FELHÍVÁS!
2020-ban lesz a Holokauszt 75. évfordulója.
Túlélők szinte már egyáltalán nincsenek közöttünk, vagy ha élnek is páran, nem a Balaton
környéki eredeti otthonukban. Sajnos már azok is egyre kevesebben vannak, akiknek saját, vagy
családi elbeszélések révén vannak emlékeik a településükön élt és elhurcolt zsidókról. Ugyanakkor a legtöbb településen ezek az emberek részesei voltak a társadalomnak, sok helyütt szerepet vállaltak-vittek a helyi közösségek társadalmi – gazdasági-kulturális életében, orvosok,
állatorvosok, kereskedők, földművelők, kocsmárosok, bérlők, iparosok stb. voltak és voltak
olyanok is, akik az adott település fejlesztésében is jeleskedtek.
Balatonfüredi történetekből tudom például, hogy a Balaton-felvidék nemzetközi borkereskedelmét zsidó kereskedők építették ki és üzemeltették és sok hasonló elbeszélésről hallottam.
Az utolsó pillanatban vagyunk, hogy ezeket az emlékeket rögzítsük. Nem tudományos igényű
feldolgozásra gondolok, hanem a szájhagyomány útján is keringő történetek megörökítésére.
Összegyűjtenénk a Balaton környéki települések zsidóságára vonatkozó információkat és
2020 elején, igazodva a majdani várható megemlékezés-sorozathoz egy monográfia formájában
szerkesztetten kiadnánk. Anyagi forrásokkal egyelőre nem rendelkezünk, de azt reményeim
szerint valahogy elő fogjuk tudni teremteni.
A Balaton környéki települések helytörténetével foglalkozó önkénteseket, így Önt is arra
kérem, hogy ha van kedve, lehetősége, energiája, csatlakozzon ahhoz a szűkebb csapathoz,
amellyel ezt a tervezett kutató-rögzítő munkát elvégeznénk. Arra gondoltam, hogy településenként – természetesen a fellelhető információk és a munkában résztvevők idő-ráfordítási korlátain belül – feltérképeznénk a helyi zsidó közösség kialakulásának történetét, a helyben élt családok és személyek neveit, foglalkozási struktúráját, a település életében és fejlesztésében játszott szerepüket 1944-ig bezárólag, a Holokauszt helyi történéseit és az esetleges túlélőkről
fellelhető információkat.
Ha Ön szívesen bekapcsolódna a munkába, kérem, jelentkezzen nálam az

f.olti@t-online.hu
e-mailcímen és adja meg telefonos elérhetőségét is, lehetőleg két héten belül. Azt is kérem
megírni, hogy mely településre vonatkozóan vállalna feladatot. A jelentkezőkkel azután egy
részletesebb munkaterv kidolgozása érdekében felveszem a kapcsolatot és elkezdjük a munka
megszervezését.
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