól, aktuális politikai céljaitól. Ha a szov-
jet vonaltól való eltérések bizonyos határokon belül ma-
radtak, a Szovjetunió nem feltétlenül avatkozott be a
belföldi „zsidópolitikába”. Lengyelországban például
engedték egy szekuláris zsidó kulturális szervezet
mûködését, máshol nem. Talán az egyes pártvezetôk an-
tiszemita vagy nem antiszemita volta is játszott valami
szerepet a különbségekben, de nem lehetett a döntô té-
nyezô.

Az Eichmann pernek önálló fejezetet szenteltél. Kihí-
vás volt az a Magyar Szocialista Munkáspárt, és a töb-
bi közép-európai kommunista vezetés számára, hogy
miközben nem ismerik el az izraeli joghatósági eljárás
legitimitását, mégis valamiképpen segítsék azt, illetve
felhasználják saját politikai céljaikra Nyugat-Németor-

A Stasi-
archívumban
megtalálható

az NDK-ban
lévô hitközségi

tagok teljes
névlistája.

22 | SZOMBAT | ZSIDÓ KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT

üldözés helyett
TELJES FÜGGÔSÉG

Szombat_2017_07_szeptember_Szombat_Lacinak.qxd  2017.08.24.  14:58  Page 22



szággal szemben, sôt, esetleg anticionista célokra, visz-
szavezetve akár az 1944-es mentôakciókra, melynek so-
rán a cionista mozgalom képviselôi a nácikkal tárgyalá-
sokat folytattak. A lengyel és a magyar pártvezetés
végül a nácizmus bûneit vizsgáló, illetve túlélôk szerve-
zeteit használta fel (Magyarországon a NÜB-öt), hogy
dokumentumokkal segítse az eljárást.

Az Eichmann-ügy azért nagyon érdekes, mert igazi
esettanulmány. Egy konkrét ügy kapcsán keletkezett ira-
tok segítségével nagyon jól bemutatható, hogy hogyan
alakították ki álláspontjukat a különbözô kommunista
pártok, amelyeknek Eichmann elfogása után azt a nehéz
helyzetet kellett kezelniük, hogy egyfelôl ne tûnjenek
egy fasiszta háborús bûnös védelmezôinek az izraeli
igazságszolgáltatással való együttmûködés megtagadá-
sa miatt, másrészt pedig ne is adják fel azt az anticionis-
ta álláspontot, miszerint nem ismerik el Izraelt a világ
zsidósága képviselôjének semmilyen ügyben. Ehhez jöt-
tek még azok a közvetlen politikai célok, amiket a kér-
désben említettél. A Szovjetunió például semmiféle
formában nem mûködött együtt az izraeliekkel, a ma-
gyarok és a lengyelek viszont az ügy kirobbanásakor
puha állásponton voltak, a magyar vezetés még arra is
hajlott, hogy jogi érveket keressen az izraeli joghatóság
elismerésére. Ezen az álláspontjukon aztán gyorsan vál-
toztattak, miután a csehszlovák pártvezetés gyakorla-
tilag feljelentette ôket a szovjeteknél. Másfelôl Kádár
már a kezdet kezdetén megmondta a Politika Bizottság
ülésén: az ügyet nem szabad „zsidó ügyként” kezelni és
tálalni, Eichmann antifasisztákat üldözött, és punktum.

Milyen együttmûködés volt a kommunista országok
titkosszolgálatai között a zsidókat, illetve Izraelt érintô
ügyekben?

Ez az együttmûködés szoros volt, mindenekelôtt az
Izraellel kapcsolatos ügyekben. A zsidó közösségeket il-
letôen is folytak rendszeres konzultációk a szolgálatok
között, mert elsôsorban itt keresték az „izraeli ügynökö-
ket”. Voltak rendes évi találkozók, amelyeken valameny-
nyi ország titkosszolgálatának az adott területért felelôs
képviselôi vettek részt, és voltak rendszeres kétoldalú
kapcsolatok is, amelyeken értesítették egymás olyan
ügyekrôl, amelyeket fontosnak gondoltak a másik fél tu-
domására hozni. A szovjet szervek ügynököket is adtak
át a magyaroknak, olyan szovjet állampolgárokat, akik
véglegesen vagy ideiglenesen áttelepedtek, de korábban
nekik dolgoztak. Ezt az együttmûködést a magyar ira-
tok alapján egyébként nehéz rekonstruálni, ugyanis ez
legtöbbször a kémelhárítással foglalkozó részlegek kö-
zött folyt, ezek az iratok azonban Magyarországon nem
kutathatók. A berlini Stasi levéltárban azonban egy ré-
szük hozzáférhetô. Ezekbôl úgy látszik, hogy – némi-
képp perverz ötletként – a keletnémet titkosszolgálat
volt a felelôs a „zsidó ügyekben” folyó elhárítási mun-
ka koordinálásáért.

A Stasi, a cseh és a magyar titkosszolgálatok is hasz-
náltak listákat a zsidó közösségek tagjairól. Mennyire
volt célpontja a magyar zsidó közösség az ügynöki meg-
figyeléseknek – esetleg más kommunista országokkal
való összehasonlításban?

Az iratokból egyértelmûen kiderül, hogy léteztek va-
lamiféle listák az egyes országokban élô zsidókról. A
Stasi-archívumban megtalálható az NDK-ban lévô hit-
községi tagok teljes névlistája különféle évekbôl, sôt az
a központi utasítás is, amely a hatnapos háború után el-
rendeli egy ilyen teljes lista összeállítását. A csehszlo-
vák titkosszolgálati dokumentumok azt bizonyítják,
hogy az ottani szolgálatok is teljes körû lista összeállí-
tására törekedtek zsidó népességrôl – ez volt a hírhedt
„Pók-akció”, amely egészen a nyolcvanas
évek végéig folyt. Ôk az egyszerûség ked-
véért a nürnbergi törvények definícióját
használták a listára való felkerülés kritéri-
umaként. Egy lengyel lista létezésérôl is tu-
dunk a hatnapos háború utáni idôszakból.
A magyar eset kevésbé tiszta. Az archívu-
mokból elôkerültek ilyen listák a hetvenes
évekbôl például a zsidó gimnázium hallga-
tóiról és tanárairól, egyes zsinagógai kör-
zetek tagjairól, de ezek meglehetôsen
véletlenszerû választásoknak tûnnek. Nem
lehetetlen, hogy a hatnapos háború után a
szolgálatok koordinált döntést hoztak
ilyen listák összeállításáról – az is lehet,
hogy szovjet utasításra –, de  a magyar szolgálatok, be-
látva, hogy a zsidó népesség nagysága miatt ezt lehetet-
len itt végrehajtani, alibi listákkal letudták a feladatot.

Amúgy a honi zsidó hitfelekezetben – mint az összes
többi vallásfelekezetben – mûködtek beépített ügynökök,
köztük hitközségi vezetôk és rabbik is. Számuk a kötet
egyik dokumentuma szerint 1961 és 1978 között 4-11 fô
között ingadozott. A megfigyelések és titkosszolgálati
akciók legfôbb célpontjai az olyan személyek, szerveze-
tek és tevékenységek voltak, akiket az Állami Egyház-
ügyi Hivatal vagy más, a területért felelôs pártállami
szervek nem tudtak teljes kontroll alatt tartani, mint pél-
dául Scheiber Sándor és az általa igazgatott Rabbiképzô,
illetve Borsa Mihály és az általa vezetett Központi Szoci-
ális Bizottság, a Joint hazai szárnya. Az izraeli követség-
gel, izraeli látogatókkal kapcsolatot tartó személyek és a
különféle ifjúsági csoportok tagjai szintén állandó meg-
figyelés alatt álltak. A hitközségi adminisztráció megle-
hetôsen készséges volt a pártállami kívánságok teljesíté-
se terén, de Scheiber és Borsa rafinált manôverezésének
kis sikerei a pártállami kontroll lerázásában, amirôl a tit-
kosszolgálati dokumentumok bosszankodva számolnak
be, azt bizonyítják, hogy a Kádár-kor viszonyai között
nem volt teljesen reménytelen valamiféle ellenállást ta-
núsítani, és kicsiny független tereket létrehozni.
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Noha a magyarországi numerus claususról
nyilván már hallottak olvasóink, kevéssé is-
mert tény, hogy az amerikai egyetemeken is

létezett a zsidók részleges kirekesztésének gyakorlata.1

Arthur Hertzberg történész szerint az Egyesült Államokba
történô 1881-es tömeges bevándorlást követôen a zsidók
számarányuk alatt kaphattak felsôsoktatói állást 1930-ig,
és a diákokkal szemben is diszkrimináció érvényesült.
1920-ban mindössze 214 zsidó orvostanhallgató volt New
York államban, majd 1940-re ez a szám 108-ra csökkent.
Ugyanezen idôszakban – 1935 és 1946 között – a zsidó ál-
latorvos hallgatók száma 12%-ról 2%-ra csökkent.2

Állami egyetemeken nehéz lett volna bevezetni az ef-
fajta korlátozásokat, hiszen 

a zsidókkal szembeni hivatalos 
diszkrimináció alkotmányellenes
volt. 

Ennek ellenére is éltek egyes felsôoktatási intézmé-
nyek a gyakorlattal, mégpedig indirekt zsidókvóták al-
kalmazásával. Effajta kvótákat többek között bizonyos
kérdések feltevésével is lehetett alkalmazni. A Rágalma-
zásellenes Liga (ADL) 1949-es felmérése szerint elsôsor-
ban a nyugat-amerikai egyetemeken alkalmazták azokat
a kirekesztésre is alkalmas kérdéseket a felvételik során,

melyek segíthettek „kiszûrni” a zsidó diákokat. Itt az
egyetemek 44%-a alkalmazott ilyen kérdéseket, míg
máshol ugyanez a szám 14% volt.3

A kérdések többek között a következôek voltak (mö-
göttük zárójelbe téve, hogy a kérdéses nyugat-amerikai

Isaiah Bowman
földrajztudós 
és külpolitikai

tanácsadó
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egyetemek hány százaléka alkalmazta ôket): hol szüle-
tett a jelentkezô (77%), fotó kérése a jelentkezôtôl (65%),
mi a vallása (35%), anyja születési neve (31%), a jelent-
kezô faja (race) (31%), állampolgársága (22%), nemzeti-
sége (18%), jelentkezô eredeti neve (12%), illetve lehetsé-
ges klubtagságai (12%). Érdekesség, hogy míg a feketék-
kel szemben alapvetôen elutasítóbb déli egyetemek a val-
lási kérdések iránt érdektelennek tûntek, addig az észa-
ki, „liberális” egyetemek kétszer gyakrabban kérdeztek
rá egybôl a jelentkezô vallására, vagy kértek fotót a je-
lentkezés mellé.4

A numerus clausus bevezetésével két egyetem – a John
Hopkins University (JHU) és a Harvard – komolyabban is
próbálkozott. A JHU esetében mindez Isaiah Bowman
földrajztudós és külpolitikai tanácsadó tevékenységéhez
volt köthetô. Noha Bowman a Demokrata Párt híve volt és
Woodrow Wilson tanácsadójaként is szolgált egy idôben,
emellett meggyôzôdéses antiszemita nézeteket táplált.
Bowman olyannyira ellenzett mindent, ami „zsidó cél-
ként” volt értelmezhetô, hogy egyszerre támadta a zsidók
amerikai jelenlétét és a cionista mozgalmat. Ez az állás-
pont még a korszak antiszemitái között is kuriózum volt.5

A harmincas évek végén 
és a negyvenes évek elején nagyon
kevés zsidó oktatott a JHU-n, 
és egyetlen véglegesített professzor sem mûködött a böl-
csészkaron. Korábban Bowman antiszemitizmusa miatt
olyan, akkoriban híres zsidó professzoroknak kellett tá-
vozniuk az egyetemrôl, mint a Nobel-díjas James Franck.
Más professzorokat, mint Henry Brumant azzal aláztak
meg, hogy bizonyítania kellett nem zsidó származását,
mielôtt felvették. 

A válogatás azonban nem csak az alkalmazottakat
érintette. A kérdéssel foglalkozó tanulmány történész
szerzôje, Jason Kalman korábban feldolgozatlan iratokat
vizsgált meg az ohiói American Jewish Archives anyagai
között. Ezek szerint 1945-ben vezették be egy új felvéte-
li szabályozást a JHU-n, mely négy szempontot tartott
szem elôtt: 1. a diák képesítéseit, 2. egyetem kívüli tevé-
kenységeit, 3. az egyetemi karok létszám-egyensúlyának
megtartását és 4. az USA-n belüli földrajzi megoszlás
egyensúlyát. Az utóbbi két szempontot használták a zsi-
dó diákok elutasítására: a zsidó diákok fôleg az orvosi és
a mérnöki karra jelentkeztek, illetve az Egyesült Államok
észak-keleti részébôl érkeztek. Fontos tudni, hogy ugyan-
ekkor azonos szempontokat alkalmaztak a Princeton és
a Harvard egyetemeken is, és a szerzô nem zárta ki, hogy
ott is antiszemita szempontok érvényesülhettek.6

Érdekes szempont, hogy a Bowmant motiváló egyik
legfôbb dolog a félelem volt, hogy a zsidó fiatalok nem
zsidó párt keresnek maguknak az egyetemen. Ez a féle-
lem természetesen elsôsorban a zsidó fiúk esetében me-
rült fel. Szintúgy érdekfeszítô, hogy eközben Bowman
magánéletében szívélyes kapcsolatot tartott fel egyes zsi-
dó közéleti szereplôkkel, noha ezek szinte kizárólag an-
ticionista zsidók voltak. Bowman, mint Wilson és késôbb
F. D. Roosevelt tanácsadója, aktívan igyekezett cioniz-
mus-ellenes irányba terelni az USA politikáját. Munká-
ját szerencsére nem koronázta siker.7

A JHU antiszemita kvótája végül Bowman lemondásá-
val és egy toleránsabb egyetemi vezetés hivatalba
lépésével szûnt meg. A Rágalmazásellenes Liga (ADL) fel-
mérést készített 1952-ben az egyetemen gyakorolt, és ak-
kor éppen egy éve megszüntetett indirekt kvóta alkalma-
zásáról: e szerint a háborút követô évben a jelentkezôk
75%-a (!) zsidó volt, és ebbôl 25-30%-ot vettek fel. Ez a
szám 1950-ig 10%-ra csökkent, 1952-ben 14% volt, majd

A Johns Hopkins
University
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a megszûnés évében 17%-ra nôtt.8 Amennyiben persze a
jelentkezôi számok helyesek, az valóban a zsidók hatal-
mas túlsúlyáról tanúskodik a jelentkezôk között – noha ez
a legkevésbé sem legitimálja a diszkriminatív intézkedést.

Melvin W. Reder közgazdász a gyakorlat felszámolá-
sát az 1950-es évekre teszi. Cikke szerint, míg korábban
a legmagasabb akadémiai körökben is elfogadott volt az
antiszemitizmus vagy a faji diszkrimináció, a holokausz-
tot követôen jobban odafigyeltek az effajta nézetek elfo-
gadhatatlanként való kezelésére. Feltételezése szerint az
amerikai polgárjogi mozgalom és a liberális politikusok
és akadémikusok nagyobb térnyerése is hozzájárult a
jelenség megszûnéséhez. Még érdekesebb azonban, hogy
Reder – baloldali közgazdászként – a piaci viszonyokra
is visszavezeti a változást: mivel 1945 után megnôtt a
felsôoktatásra való igény Amerikában, az egyetemek kö-
zött is megnôtt az igény további támogatások megszer-
zésére. A támogatásokhoz szükséges kutatási minôséget
szigorú szakmai bizottságok állapították meg, és az igé-
nyelt gyakorlati szakértelemmel kiemelkedô arányban
rendelkeztek zsidó jelentkezôk... Így minden intézmény
kénytelen-kelletlen felvett zsidókat”.9

A szabad piac nem a diszkriminá-
ciót segítette elô, 
ugyanis az antiszemita egyetemi vezetôségeknek is fel
kellett áldozniuk a szívükhöz közel álló fajvédelmet a
verseny oltárán.

S noha manapság nem gondolunk Amerikára antisze-
mita országként, nem szabad elfelejteni, hogy egykoron
komoly társadalmi antiszemitizmus dúlt a tengeren túl.10

Reder is említi iménti tanulmányában, hogy még az 1950-
es évek közepén is utasítottak el zsidó professzorokat a
University of Michigan tanszékein.11 Carl Bridenbough, a
gyarmati történelem neves amerikai kutatója pedig a ní-
vós chicagói Brown Universityn tartott elôadást 1962 dec-
emberében, mely beszédében a „város-szülte”, „idegen
származású” történészek akadémiai tevékenysége ellen
emelte fel a szavát. Az antiszemita utalásokat mindenki
értette, és kollégái levélben gratuláltak szavaihoz.12

Sokak szerint az amerikai antiszemitizmus ismét a
kampuszokon üti fel a fejét – most azonban nem az egye-
temek vezetése, hanem a diákság körében. A konzerva-
tív Algemeiner tavalyi felmérése szerint a sokszínûségé-
rôl híres amerikai Trinity College zsidó hallgatóinak
75%-a tapasztalt már antiszemitizmust egyetemén. A
lap részletes, hajmeresztô történeteket közölt az ameri-
kai egyetemeken tapasztalható antiszemitizmusról. Je-
lentésben foglalkozott az antiszemitizmus kampuszokon
történô térnyerésével a Rágalmazásellenes Liga is. Ironi-
kus módon ezek a hírek nem a konzervatív egyetemek-
rôl, hanem a liberális fellegvárakból, a Columbia Univer-
sity és a Berkeley University tájáról érkeznek. Hasonló

negatív hangon adnak hírt újabban a baloldali és a jobb-
oldali brit lapok is az Egyesült Királyság egyetemein ta-
pasztalható antiszemitizmusról: szomorú, ám igaz, hogy
a vádak egy része az Oxford Universityt érinti. 

Ahogy Karen B. Sacks szociológus írta egy tanulmá-
nyában: „Az amerikai antiszemitizmus nem tûnt el az eu-
rópai zsidóság elpusztítását követôen, hanem csak látha-
tatlanná vált”.13
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A zt figyeljétek, hogy egymás közt zsidóul be-
szélnek-e – mondja Tatai szakaszvezetô a raj-
nak. Huszonnégy éve mind a hatvankét fehér

fogával vigyorgott szélesen a reá bízott állományra, a m.
kir. kárpátaljai I. honvéd hegyidandár frissen alakult ha-
tárvadász zászlóalja III. szakaszára. – Hogy kiknél kell
keresni az ilyeneket, azt ezen a környéken nem kell kü-
lönösebben vizsgálni, ránézésre látszik a zsidó. Helyi
adatközlôkben ne bízzatok, mert nem csak az van, amit
a Matolcsy Matyi olyan jól megírt a Magyarság útjában,
hogy Kárpátalja és Észak-Erdély visszatérésével kaptunk
negyedmillió nemkívánt zsidót, mintha az oláhok meg a
ruszinok nem lenne épp elég baj nekünk. Ezek a zsidók
nem beszélnek magyarul, vagy csak rosszul, magukban
torz németen jidliznek. Ezeknél aztán nem lesz nehéz
megállapítani a rendezetlen állampolgárságú külföldit.
Nemzetpolitikai feladatot látunk el, a Kárpát-Duna Nagy-
haza teljes visszaszerzésére indított országgyarapítások-
nál igen fontos szempont a fajtisztasághoz közelítés.
Ahogyan Kozma Miklós kormányzói biztos mondotta:
„a jövô héten a nem magyar állampolgár idemenekült ga-
líciánereket, az exponált ukrán agitátorokat és a cigá-
nyokat át fogom tétetni a határon”. Na katonák, akkor
ebben a szellemben! – s Tatai tekintetével végigseper az
elôtte díszelgô szakaszon fejmagosan, megnyugodva
nézi a szemernyôs Bocskai-sapkákon a hegyidandár oda-
varrt havasi gyopárját, a határvadászok ezüstszín va-
dászkürtjét és a fajdkakastoll-bokrétát. 

A látvány megnyugtató. 
Tatai még tavaly nyáron, 1940 júniusában a Rongyos-

gárdából jelentkezett önkéntesen a hadseregbe, pesti fiú,
anyai ágon színmagyar, katolikus, apai vonalon részben
tolnai sváb, szintén r. kat., szülei a rosszhírû „Csikágó”-
ban házmesterek, jó magyar emberek, nemzeti és faji el-
kötelezettségük megkérdôjelezhetetlen. Apja, az idôsebb
János még a Kommün alatt lett rongyosgárdista, ô a Laj-
tabánságban harcolt, az ágfalvi csatáról sokat mesélt ott-
hon, meg arról, hogy az egység harcai nélkül nem értet-

te volna meg a Népszövetség vagy az Entente, hogy nép-
szavazás legyen Sopronban másfél évvel a trianoni gya-
lázat után. Ej, ha ezt Délvidéken, Felvidéken, Erdélyben
meg lehetett volna tartani, ha annak idején a Székely
Hadosztály, akik közül sokan lettek idôsebb János bajtár-
sai, barátai Ôrvidéken (ahogy a sógorok mondják, De-
utsch-Westungarn), akik nem tették le a fegyvert Deme-
csernél a románok elôtt, s tovább harcoltak, ha más fron-
ton is. Raád hadnagy, Prónay Pali, Kémeri Nagy, End-
resz, Francia Kiss, Héjjas Iván, de a Durics Hilmi Hussze-
in vezette rongyosgárdista muzulmán bosnyák és albán
önkéntesek nevei  jobban ismertek voltak ifjabb János
otthonában, mint az apostolokéi. Nem lett kétséges hát,
hogy suhanckori fegyelmezetlenségek, tessék-lássék vég-
zett, olykor ott dolgokat eltökítô mozitakarítások, mert
egy mozi is volt a házban, ahol házmesterkedtek, cseléd-
lányok ôrjítése, idegállapotba-hozása után, mikor ifjabb
János megkomolyodva katonakorba lépett, akkor a Ron-
gyosgárda vonzóbb volt, noha nem épp formálisan legá-
lis választás, mint az ásatag Honvédség. Húszéves, mi-
kor a rongyosokkal átszivárgott a csehszlovák határon
októberben, Munkács felett, Lavkinál állomásoztak a he-
gyekben, gerillaakciókkal zavarták meg a csehszlovák
életet, az akciók után a baráti Lengyelországba húzódtak
vissza. 1939. január 6-án az ellenük vonuló csehszlovák
katonai alakulatokat, noha azoknak még páncélosaik is
voltak, visszaverték. Aztán már jött a bécsi döntés, Kár-
pátalja és a Felvidék egy része visszatért. Tatai János
ment volna Finnországba, harcolni a hitszegô Szovjet el-
len Mannerheim oldalán Karjalába, de úgy elhúzódott az
önkéntesek szervezése, hogy mire odaértek, a sítalpas, fe-
hér hóruhás finnek már beretvaéles tôrükkel átvágták a
Bolsevik Medve torkát, mire a rongyosgárdisták fél Eu-
rópát megkerülve, Portugálián, Írországon, Norvégián át
finn földre értek. Tatai, látva az itteni feladat elenyészé-
sét, bezupált, a sorozóbizottság elismerô véleménye alap-
ján terepen maradhatott, tisztesképzésen vett részt, az
újabb bécsi döntés nyomán visszatérô Észak-Erdélybe a
hegyidandárral vonult be a volt Cseh-Máramarosból a
volt román Felsôvisóra (Oberwischau). 
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megkérdô-
jelezhetetlen.
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Most, 1941 még itt is hôséges augusztusában Nagybá-
nyáról indultak, teherautón kaptattak Máramarossziget
felé. A helyzet világos, a küldetés titkos. Szlovákiából,
Lengyelországból s máshonnan zsidók tömegei menekül-
tek Magyarországra, hogy továbbjussanak Palesztínába
vagy Amerikába. Ezekkel eddig nem volt mit tenni, hiá-
ba is, mikor még a háború elôtt a lengyel barátokhoz át-
kényszerültek, az ottani bajtársak sem fukarkodtak rossz
szavakkal zsidó polgártársaikra, a pajeszos, kaftános ga-
licíáner csürhére. Nade most, hogy a Nagy Német Biro-
dalom végre elszánta magát a sátáni bolsevizmus elleni
küzdelemre, lett hely és tér a hitsorsosok kipaterolására.
És, ha már ez szerencsésen így alakult, kicsit túl lehet
menni a jogon, hiszen lehet, hogy papír szerint ezeknek
a kárpátalji, máramarosi horgasorrúaknak a felmenôi
osztrák-magyar állampolgárok voltak anno, nadehát jid-
diselnek, magyarsághoz kötôdésük legalábbis gyér és
szórványos, ha nem épp ellenséges, csak az érdeket né-
zik, gombbal, cipôpertlivel üzletelnek, a matolcsysta
szellem szerint honárulók: puccoljanak csak a volt szov-
jet területen élô fajtestvéreikhez. 

*

– Nem visong, nem hadonász – szólít fel belépés után
eréllyel Zakáll ôrvezetô az egyes raj parancsnoka az ak-
nasugatagi Fô utca 19-es számú zsidóházában. – Anya-
könyv, bulletin, most azonnal, az egész családnak. – Za-
káll keményen kongó léptekkel figyelmesen járja be a há-
zat, a férfi harmincas lehet, a nô vagy tízzel ifjabb, a há-
lójukban két ágy, nyilván ott dobálja át a férfi a sábesz-
deklijét a nônek esténként, hogy meg van-e a tisztaság
az ölelkezéshez, mert ha a tisztátalanság napjai vannak,
akkor a nô visszadobja és Jankele, mert így volt a férfi
anyakönyvezve 1907-ben, szóval Jankele hoppon ma-
rad. Italmérésük van a ház utcai frontján, pult és négy
asztal, pálinka, cujka, lédig borok, a falon egy Dreher-
plakát, de sörük most nincs. A két gyerek, egy fiú, egy le-
ányka. Egyik vörös hajú, a másik fekete. A leányka feke-
te, rajta fehér zokni, fekete zártcipô, a fiú sapkában, pa-
jesszal. Szeplôs és oktondinak látszik, de most kussol. Za-
káll elégedetten nyugtázza a helyzetet, várták ôket, tud-
ják, hogy igazolni, igazodni kell, a bennük bujkáló féle-
lem sincs a vékonybajszú ôrvezetô ellenére. Feinmann
Jankele kérdésére, hogy mirôl is szól most ez a látogatás,
Zakáll, a román bulletinokat nézdigélve csak ennyit
mond:

– Idegenrendészeti intézkedés.
A férfi papírjai rendben, a hitközségi születésigazolást

nem tudja Zakáll olvasni, csak a számokat. Van polgári
papírja is, Feinmann magyar állampolgára Ausztria-Ma-
gyarországnak születésekor, a román bulletin szerint is
születési helye Ocna ugatag, ahogy az összes gyereké is.
Az asszony hitközségi anyakönyvi kivonata csak dátum

szerint értelmezhetô Zakáll számára: 1918. 12. 12. Polgá-
ri kivonata nincs, a román bulletin – Rivka Feinmann
née Goldblutt – szerint születési helye Tarnopol. 

– Maga nem magyar állampolgár – csattan fel Zakáll,
s négy embere a szobában súlyba rakja fegyverét. – Tar-
nopol az összeomlás után már nem Osztrák-Galícia ré-
sze, hanem lengyel vagy orosz vagy machnóista vagy az
isten tudja már, de az biztos, hogy nem Ausztria-Ma-
gyarország, mert az akkor, sajnálatosan, nem létezett. –
Zakáll bajszát elôtérbe nyomva, szalmaszôkeségét, kései
kamaszpattanásait palástoló katonaeréllyel néz Fein-
mann Rivkára (née Goldblutt), aki aligis értette szavát,
férjéhez bújt, a közelében álló kislányt – Rivka bulletin-
je szerint: Hannah – is magához húzva. Nem tudja, mi
van. „Idegenrendészeti intézkedés” -– mi lehet az. Janke-
léhez szól, jiddisül teszi, Zakáll Tanka honvédra néz, te-
kintetük egyetértôen fonódik, Tatai szakaszvezetô szép
szavai fülükben csengnek.

– Magának a magyar kormány rendelete értelmében
el kell hagynia az országot. Visszamehet a rokonaihoz
Tarnopolba – mondja Zakáll szárazon. Jankele fordít Riv-
kának, a nô riadt szeme madárként vergôdik, jobban szo-
rítja magához a kislányt. A fiúk arcán fancsali félelem. –
A férje maradhat, de a gyerekei nem. Ötüknek holnap-
után reggel indulni kell. Jankele maga dönthet úgy,
hogy a feleségével és a gyerekeivel tart. Ezesetben a Ma-
gyar Királyi Honvédség térítésmentesen szállítja el teher-
autón, maximum húsz kiló csomaggal Kôrösmezôre, az
Ezeréves Határhoz. Holnap reggelig kell eldönteniük. Ak-
nasugatagot további intézkedésig nem hagyhatják el!

*

A szlatinai fôtéren Tatai János szakaszvezetô jól ösz-
szevitatkozik Halberstam Eizik rabbival. A rabbi, minden
igényt kielégítô magyarságbárcával, Kazinczy ékes nyel-
vén fordul Tataihoz. Jól látszik rajt’, hogy a hajdani
Csehszlovák Köztársaságban egyenesebb maradt, lett a
derék, mint a Román Királyságban, vagy akár azt meg-
elôzôn, a k.u.k.  Magyarországon. Pedig aztán Márama-
ros ez is, csak a Tisza meg Trianon kettévágta, jól idelát-
szik Sigethu, azaz Sziget a déli partról, s mégis két külön
világ. Számolják a környékbôl összegyûjtött „bizonyta-
lan állampolgárságú zsidókat”, Halberstam rabbi hiába
érvel az elmúlt huszonévbeli impériumváltások zagyva
bürökratikus viszonyai mellett, Tatai köti ebét karójához,
csak a számokat sorolja: 

– Aknasuhatag 90 fô, Hidegpatak 160 fô, Alsôkalocsa
38 fô, Bárdfalva 36 fô, Borsa 160 fô, Máramarossziget
716 fô, Brusztura 134 fô, Dombó 182 fô, Felsôapsa 802
fô, Husztköz 45 fô, Keselymezô 318 fô, Lonka 37 fô,
Nagybocskó 392 fô, Nyágova 62 fô, Petrovabisztra 32 fô,
Szentmihálykörtvélyes 27 fô, Talaborfalu 171 fô, Técsô
47 fô, Tiszabogdány 7 fô, Rahó 117 fô. Az mindösszesen

Idegen-
rendészeti 
intézkedés
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3.573 fô bizonytalan állampolgárságú zsidó, akit a Né-
met Birodalom által elfoglalt területre, a Varsói Kor-
mányzóság fennhatósága alá telepítünk, részben csalá-
degyesítési törekvések, mindteljesen az idegenrendészeti
rendelet betûje és szelleme értelmében.

Halberstam rabbi, reb Eizik csak nézi a hozzá képest
harmadkorú Tatait, látja, hogy az aknaszlatinai Fô térnek
nevezett kiöblösödést környülálló M. Kir. Kárpátaljai I.
Honvéd Hegyidandár határvadászai és a IX. Kassai Csen-
dôrkerület kakastollasai súlyba tett fegyverrel figyelik
a jelenetet, csakúgy, mint az említett települések 3.573
lakosa.

– Szakaszvezetô úr, mi tudjuk azt jól, mi történik a
Kárpáton túl a zsidókkal a németek és az ukránok által.
Borzalom történik. Pogrom. Isten hosszantûrô, kegyel-
mes és megbocsátó, olvassuk a Bibliában, de más helyen
pedig azt, hogy Isten megtorolja a bûnt. A Talmudban
Sámuel bar Nachman rabbi a hosszantûrésre teszi a
hangsúlyt a Taanith-ban:           , reb Acha Isten tü-
relmére figyelmeztet, de Chanina rabbi arra hív fel, hogy
Isten megengedôségének határai vannak. Isten hosszan-
tûrô ugyan, de a bûnt megtorolja. Németek kezére adni
minket: bûn – mondja reb Eizik Tatainak. A kese suhanc,
nem épp elmélyült filozóf vagy akárcsak köznapi szin-
ten is mély gondolkodó, ám egyfajta közösségi eszme fa-
natikusa, úgy hiszi, hogy a rabbi megátkozta ôt, ahogy
ô tudja: ravaszul, zsidóul, s pofonvágja a nagyapja-korú
szent embert.

– A Honvédséggel nem ildomos kukoricázni – mond-
ja a rabbinak – mert aki ezt teszi, az pórul jár. Halbers-
tam rabbi felveszi a tér porából kalapját, megtisztogatja,
megadóan az egyik teherautó irányába lép. 

*

Nagyot zöttyen a teherautó a Fekete-Tisza fahídján.
Tatai szakaszvezetô a sofôrre néz, szinte aggodalmasan,
hogy a raktérben lévô ötven zsidóból valamennyi nem-
e potyogott le.  Mermelstein munkaszolgálatos, mert ô a
gépkocsivezetô, megnyugtatóan mondja Tatainak, hogy
a visszapillantóból lát mindent, ura a helyzetnek. Szök-
ni képtelenség, a ponyvát nem vágják át, még az aknasz-
latinai motozásnál kiderült, hogy komolyabb szúró-vágó
eszköz nem lehet náluk, a leugrálást meg nehezítik a pla-
tó szélén kifeszített szögesdrótok és a folyamatosan tar-
tott, a gyatra útviszonyok ellenére is állandó 30-40 km/h
körüli sebesség. Rendes fiú a Mermelstein, gondolja Ta-
tai, korábban megbeszélték, hogy járt a Reitmann mozi-
jába, ismerte az öngyilkos Veronika cselédlányt és utód-
ját is, aki a húga volt, Marcsi Barcsról. Följött a temetés-
re, aztán ottragadt takarítani, na ôt is ismerte. 

Kár, hogy zsidó ez is. 
Kôrösmezôre érve a falu jegyzôje ismerteti a helyze-

tet. Az ezeréves határ túlnanjáról lövöldözés hallik oly-

kor, történik mindenféle, Bender-bandák fosztogatnak,
zsidókat vegzálják, a németekkel is vannak
összetûzéseik, de antibolsevisták. Tatainak vannak errôl
emlékei rongyoságárdista korából, a Szics fegyveresei
keményebb ellenfelek voltak, mint a csehszlovák rendô-
rök vagy katonák. Egyszer, egy elfogott prágai közle-
gény arról beszélt, hogy aztán itt nekik a parancson túl
nincs semmi, de semmi ok nincs, ami idekötné ôket; ez
egy elmaradott vidék, görög katolikus ruszinokkal, meg
a középkorias zsidókkal, jó, jó, magyarok is vannak, de
ezek a zsidók, mintha a Gólem-filmbôl jöttek volna négy-
száz év elôttrôl. Tatai egyetértett, látta ezt a Reitmann
mozijában, ahol néha a mozigépésznek segített pár fil-
lérért, a mozizongoristának hozta-vitte a kottát, egyszer
egy fontosat elveszített, meg nézhette a vetítôbôl a kis
ablakon a filmeket. Egy cseh film volt neki kamaszkorá-
ból, ami nagyon megragadt, nem is engedte bemutatni a
filmcenzúra „durva érzéki tartalom” miatt. A nô látha-
tó bolondja a testi szenzációnak, az élvezetnek, megôrül,
fut, fürdik meztelen. Szerencséjére kaptak egy kópiát a
tiltó végzés elôtt, azt a Géza gépésszel nézték matinéjel-
leggel, titokban; tizenöt éves volt, aligis tudta palástolni
gerjedelmét. Kikéredzkedett a Géza gépésztôl, a gangvé-
gi budiba ment s az önfertôzés bûnébe esett. „Ekstase”,
mondta a prágai közlegény, akinek Jir� i volt a neve,
„Gyuri” magyarul, kacsintott Tataira a prágai közlegény,
még Amerikában sem engedték bemutatni. Gustav Ma-
chatý a rendezô, Hedy Lamarr a színésznô. Meseszép nô,
mondta Tatai, süt róla a szenvedély. Bécsi, mondta Jir� i,
illetve apja lembergi, anyja pesti. Nem is tudtam, mond-
ta Tatai ábrándos képpel. Az Anschluss miatt Amerikába
mentek, csak évekkel késôbb lett utána új filmje, az Algír,
mondta Jir� i; zsidók. 

Na persze, gondolta akkor Tatai.
Valamiért itt, Ruszinszkóban mindig megérinti a nôi

elem. Két éve, a Szics-gárdával folytatott csetepaté – sen-
ki sem sérült – után a visszavonuló ruszinok közt volt az
a szôke lány, mielôtt behatoltak volna egy fenyvesbe, ô
még hátrafordult és alaposan végigmért. Tûz volt a kék
szemében, kezében fegyver, ahogy az enyémben is, de
eszembe nem jutott volna ráemelni a lányra. Láthatólag
a lánynak se’ rám. Vénusz mérge, gondoltam akkor, a he-
vület átka, késôbb, ha templomban a Summa Deus
clemantiæ-t hallottam, erre a lányra gondoltam, s hogy
megszabadíthatna áfiumától, a rendetlen szerelmi vágy-
tól a kegyelmes Isten. 

*

Tatai egysége Kolomeán keresztül a podóliai Kamenye-
cig viszi az idegenrendészeti akció keretében a bizonyta-
lan állampolgárságú zsidókat. A címer fel volt festve a te-
herautók ponyvájára, a magyar konvojnak semmi bántó-
dása nem esett, az itteni ruszinok, ruténok, huculok, uk-

Németek
kezére 
adni minket:
bûn.
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ránok szövetségesként néznek rájuk, csak a zsidókat szid-
ják, hogy moszkali, „moszkovita bolsevik”, meg efféléket,
dobálnak is néha, ha tehetnék, megtépnék a „rakományt”.
Tatai nem értette, egy részük persze a Szovjetbôl jött, de
inkább Lengyelországból, Romániából, mi közük hát
Moszkvához. Ám ráhagyta, elhessentette a gondolatot,
nem érdekelte ôtet ez annyira. A menetoszlop parancsno-
ka, Rumy százados tárgyal a német fegyverbarátokkal,
Totenkopfosok, halálfejes SS-ek, Jeckelnnek hívják az
Obersturmbanführerüket. Kamenyec város amúgy szép,
mesebeli várbástyája van még a nagylengyel idôkbôl, a
lakosok megszenvedték a bolsevizmust, az új ukrán had-
sereg, az OUN egyenruháját sokan viselik, kék-sárga, meg
vörös-fekete emblémák rajtuk, Tatai nem érti, de nem is
érdekli; amikoris meglát valamit.

– Marmelstein, állítsad meg a kocsit azonnal – kiált fel
Tatai izgatottan. Az egyik egyenruhás lányban felismer-
te ugyanis a két év elôtti szôkeséget, aki eltûnt a fenyves-
ben. – Vidd a zsidókat, ahová kell, nekem most dolgom
van, visszafelé itt szedj fel és ne szólj rólam Rumynak –
mondja Tatai, mielôtt kiugrott volna. 

A lány megismeri. Tekintetében nincs tûz, mint a lövöl-
dözés után, de biztatás igen. Tatai szkv. késôbb így vallott
errôl a Vkf. 2 vizsgálóbizottsága elôtt: „Említett, koráb-
ban Szics-gárdista leány neve Polescsuk Anna, ezidô-
szerint huszonkét éves. Rahói születésû, görög-
katolikus vallású, ruszin nemzetiségû volt csehszlovák ál-
lampolgár. Szülei korábban a magyar álladalom polgárai.
Találkozásunkat követôen megbeszéltük, hogy már láttuk
egymást a rongyosok és a szicsek közötti lövésváltás ide-
jén, s akkor felfigyeltünk egymásra. Mindezek után Anna
Polescsuk bevitt engem egy borozó házba, egy-két pohár
közepesen jóféle bort ittunk, kecskesajtot ettünk, kaláccsal
erôsített, almával üdített, teljesen szerelembeteggé tett. Ké-
sôbb elvitt egy parkba szökellni, a távoli gépfegyver-ropo-
gás sem zavart meg minket, hogy zergéhez, szarvashoz le-
gyünk hasonlatosak, liliomok tövisek között, nekünk a dal
ideje jött el, gerlebúgás, én az övé, ô az enyém. Anyja há-
zába vitt be késôbb, megragadott, el nem eresztett. Balzsa-
mos délután volt. Haja, mint kecskenyáj, emlôi, mint szô-
lôfürtök, zerge ikrei, csípeje mûvészi nyaklánc hullámzása,
köldöke fûszeres borral töltött kerekség medencéje, öle,

mint gránátalma metszete, illata mirha és tömjén, íze méz.
Késôbb postacímet cseréltünk, és a Marmelstein Gábor
munkaszolgálatos honvéd vezette jármû este tíz körül vett
fel a kamenyeci belvárosban a megbeszélt helyen. Zakáll
ôrvezetô ült még a sofôrfülkében.” 

*

– Mi volt – kérdezi Tatai a gépkocsivezetôt. Mermels-
tein szájaszéle, keze remeg, ôszinte megrendülés látszik
rajta. – Na, mondjad már – nógatja Tatai.  Mermelstein
nyakán nagyot liftezik méretes ádámcsutkája:

– Több száz embert láttunk ott vetkôzni, egy juharfa-
sor mellett haladtunk – gyakorlatilag a meztelen holttes-
tek tömege felett hirtelen megpillantottunk egy négyzet
alakú gödröt, amelynek mind a négy oldalán emberek
álltak. Ártatlan emberek százait géppuskázták halomra.
Sosem felejtem el, amit láttam: rémült arcokat, ellenál-
lás nélkül saját sírjukba vonuló férfiakat, asszonyokat,
gyerekeket. Rémület, felháborodás és mérhetetlen fájda-
lom egyszerre volt bennem – mondja Mermelstein Gá-
bor, a Honvédség munkaszolgálatos közlegénye, teher-
autósofôr, majd a szinte sugárzó szakaszvezetôre pillant.
– Az ôrvezetô úr is lelôtt egy családot.

– Aztán hogyan Zakáll ôrvezér – kérdezte kedélyes-
kedve Tatai.

– Kilépett a sorból, nem akart vetkôzni. A németek el-
ôtt sem maradhattunk szégyenben, hogy szar a magyar.
Elôbb a férfit, aztán a két gyereket. Akkor már a nô is zo-
kogva levetkôzött, megnéztük, csinos darab, de lelôttem,
mert már mit tegyünk vele – mondja Zakáll ôrvezetô.

– Hova valósiak voltak – kérdi Tatai.
– Aknasugatagiak. A Feinmann család.
– Azokra emlékszek – mondja Tatai kicsit elgondol-

kodva.
– És a szakaszvezetô úrnak hogyan telt a napja – kér-

dezi Marmelstein a beálló csendben, ne nála szakadjon
meg a beszélgetés.

- Én boldog vagyok, Gábor – mondja Tatai, és ábrán-
dosan belenéz a nyár végi napsütéses alkonyba, ahogy
döcögnek nyugatra, Mária országa felé az úttalan podó-
liai utakon. 

Ártatlan 
emberek

százait 
géppuskázták

halomra.
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A HIÁNY
HELYE
Bán Zsófiával beszélget
Ayhan Gökhan

Dél-Amerikában született, magyarul ír. 
Az ELTE Amerikanisztika tanszékének 
docense, jelentôs könyvek szerzôje. 
Elég, ha csak az Amikor még csak 
az állatok éltek, vagy a legutóbb megjelent,
Turul és dínó címûket említjük. 
Markáns vélemény, jól felismerhetô hang. 
Az író, irodalomtörténész, kritikus 
Bán Zsófiával beszélgettünk.

S zülôhelye Rio de Janeiro, ott is járt iskolába.
A nyelvi és kulturális hatások mellett milyen
jelentôséggel, mai napig tartó hozadékkal bír

mindez?
Egyszerre három nyelvben felnôni kicsit olyan, mint

egy egymásba nyíló, sokszobás házban lakni, amelyikben
minden szoba, karneváli módon, másképp, másfajta stílu-
sú és hangulatú bútorokkal, képekkel lenne berendezve,
de mégis mindegyik otthonos. Mintha mindegyikben más-
más családtag lakna. Másfajta hangulatokhoz, gondola-
tokhoz, érzelmekhez passzolnak, az egyikbôl át lehet jár-
ni a másikba, és együttesen adják az otthon érzetét, az ott-
hon terét. A szüleimmel magyarul beszéltünk, a barátaim-
mal és az utcán portugálul, az iskolában angolul. Ez ne-
kem azt adta, hogy az egyszerre létezô és egyenrangú

Kép forrása:
(Youtube)
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többféleséget természetes állapotnak éltem/élem meg, azt,
hogy egy másik kultúrára, nyelvre, gondolkodásmódra
egyszerre külsô és belsô szemmel tudjak nézni. Talán ezért
is szeretem annyira az esszé mûfaját, ami önmagában hor-
dozza ezt a ki-be járkálást, a nem statikus látásmódot és a
próba személyességét. De azt hiszem, a prózámban is elég
nyilvánvaló az a – sokszor öntudatlan – törekvés, hogy
máshonnan nézzek valamire, adott esetben a magyar kul-
túrára és nyelvre, amit ugyanakkor mélyen a sajátomnak
érzek. Ez egyfajta kihívás persze, de egyben szabadság is.

Hogyan telt a gyerekkora, milyen élményekre emlékszik
szívesen? Családja milyen szerepet töltött be az életében? 

A gyerekkorom nagy része egy tengerparti városban
telt, aminek az érzékekre tett hatása kitörölhetetlen. A hi-
ánya mindig ott kísért, mint valami mozdíthatatlan lera-
kódás. A szagok, a hangok, a színek, a térérzékelés, a leve-
gô milyensége akkor is mind velem vannak, hatással van-
nak rám, ha éppen nem gondolok rájuk. Az elsô lakásunk
egy halpiac közelében volt, és a mai napig, ha megcsap a
piacon vagy máshol a halszag, rögtön úgy érzem, mint-
ha megérkeztem volna. 

A szüleim mindketten holokauszt-túlélôk voltak, és
mindketten példásan követték az errôl való hallgatás min-
táját. A háború után ismerkedtek és házasodtak meg, és
én már gimnazista voltam, amikor egy ártatlan kérdésbôl
kiderült számomra, hogy apámnak volt egy elsô felesége,
aki egy koncentrációs táborban pusztult el, és akirôl egyet-
len fényképet sem találtam a családi fényképtárban. Az
egyik korábbi esszémben éppen az ô hiányzó történetének
(képének) próbáltam a nyomába eredni. A kései házasság
miatt apám többnyire a barátaim nagyszüleinek a korosz-
tályába tartozott, és anyám nem is szülhetett több gyere-
ket. Amúgy meg örült, amikor éppen egy óceán választot-
ta el attól a hazától, ahol vele és a családjával megtörtén-
hettek a megtörténtek, aminek bizonyos részleteit csak
most, a berlini ösztöndíjam alatt sikerült valamennyire fel-
deríteni. Ehhez egyébként kellett a magyar Facebook talán
legnagyszerûbb vállalkozása, az A holokauszt és a csalá-
dom csoport, amelynek segítségével ennek a családi törté-
netnek is végre a helyére került legalább néhány eleme. Az
apám egyébként városszerte híres sztorizó volt, elképesz-
tô humora és dumája volt, csak éppen a lényeges dolgok-
ról hallgatott. Annyit azért egyszer elmondott, hogy a
munkaszolgálaton Rejtôt olvasott, amit az orrát fennhor-
dó Radnóti lefitymált. 

Ezen még negyven év múlva is képes volt bosszankod-
ni – egyébként tanulságos. A szeretetteljes légkör mellett,
nálunk mindig kézzelfogható volt a hiány helye, a vaskos
hallgatásra gyakorlatilag rá lehetett könyökölni. A pró-
zám nagy része talán éppen ebbôl a süket csöndbôl táplál-
kozik, az írás nálam valamiféle kényszerû hangadás is. Az
apránként feltáruló, konkrét tények pedig most nagyjából
olyan hatással vannak rám, mint amikor a süketek elôször
hallanak valami kütyü segítségével. Más tudni, vagy sej-

teni, hogy a családom tagjait valahová elvitték, és más lát-
ni a nevüket és születési évszámukat, helyüket egy nagy
könyvbe beírva látni. A megbizonyosodás mindig trauma,
de egyben le is zár valamit. Persze a történet még így is ôr-
jítôen hiányos.

Az emlékezés, mint cselekvés, Ön szerint befolyásolja
az identitást, az önmeghatározást? Ha ugyan már eleve
nem mondható azonosnak az emlékezés az identitással,
ahogyan és amire emlékszünk.

A fentiek alapján, azt gondolom, hogy legalább annyi-
ra befolyásolja az identitást, amire nem akarunk emlékez-
ni, amirôl hallgatunk. A tagadás mindig nekifeszül vala-
minek, ami épp olyan erôvel van jelen, mint az emlékezés;
a nekifeszülés is cselekvés. Ez személyes szinten pontosan
annyira érvényes, mint egy társadalomra nézve.

Tavalyi könyvheti megnyitóbeszédében Esterházy Péter
az ön új, Turul és Dínó címû könyvét is ajánlotta. Annak
egyik, A test visszavétele címû esszéjében szó esik a Saul
fiáról is. A film képlátása egyedülálló, nem megszokott.
Nemes Jeles László filmjének sikere új teret nyithat az em-
lékezésnek, az elkövetett dolgok vállalásának. A mi trau-
ma-látásunk, holokausztképünk is megváltozott mára? 

A Saul fiában végig egy nagyon szoros képkivágásból,
a fôszereplô testközelébôl, közvetlenül a háta mögül látjuk
az eseményeket, amelyek ebbôl a szemszögbôl nézve nem
adják ki egy narratív totálkép élményét, ami alighanem
pontosan (szó szerint) leképezi azt a felfoghatatlan káoszt
és rémületet, amibe Auschwitzban az áldozatok csöppentek.
A filmben ez a képkivágás egyúttal azt is jelképezi, hogy Sa-
ulnak, a fôszereplônek, nem is szabad tágasabban tekinte-
nie a saját helyzetére, különben azonnal belepusztulna. 

A túléléshez az kell, hogy, ahogy Kertész is írta a Sors-
talanságban, mindig csak a lába elé nézzen és a követke-
zô megteendô lépésre koncentráljon. Egy társadalom pszi-
chés túléléséhez azonban éppen az ellenkezôjére van szük-
ség, arra, hogy az egyéni, zárt – mert kibeszéletlen – tra-
umákból egy szélesebb képkivágáshoz, egy kritikai narra-
tívához, és végsô soron katarzishoz jussunk. A film töb-
bek között éppen azért olyan zseniális, mert a nézôkben
állandóan ezt a hiányérzetet, ezt a szinte kibírhatatlan
frusztrációt generálja, ami a distancia (a reflexió) és az
azonosulás nehézségébôl fakad. Úgy érzem, a mi trauma-
látásunk még pontosan azok között a keretek (képkivágá-
sok) között zajlik, amelyeket a Saul fia olyan érzékletesen
és kibírhatatlanul felvázol.

Melegségét, zsidóságát nyíltan vállalja. Aki cigány, zsi-
dó, meleg vagy balkezes, az egy kisebbséget képvisel. Jár-
e ez elônyökkel, humánusabb, szolidárisabb, megértôbb
hozzáállással, felelôsségvállalással?

Az elôny, ha van ilyen, abból ered, hogy nagyban hoz-
zájárul az önazonosság érzetéhez és adott esetben növe-
li/növelheti a csoportidentitást. Arról nem beszélve, hogy
a megértéshez és elfogadáshoz gyakran a személyes tudás,
személyes ismeretség, azaz a konkrét példák vezetnek. Mi-

Túlélôk 
voltak... 

követték 
a hallgatás

mintáját.
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K étfajta túlélôt ismertem a deportáltak vagy
gettóba zártak között: olyat, aki állandóan
errôl beszélt, és olyat, aki sosem beszélt

róla. Átmeneti esettel nem találkoztam.” Így vall a hall-
gatás és vallomáskényszer kettôs, feszítô dilemmájáról
Hermann Ildi egyik interjúalanya.

A fotómûvész New Yorkban élô magyar zsidó holoka-
uszt-túlélôket keresett fel, hogy lejegyezze élettörténetü-
ket és megörökítse ôket otthonaikban. A portréfotó-és
élettörténet sorozat tíz történetbe helyezett tíz fotó a ki-
állítótér falain. A tárlat motivációja pedig a hiány és
hiányérzet: a mûvész tizenhárom évvel ezelôtt elhunyt
túlélô nagymamájának meg nem kérdezett története. Imre bácsi
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holokauszt-túlélôk
ENTERIÔRBEN

után nincs mindenki abban a helyzetben, hogy nyíltan
vállalja a másságát – amennyiben ez a másság valahol, va-
lamikor kockázatos – a felelôsségvállalás nyilván azokra
hárul, akik ezt mégis megtehetik. Három évvel ezelôtt, a
Melegfesztivál megnyitóján, a beszédemben egy mozga-
lom-félét hirdettem meg, aminek az volt a jelszava, hogy
aki teheti, adja az arcát, adja a nevét azért, hogy azok is
könnyebben vállalhassák magukat, akik nincsenek ilyen
helyzetben. Azóta, ha nem is olyan nagy számban, mint
ideális lenne, mégis, néhány jelentôs, közismert személy
vállalta a melegségét, és ez nagyon fontos lépés – ha moz-
galom nem is, de apró elmozdulások, helyzetváltoztatások
lettek. Az új esszékötetem záró darabjához egy Nádas-idé-
zetet használtam mottóként, így szól: „Minden kicsi hely-
zetváltoztatásunk remény, a fészkelôdés is remény.” Ha
ebben a léptékben kell gondolkodnunk, hát ebben.

„Abban a pillanatban, ha az ígéret már nemcsak a bi-
zonyosság különálló kis szigetét képezi a bizonytalanság
tengerében, azaz ha visszaélnek ezzel a képességgel, és a
jövô teljes területét le akarják vele fedni, ha minden irány-

ból le akarják vele fedni, ha minden irányból be akarják
biztosítani az utat: az ígéret kötelezô ereje megszûnik, és
az egész kezdeményezés önmagát ítéli kudarcra.” (Pályi
Márk fordítása) – írja Hannah Arendt. A magyarországi
(politikai) ígéretek eljutottak már eddig az állapotig? 

Attól tartok, nálunk a rendszerváltás elsô, néhány eu-
forikus pillanata után, elég gyorsan megtörtént, amire
Arendt utal.  Az ígéretbôl mára egy üres jel lett, amit tet-
szôleges tartalommal, illetve értelmezéssel lehet megtölte-
ni. Az ígéret kötelezô ereje, ami esetünkben egy (valódi)
demokratikus jogrend ígérete volt, megszûnt, és a kísérlet
ez idô szerint kudarcba fulladt.

„Olyan lenyûgözô nyelvünk, irodalmunk, kultúránk
van, hogy nagyon kellemetlen helyzetbe kell kerülnöm ah-
hoz, hogy elhagyjam az országot” – nyilatkozta tavaly. Ha
belegondol, mi lenne az a helyzet?

Az, ha a magánéletembe, a családom életébe olyan mó-
don akarnának a hatalom, a politika eszközeivel beleavat-
kozni, ami lehetetlenné tenné a helyzetünket. Csak remél-
ni tudom, hogy ez soha nem következik be.

AZ ELBESZÉLÔ ÉS
AZ ELBESZÉLÉS
Túlélôk története, arcképe és környezete 
Hermann Ildi tolmácsolásában.

„
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Ráérünk, gondolnánk. Pedig soha nem érünk rá.
Ez kínálta a mûvésznek az ötletet, hogy hiányzó, fel

nem tárt történeteket, immár másokét, megismerhetô-
vé, ábrázolhatóvá tegyen. A saját hiány inspirálta,

hogy mások sorsának sorai között olvasson, olvassunk.
Hogy mindeközben panorámaképszerûen bontakozik
ki elôttünk a New Yorkba kivándorolt zsidóság
életszemlélete, gondolkodásmódja, az már a következô
történet: a mûvész 2015-ben és 2017-ben heteket töltött
el itt interjúkészítéssel, hogy egyszersmind azt is tanul-
mányozza, hogyan formálódott az itteni, Magyaror-
szágról származó túlélôk identitása.

Szöveg és kép, azaz fotó a memoárban, összekapcso-
lódva és elválaszthatatlanul – látványos kísérlet.

Tíz portrét látunk, interjúalanyokat, meghitt ottho-
ni környezetben, nappalijukban ülve. Hasonlítanak
egymáshoz az enteriôrök, ahogy hasonlóak az élettör-
ténetek is. A portréalanyok tekintetének van ereje: nem
hiányzik belôlük az optimizmus. Jól szituált emberek
mesélik el az elmesélhetôt, szinte otthonosan…

Az elmesélt szövegbe illeszkedik enteriôrben meg-
örökített alakjuk, és ezeken a fotókon hangsúlyosak a
berendezési tárgyak is. Kontextus-teremtô képességük
van, akár a szövegeknek. Hiszen a holokauszt memoár-

irodalma gazdag, de mégsem
eléggé. Apró, személyes történe-
tek gazdagítják, árnyalják, színe-
sítik. Memoárok, sorsok, fotók,
tárgyak egyszerre bukkannak fel
az emlékezés mélyébôl, mint egy
nagykép, egy átfogó narratíva
töredékkockái. Egy szoba, beszé-
lô tárgyakkal, interjúalanyok
parttalan mesélôkedvvel: olvas-
ható, látható, tapintható, érezhe-
tô a tovább mesélhetô (azaz to-
vábbadható) valóság.

Ismeretlen életek tárulnak fel,
hogy ismerôssé váljanak. Hiszen
– Somogyi Zsófia kurátor szava-
ival – „Az olyan történet, amely-
re nem kérdeztünk rá idôben,
már nem elmesélhetô.”

Hermann Ildi megismertet ve-
lünk néhány mesélôt, „hiányzó
történetet”, azaz arcot és életet.

Szarka Zsuzsa

Hermann Ildi: Hiányzó történetek c. kiállítása
Kurátor: Somogyi Zsófia mûvészettörténész
2017. július 6. – 2017. augusztus 6.
2B Galéria, 1095 Budapest, Ráday utca 47.

Pipi néni

Bandi bácsi
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Keresem azokat az osztálytársaimat, holokauszt túlélôket, 
akik az 1943-44-es tanévben a kapuvári polgári iskolába jártak.

Telefonszám: +36 30 829 5796

Szombat_2017_07_szeptember_Szombat_Lacinak.qxd  2017.08.24.  14:58  Page 34



Szombat_2017_06_nyar_Szombat_Lacinak.qxd  2017.06.07.  19:53  Page 35



Szombat_2017_07_szeptember_Szombat_Lacinak.qxd  2017.08.24.  13:24  Page 36


	B1_Szombat_2017_07_szeptember_ny
	B2_Szombat_2017_07_szeptember_ny
	Szombat_2017_07_szeptember_ny
	B3_Szombat_2017_07_szeptember_ny
	B4_Szombat_2017_07_szeptember_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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> 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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> 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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> 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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> 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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


