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A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

Visszahívta tisztségébôl Feldmá-
jer Pétert, a Mazsihisz elnökét a
szövetség közgyûlése. Zoltai Gusz-
táv Mazsihisz-BZSH ügyvezetô
igazgató maga indítványozott bizal-
mi szavazást saját személyérôl, ám
ezt a többség szintén titkos szava-
zással elutasította. Az elnökség tag-
jai lemondtak.

Rendkívüli közgyûléssé változott a
Mazsihisz május 12-i küldöttgyûlése,
amelyet hivatalosan azért hívtak egy-
be, hogy megvitassák a költségvetést.
Az egyedüli téma Feldmájer Péter
visszahívásának kérdése lett. Ezt ere-
detileg a küldöttek egy csoportja ve-
tette fel. Feldmájer sokáig semmilyen
érv hatására nem akarta elfogadni a
döntést a napirendrôl, amelynek a tár-
gya az ô megbuktatása. A szinte kés-
hegyig menô vitának Zoltai Gusztáv,
a Mazsihisz-BZSH ügyvezetô igazga-
tója vetett véget a bejelentéssel: bizal-
matlansági indítványt kér önmaga el-
len. Feldmájer ekkor követte példáját.
A vezetôség tagjai egy kivétellel le-
mondtak.

A konkrét elôzmények több mint
egy hónappal korábbra nyúlnak visz-
sza. Akkor húsz küldött írásban kérte,
hogy a Mazsihisz-elnök visszahívásá-
ra rendkívüli közgyûlést hívjanak ösz-
sze – mondta el napirend elôtti felszó-
lalásában Keszler Gábor, a számvizs-
gáló bizottság tagja. A válaszra a szö-
vetség alapszabálya értelmében tizen-
öt napot vártak – a reakció az volt,
hogy „az elnök akkor hív egybe rend-
kívüli közgyûlést, amikor azt ô akarja,
és hogy tisztújítás négyévente van”.

A küldöttek közül sokak szerint
Feldmájer nem képviseli megfelelôen
a magyarországi zsidóság érdekeit,
folytatta Keszler. Egy másik zsidó
szervezet kerül fontos pozíciókba, cél-
zott az Egységes Magyarországi Izrae-
lita Hitközségre (EMIH), akik a közvé-
lemény szemében is jóval sikereseb-
bek, a járadékelosztáskor az állam ne-
kik kedvez, ráadásul egyre nagyobb te-
ret nyer a szélsôjobb. A május elsô
napjaiban Budapesten megrendezett
Zsidó Világkongresszusról a Mazsi-
hisz elnöke csak annyit tudott monda-
ni, hogy a vendégek „jól érezték magu-
kat”. A küldötteket csupán köszönteni
volt képes, semmit sem szólva a ma-
gyarországi antiszemitizmusról. A
kongresszus egyetlen magyar kép-
viselôjét az angol küldöttség delegálta.
Ha nem változik semmi, óhatatlanul
bekövetkezik a szétesés – figyelmezte-
tett Keszler. Kérte a közgyûlést,
Feldmájer visszahívásáról titkos szava-
zással döntsenek, amit a Mazsihisz vá-
lasztási és jelölôbizottságának elnöke
bonyolítson le.

Heves vita bontakozott ki arról, fel-
vegyék-e az indítványt a napirendre.
Erdélyi Miklós hódmezôvásárhelyi hit-
községi ügyvezetô elnök a javaslatot
megalapozatlannak tartotta, mondván,
a zsidóságnak nem a belsô vita az érde-
ke, mert annak káosz, anarchia lesz a
vége. Márpedig ma, az antiszemita tá-
madások idején nem szabad „belülrôl
bomlasztani”. Méltatta az elnököt, a já-
radékelosztással kapcsolatban pedig
utalt rá, ô tavaly azok között volt, akik
nem szavazták meg a 150 milliót az
EMIH-nek. Elismerte, a Mazsihisz-

Az elmúlt gazdálkodási évet lezáró
és az elsô negyedévet összegzô beszá-
moló volt a Budapesti Zsidó Hitköz-
ség közgyûlésének két kiemelt témá-
ja. Tordai Péter, a BZSH elnöke mel-
lett jelen volt Feldmájer Péter, a
Mazsihisz elnöke, Zoltai Gusztáv, a
Mazsihisz-BZSH ügyvezetô igazga-
tója és Paszternák Tamás fôkönyvelô.

A szakmai részek elôtt megemlé-
keztek a legutóbbi közgyûlés óta el-
hunyt Kövesi György Tamásról, a
nyitóimát Radnóti Zoltán rabbi
mondta el.

Zoltai Gusztáv ügyvezetô igazgató
az elsô negyedévre vonatkozó gazdál-
kodási adatokból kiemelte, hogy
megkezdôdött a Mazsihisz és a BZSH
integrált ügyviteli rendszerének kiépí-
tése, amivel az utalványozás és a
könyvelés gyorsabbá és áttekinthetôb-
bé válik, bevezetik és fejlesztik a
dokumentumkezelô rendszert, meg-
kezdôdött a székház és a zsinagóga
energiatakarékossági beruházása. A
bevételek között megemlítette egye-
bek között, hogy öröklés útján két la-
káshoz jutott a hitközség, ennek a
hasznosítása bevételi forrás lesz.

Az év kiadásai között szerepel a
Zsidó Nyári Fesztivál, melynek
elôkészítése már folyik, a Dohány ut-
cai orgonának idôszerû a felújítása, a
Frankel Leó úti zsinagóga renoválásá-
nak folytatása a II. kerülettel együtt-
mûködésben valósul meg, tervezés
alatt áll a csepeli zsinagóga.

A temetôk karbantartási költsége
lejjebb faragható, ha a 12 kisebb
temetôt helyiek veszik kezelésbe. A
Kozma utcai temetôben a szemétszál-
lítást a közterület-fenntartó végzi, ez-
zel megszûntek a korábbi gondok.

A köznevelés területét illetô feladat,
hogy a Benjámin Óvodában bölcsôdei
csoport létesülhet, ha a közgyûlés elvi
jóváhagyást ad hozzá, továbbá a 400
diákot oktató Scheiber-gimnázi-
umhoz lenne szükséges csatolni a 19
fôvel létezô, de még önálló gazdálko-
dású Anna Frank-kollégiumot.

A szociális területrôl elmondandó,
hogy az újpesti szakszociális otthon-
ban módszertani ellenôrzés volt, mely
mindent rendben talált. Ugyanakkor a
nappali ellátás helyzete gondoktól
nem mentes. A népkonyhai szolgálta-
tás a napi 250-rôl érezhetôen csökken.

A szociális ellátási problémák hát-
terében az állam és a Claims
Conference közötti elszámolási vita
van, amelybe a magyar szervezetek-
nek nincsen beleszólásuk. A Claims
utólagosan térít vissza és fizet, de
tény, hogy 350-en még nem kapták
meg az egyszerûsítve „német nyugdíj-
nak” nevezett kárpótlást. Zoltai Gusz-
táv megerôsítette a közgyûlés elôtt,
hogy mindenki meg fogja kapni.

A tájékoztatás alapján a közgyûlés
az elsô negyedévi gazdálkodásról szó-
ló beszámolót 46 igen szavazattal és 6
tartózkodással elfogadta.

A 2012. gazdálkodási év lezárásá-
val kapcsolatban ez alkalommal el-
hangzott a számvizsgáló bizottság el-
nökének, Kunos Péternek a tájékozta-
tása.

A számvizsgáló bizottság úgy talál-
ta, hogy a 2012. év mérlege számsza-
ki szempontból nézve helytálló. Hoz-
záfûzte azonban, hogy számos olyan
feladat van, amelyeknek megoldása
hosszabb ideje húzódik, noha ezekre a
korábbi közgyûlések alkalmával is
felhívta a figyelmet. Konkrétan arról
van szó, hogy bár a BZSH önállóan
gazdálkodik és a költségvetése igen
nagy volumenû, a mûködéséhez szük-
séges szabályzatok részint hiányoz-
nak, részint készülnek, részint ha meg
is vannak, még nem léptették ôket
életbe.

Megvonták a bizalmat
Feldmájer Péter elnöktôl

Sokak szerint a széthullás fenyeget – órákig tartó, éles vita
a Mazsihisz közgyûlésén

Kiss Henriett, a választási és jelölôbizottság elnöke munkában

elnök beszéde a Zsidó Világkongresz-
szuson lehetett volna élesebb, kon-
frontatívabb – de szerinte azzal nem tá-
mogatta volna a jó célt.

Kiss Henriett, a választási és
jelölôbizottság elnöke beszámolt ar-
ról, hogy a Mazsihisz alapszabálya és
eljárási szabályzata a hiányosságai
miatt sok jogi értelmezési vitára ad
lehetôséget. Kérte a közgyûlést, fon-
tolja meg határozati javaslatát: titkos
szavazással döntsenek a visszahívás-
ról, és ha a többség igennel voksol, a
vezetôség írjon ki idôközi választáso-
kat.

Többször felszólalt Frölich Róbert,
a Dohány utcai körzet fôrabbija, aki a
tradicionális zsidóság egyik alapelvé-
re hivatkozott: az igazságot, az igaz-
ságot kövesd. Hangsúlyozta, az igaz-
ság a jog felett áll. Azoknak is meg-
van a maguk igazsága, akik aláírták a
visszahívási javaslatot, valamint
azoknak is, akik szerint nincs szükség
bizalmatlansági indítványra. Hogy
melyik csoport igazsága erôsebb, az
akkor derül ki, ha felveszik a napi-
rendre a szavazást.

Grósz Andor kecskeméti hitközségi
elnök az antiszemitizmus veszélyeire
hivatkozva óvott a belsô ellentétektôl.
Emlékeztetett a 2010-es választások-
ra, mennyi kétség volt azzal kapcso-
latban, miként fog az ország új veze-
tése viszonyulni a zsidósághoz. Az,
hogy a Zsidó Világkongresszuson a
miniszterelnök kijelentette, zéró tole-
rancia van az antiszemitizmussal
szemben, a Mazsihisz jelenlegi veze-
tésének is köszönhetô. A kecskeméti
elnök mindamellett azt ajánlotta, le-
gyen szavazás a napirendrôl, de egy
késôbbi idôpontban.

Tûrhetetlen, hogy egy Mazsihisz-
vezetô a vidékiek közül csak a „csó-
kos” hitközségeket látogatja – így fe-
jezte ki magát Villányi Tibor gyôri
hitközségi elnök. Még a pápa is le tu-
dott mondani, amikor arra volt szük-
ség, azaz nem a jogi eljárási hibát ke-
reste, amelynek segítségével a poszt-
ján maradhat.

Sok pozitívum felhozható Feld-
májer Péter mellett, és sok negatívum
ellene – szólt hozzá a vitához Tordai
Péter, a Mazsihisz elöljáróságának
tagja. Bevallotta, mint a Budapesti
Zsidó Hitközség elnöke nem érezte
jól magát a Zsidó Világkongresszu-
son, mert nem kapta meg azt a
kóvedet, ami az ô pozíciójában egy
vezetônek kijárna. Azonnali szavazást
javasolt a napirendrôl.

Grósz Andorhoz hasonlóan a terve-
zett napirend mellett akart maradni
Schöner Alfréd fôrabbi, az ORZSE
rektora is. A fiatalság jobbító szándé-
kú kritikájának tekintette Keszler Gá-
bor és társai kezdeményezését. Java-
solta, ha már a közgyûlés megválasz-
totta a jelenlegi vezetést, adja meg ne-
kik a bizalmat továbbra is, hogy befe-
jezhessék munkájukat. Schöner sze-
rint Feldmájer júliusban beköszöntô
hatvanadik születésnapja elôtt nem il-
domos a leváltásáról beszélni.

Feldmájer ekkor le akarta zárni a
vitát, hogy folytassa az ülést az erede-
ti napirenddel, de a küldöttek ezt meg-
akadályozták. Nagy felbolydulással
emlékeztették az elnököt: mindenkit,
aki szólni akar, meg kell hallgatni.
Sárközy Gyula, a Bethlen tér küldötte
lesújtónak találta az eseményeket, és
utalt a három nappal elôbbi BZSH-
közgyûlésre, amelyen a költségvetési
jelentés szervezetlen és szabálytalan
volt, ô nem is fogadta el. Változásra
van szükség – hangsúlyozta –, mert az
utolsó órában vagyunk. Hosszú évek
óta hiányzik a szakmai program, és ez
az elnökség valóban nem képviseli jól
a magyarországi zsidóságot.

Keszler Gábor felhívta a figyelmet
Kiss Henriett jelölôbizottsági elnök
tárgyilagos, az alapszabályon és a vá-
lasztási szabályzaton nyugvó vélemé-
nyére. Eszerint a negyvenhat napja (!)
beadott indítvány jogszerû, az elmúlt
egyórás vita tehát a hatalomhoz való
görcsös ragaszkodásról szól. Ha a
Mazsihisz vezetése européer módon
viselkedne, akkor az elhangzott fel-
szólalások hatására az elnök felállna,
és maga kérne bizalmi szavazást ön-
maga ellen. Jelenleg a Mazsihisz lefe-
lé halad a lejtôn, a tét tehát nem az el-
nök születésnapja. Keszler ismét kér-
te a közgyûlést, szavazzon a soron kí-
vüli napirendre (a titkos szavazásra a
visszahívásról), vagy az elnök kezde-
ményezzen bizalmi szavazást maga
ellen.

Már tizenkét éve is ugyanazok ültek
a vezetôségi székekben, akik most –
szögezte le a szintén többször felszó-
laló Schönberger András pécsi fôrab-
bi. Nagy tehát a felelôsségük mindab-
ban, ami kialakult. Teljesen új fejeze-
tet kell kezdeni – mondta.

Idôközben megérkeztek a Hírtévé
munkatársai. Grósz Andor szégyen-
nek nevezte, amit a közgyûlés a ka-
merák elôtt mutatott. Megjegyzésé-
vel ellentétben taps fogadta Kiss
Henriett újabb hozzászólását: ô nem

Radnóti Zoltán rabbi

(Folytatás a 2. oldalon) (Folytatás a 2. oldalon)

Súlyos kérdések, nem megnyugtató
válaszok a BZSH közgyûlésén

Radnóti Zoltán, a lágymányosi kör-
zet rabbija számos kérdést tett fel,
mert úgy találta, bizonyos tételek, me-
lyek több milliót visznek el, nem lát-
szanak indokoltnak vagy fantomintéz-
ményre költött összegeknek tûnnek,
miközben kevesebb forrásról és taka-
rékosságról esik szó. Tételesen sorolta
a biztonsági szolgálatot, a Jewin-
formot, a temetôi szolgáltatásra köl-
tött összegeket, az újpesti otthont, a
Hegedûs- és a Herman-klubot, a men-
zát. A listán megemlítette még a Vas-
vári-zsinagógára fordított összegeket
és a Nagyfuvaros utcai chászid rabbi
foglalkoztatását.

Végül (akárcsak januárban) elô-
került a Talmud új fordításának támo-
gatása (az EMIH 9,5 millió forintot
fogadott el támogatásként, cserébe
rendelkezésre kellene bocsátania bi-
zonyos példányszámú kötetet). De a
fordítás ügye nem haladt elôre se-
mennyit.

Zoltai Gusztáv, akárcsak a korábbi
közgyûlésen, igyekezett választ adni a
felmerült kérdésekre, és tisztázni,
hogy minden költség indokolt volt.

A Jewinform egy többéves, 2015-
ben lejáró szerzôdés értelmében meg-
jelenô költség, és csupán két minimál-
bérest fizet a BZSH. A biztonsági
szolgálatot 2013-ban már a Mazsi-
hisszel közösen, költségmegosztással
mûködtetik. Az újpesti szakszociális
otthon túlméretezett a létszámhoz ké-
pest, bevételt pedig nem termel, a
nappali ellátást jelentô klubokat a lét-
rehozás idejében 190 fôre tervezték,

most kb. 100 fôt látnak el. A két klu-
bot össze lehet vonni, de akkor újat
nyitni egy késôbbi alkalommal nem
lehet.

A Vasvári ügyében – melyet a
Chábád, használ, de a költségeket mi
viseljük – az a helyzet, hogy az egy-
kori lakók az épületet falakig lepusz-
tították, a fenntartása ugyanakkor
pénzbe kerül.

Schwezoff Dávid (Bethlen téri kör-
zet) a számvizsgálói jelentésbôl több
tételre kérdezett rá, ti. hogy a szabály-
zatok hiánya esetén hogyan tisztázha-
tók a felelôsségek. Felvetette azt is,
hogy az Egri ügyvédi irodával 1990-
ben kötött szerzôdés felmondása nyo-
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Körzeti kitekintô
Szeged

A zsinagógában koncertezett
Presser Gábor. A „Dalok régrôl és
nemrégrôl” címû szerzôi est vendégei
Falusi Mariann, Rúzsa Magdi és
Szabó Tamás voltak. A közel 1600 fôs
közönség többször vastapssal ünne-
pelte a mûvészeket, és együtt dalolták
velük a népszerû slágereket. A
Tavaszi Fesztivál a zsinagóga 110
éves évfordulóján, májusban folytató-
dott a Szegedi Szimfonikus Zenekar
koncertjével, valamint Varnus Xavér
orgonamûvész és Lajkó Félix hege-
dûmûvész fellépésével.

* * *
Szegedi látogatása során külön

találkozó keretében folytatott beszél-
getést a Demokratikus Koalíció elnöke,
Gyurcsány Ferenc Lednitzky András
hitközségi elnökkel, majd zsidó
értelmiségiekkel találkozott, érdek-
lôdve a térségben lévô hajdani értékek
megmentésének lehetôségeirôl, illetve
az antiszemitizmus erôsödése terén
szerzett tapasztalatokról.

* * *
Az elmúlt idôszakban számos olyan

esemény történt városunkban és
közösségünk életében, melyrôl talán
érdemes beszámolni. Siklósi Miklós
meglátogatta édesanyját, a mindenki
által szeretett és tisztelt Ilonka nénit.
Ez önmagában nem lenne olyan nagy
hír, az inkább, hogy Miklósnak ekkor
volt a születésnapja, amelyrôl éde-
sanyja úgy emlékezett meg, hogy

megkérte rabbinkat, áldja meg a fiát
péntek este. Szombat délelôtt a Tóra
elé járult Miklós, hogy eleget téve
kötelességének, az áldás és a hetisza-
kasz felolvasása után egy péntek esti
kidust adományozzon közösségünk-
nek, amiért hála és köszönet illeti.

* * *
Városunkban évek óta szokás, hogy

az egyetem különbözô szakain a hall-
gatók idôrôl idôre élôkönyvtár-prog-
ramot szerveznek a tanulók számára
abból a célból, hogy megismerked-
hessenek az ott megjelenô különbözô
személyekkel. Legutóbb rabbink két
ilyen esemény résztvevôje is volt,
elôször a Kiss Ferenc erdészeti iskola,
majd a Kossuth Zsuzsa Egészségügyi
Fôiskola meghívására. Érdemes
elmondani, hogy ezeknek a ren-
dezvényeknek az egyik legfontosabb
része, hogy a másságot bemutassák és
a személyes találkozások alkalmával
az elôítéleteket eloszlassák. Az öt órán
keresztül tartó program mindvégig
hatalmas érdeklôdés mellett zajlott,
ahol rabbink rengeteg diákkal foly-
tathatott beszélgetést a zsidó ha-
gyományokról és törvényekrôl, a zsidó
élet szabályairól, Izrael és Palesztina
viszonyáról és számos olyan kérdésrôl,
melyet a hallgatók tehettek fel.
Reméljük, ez is elôsegíti közösségünk
jobb megismerését és megbecsülését.

* * *
A közös izraeli–magyar hang-

versenyen Aharon Harlap Tûzben égô

Ráv Weiszberger is elment...

Mártír-istentiszteletek 2013
Június 2.
Kispest 11.00 temetô
Devecser 12.00 temetô
Miskolc 11.00 temetô
Salgótarján 11.00 temetô
Tata 10.00 temetô
Tatabánya 13.30 temetô
Zalaegerszeg 10.30 zsinagóga

12.00 temetô

Június 9.
Eger 14.00 temetô
Gyôr 11.00 temetô
Révkomárom 10.30 temetô
Ács 14.30 temetô, emlékmû
Nagymegyer 17.00 emlékmû
Gyöngyös 11.00 temetô
Kiskunhalas 11.00 zsinagóga

Június 16.
Balassagyarmat 11.00 temetô
Debrecen 10.00 temetô
Esztergom 11.00 temetô
Kápolnásnyék 16.00 temetô
Szécsény 11.00 temetô
Székesfehérvár 11.00 temetô
Cegléd 9.30 imaterem
Nagykôrös 11.30 zsinagóga
Kecskemét 14.30 temetô
Sátoraljaújhely 14.00 temetô

Június 23.
Kiskôrös, Kecel, Soltvadkert 15.00 Frankel-zsinagóga
Karcag 11.30 zsinagóga, temetô
Nagykáta 10.30 temetô
Csömör 10.30 temetô
Tótkomlós 14.00 emlékmû, fôtér

Június 30.
Békéscsaba 15.00 zsinagóga, emlékpark
Dombóvár 14.00 temetô
Gyula 12.00 temetô
Hódmezôvásárhely 16.30 temetô

18.00 zsinagóga
Kaposvár 10.00 zsinagóga
Szeged 10.00 holokauszt-emlékmû

11.00 zsinagóga
Vác 10.00 zsinagóga
Veszprém 10.00 temetô
Újpest, Rákospalota 18.00 újpesti zsinagóga
Szolnok 11.30 zsinagóga

Július 7.
Jászberény 11.00 temetô
Keszthely 11.00 zsinagóga
Sopron 11.00 temetô
Pécs 10.30 zsinagóga
Szombathely 10.00 imaterem, temetô
Tapolca 13.30 emléktábla

Július 14.
Szekszárd 10.30 volt zsinagóga

A további idôpontokat folyamatosan közöjük. Kérjük olvasóinkat, hogy az idôpon-
tokat, helyszíneket rendszeresen kísérjék figyelemmel, mert változás lehetséges!

betûk (Letters weeping in fire) címû,
Jakov Barzilai verseire komponált
dalciklusa mellett Schumann Manfréd
nyitánya és Rahmanyinov II. szim-
fóniája hangzott el. A rendezvényt
egyrészt a Szegedi Szimfonikus
Zenekarnak, másrészt a Kanadában
Aaron Charloff néven született,
Izraelbe emigrált Aharon Harlap aktív
zeneszerzô-karmesternek köszönhet-
tük. A Tûzben égô betûk a holokauszt
emlékére íródtak. A vastapssal ünne-
pelt produkció az élô kapcsolat példá-
ja volt Magyarország és Izrael között,
a kultúrák között, viszonzása Gyüdi
Sándor karmester, a Szegedi Nemzeti
Színház fôigazgatója és egyben a
Szegedi Szimfonikus Zenekar vezetô
karmestere tavalyi izraeli vendégfel-
lépésének. A hitközség a vendég-
mûvészeket vacsorán látta vendégül,
elôtte bemutatva csodás zsinagógáját.

L. A. – M. Zs.

(Folytatás az 1. oldalról)
mán a BZSH által végkielégítés vagy más címen utalt 9 hó-
napi díj nagyon komoly és nem indokolt tétel.

Sárközy Gyula, a számvizsgáló bizottság tagja bizonyos
beszerzéseket indokolatlannak tartott, és egyben leszögez-
te, hogy a számvizsgálók a már mûködônek mondott (va-
lójában beüzemelés elôtt/alatt álló) rendszerrôl nem kaptak
kérdéseikre egyértelmû választ.

Heisler András felvetette, hogy a Kunos által felsorolt
hiányosságok miatt talán nem is lehetne elfogadni a zár-
számadást.

Tordai Péter BZSH-elnök pontosított, hogy a bizottság
javaslatokat tett, amelyeket érvényesíteni fognak.

Villányi András (Frankel-templomkörzet) fölvetette, ha a
Nagyfuvaros utcába alig lehetett rabbit találni, akkor egy-
általán van-e olyan rabbi-, kántor-, elôimádkozó-képzés,
hogy ez a probléma megszûnjön a következô években. A
fordításra szánt összeg ellenére még nincsenek imaköny-
vek a közösségekben, miközben a levéltárban volnának
szétosztható példányok.

Szentgyörgyi Róbert a Nagyfuvaros utca képviseletében
megjegyezte, hogy 3-4 éve még nem volt náluk sem rabbi,
sem kántor. Ôt nem érdekli, hogy chászid vagy neológ a
rabbi, de lehet imádkozni.

Tordai Péter mint a közgyûlés elnöke a bírálatok tanul-
ságaként azonnal 12 pontos határozati javaslatot nyújtott
be, melynek tartalma, hogy a BZSH az év folyamán elké-
szítteti a jogi osztállyal valamennyi szabályzatát, össz-
hangban a Mazsihisz már meglévô szabályzataival, és a
közgyûlés elé tárja legkésôbb november végéig, hogy a
2014. évben már alkalmazható legyen.

Kunos a zárómérleg elfogadását javasolta a közgyûlés-
nek, ugyanis az számszakilag pontos – viszont emlékezte-

tett arra, hogy a szabályzatok elkészítésére a vezetôségnek
kell utasítást adni. (A probléma tehát részben ügyviteli ter-
mészetû.) A közgyûlés végül (34 i/8 n/4 tart) elfogadta az
éves beszámolót.

Az egyéb témák között Tordai Péter elnök elsô helyen
említette a Zsidó Világkongresszus magyarországi tanács-
kozását, a lebonyolításban való részvételért köszönetet
mondott a Mazsihisznek, Feldmájer Péter elnöknek.

Villányi András föltette a kérdést, vajon mi volt a BZSH
szerepe a ZSVK lebonyolításában.

Keszler Gábor, a Bethlen tér küldötte kemény hangot
megütve bírálta a BZSH-t, amely bár a magyarországi zsi-
dóság legnagyobb közösségét képviselô szervezet, nem je-
lenítette meg magát a ZSVK-n, ezen túlmenôen pedig a
legsúlyosabb kérdést – ti. az erôsödô antiszemitizmus je-
lenségét és tényét – megvitató tanácskozásra nem küldött
megfigyelôt (bár ô személyében jelen volt, de az angol kül-
döttek körében). Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra,
hogy az egész esemény – a médiamegjelenéseket tekintve
– szinte kizárólag a magát sokkal fürgébben és fiatalosab-
ban megmutató EMIH-nek az ismertségét növelte.

Megállapította, hogy a BZSH a munkájában nem ad
kellô fontosságot a píárnak. Véleményéhez csatlakozott
Totha Péter Joel rabbi, és változásokat sürgetett mind
szemléletben, mind hatékonyságban.

Tordai Péter láthatóan megrendülten fogadta a kritikát,
és az elhangzottak újragondolását ígérte.

Totha Péter Joel rabbi záróimájában két gondolat kapott
különös hangsúlyt a vita után: örvendezzünk, hogy fontos
kérdések hangzottak el, és a feladatunk, hogy leküzdjük az
akadályokat.

BJI

(Folytatás az 1. oldalról)
szégyelli magát a tévé miatt, mert egy
vita akkor ôszinte, ha így zajlik, akár
kamerák elôtt is. Az angol parlament
nyilvános üléseivel összehasonlítva a
Mazsihisz-közgyûlés izzó légköre még
mindig messze elmarad az ottani han-
gulattól. A jelölôbizottság elnöke is-
mét kérte a küldötteket, elôször nyílt
szavazással döntsenek a napirendi
pontról, majd az elnök visszahívásáról.

Kézfeltartással 39-en amellett vok-
soltak, hogy legyen napirendi pont a
szavazás a visszahívásról, 37-en
amellett, hogy ne legyen. Tizenné-
gyen tartózkodtak. Feldmájer Péter
megint le akarta zárni a témát azzal,
hogy a többség nem szavazta meg a
napirendet. Ám ekkor arról kerekedett
újabb vita, mi számít többségnek.
Markovics Zsolt szegedi fôrabbi köz-
ben arra figyelmeztetett, a kialakult
éles helyzet azzal fenyeget, hogy a
szövetség széthullik. Bármi legyen a
végeredmény, szavazni kell.

Méltatlannak tartotta Horovitz Ta-
más debreceni elnök azt a szituációt,
amikor a Mazsihisz-elnök nem haj-
landó figyelembe venni, van egy cso-
port, amely változásokat akar.
Feldmájernek kötelessége lenne ön-
maga ellen bizalmatlansági indítványt
kérni, ehelyett megszegi az alapsza-
bályt, a szervezetben meghatározó
vallási vezetôk véleményét nem veszi
figyelembe, és kellemetlen helyzetbe
hoz olyan Mazsihisz-dolgozó küldöt-
teket, akiket bizonyíthatóan megfe-

nyegettek, vonják vissza aláírásukat
Keszlerék beadványáról. Radnóti Zol-
tán, a lágymányosi körzet rabbija
szintén az alapszabály megszegését
hányta Feldmájer szemére.

Megfogalmazódott, hogy a napi-
rend elfogadásához elegendô az egy-
szerû többség. Tehát a 39 voks eldön-
tötte: legyen titkos szavazás Feld-
májer visszahívásáról. (A minôsített
többség a jelenlévôk 50 százaléka
plusz 1 fô. Ezen kívül még kétharma-
dos többség létezik.) Markovics
fôrabbi hangsúlyozta: a szavazás so-
rán a közösség vagy megerôsíti az el-
nököt a pozíciójában, vagy visszahív-
ja ôt – de az biztos, hogy ebben a
helyzetben a Mazsihisz vezetése nem
dolgozhat tovább, hiszen maga a kö-
zösség vonja kétségbe a legitimitását.

Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz-BZSH
ügyvezetô igazgatója ekkor kijelentet-
te, egyetért a fôrabbival, és bizalmat-
lansági indítványt kért önmaga ellen,
amit az egész elnökségnek javasolt.
Ezt követôen Feldmájer Péter ugyan-
ezt tette, mondván, ô Zoltai nélkül
nem tud dolgozni. A Mazsihisz elöljá-
róságának tagjai egy kivétellel le-
mondtak.

A titkos szavazás eredményeként
89-bôl 87 érvényes szavazattal 49 fô,
tehát a szavazók több mint a fele
Feldmájer visszahívására voksolt.
Zoltai Gusztávval szemben 32 küldött
kért bizalmatlansági indítványt, 55
pedig nem.

R. V.

Megvonták a bizalmat
Feldmájer Péter elnöktôl

Súlyos kérdések, nem megnyugtató válaszok
a BZSH közgyûlésén

Nehéz lenne tárgyilagosan taglal-
ni, vajon miért hagyják itt rabbik a
hazai közösséget. Tény azonban,
hogy egyetlen esztendô alatt eddig
a pillanatig a debreceni fôrabbi,
most a pesti ortodox fôrabbi uta-
zott végleg el Magyarországról, s a
BZSH alkalmazásában mûködô
egyik fôrabbi már csomagol. Bár
tudomásunk szerint az elhagyott
közösségek nem maradnak vallási
vezetô nélkül, mivel két, egymás-
hoz közel lévô vidéki nagyváro-
sunk közösségeiben már a Chábád
látja el e funkciókat. A pesti orto-
doxia pedig rabbira vár.

Ádár hó 7-én, az ortodoxia szoká-
sos évi közgyûlésén Deblinger Edu-
árd elnök bejelentette, hogy ráv
Weiszberger Mojse fôrabbi egészség-
ügyi problémái miatt lemond a hiva-
taláról, mert gyógykezelését Izrael-
ben kedvezôbbnek véli. Kérte a hit-
község vezetése, hogy amíg nem töl-

tik be a rabbiszéket, addig maradjon a
helyén. A rabbi ezt vállalta. Telt-múlt
az idô, ráv Weiszberger folytatta okta-
tási tevékenységét, sôt újabb kurzuso-
kat indított. Minden beszédében hang-
súlyozta a tanulás fontosságát. Nyitott
volt a különbözô irányzatok felé.
Elôadásaira szívesen látott minden
hallgatót. Reggel is, este is oktatta a tó-
rát és a talmudot. Még nem is olyan ré-
gen új csoportok szervezésére hívta fel
a figyelmet. Ezért némileg váratlanul
ért mindenkit az a bejelentés, hogy a
hölgyek hamarosan búcsúztatják a
rebbecent. Egy nappal késôbb a férfiak
a fôrabbit.

Deblinger Eduárd elnök úr beve-
zetôjében elmondta, hogy mivel a rab-
bi betegségére tekintettel távozik, ezt
tovább már nem halogathatta. Bár
minden nap kérdezte tôle, nem gondol-
ta-e meg magát, változatlan szándékát
tiszteletben kell tartani. Ugyanakkor
köszönet illeti majd évtizedes lelkiis-
meretes munkájáért.

A búcsúvacsorán beszédet mondott
még ráv N. Ádler, a Tikva vezetô rab-
bija jiddis nyelven, reb Herskovits val-
lási felügyelô ivritül, valamint
Kesztenbaum Árje sajchet és kántor
mint munkatárs. Ráv Weiszberger
Pinchász tanár és szajfer, az ünnepelt
testvére felhívta a figyelmet arra az
erôfeszítésre, amelyet a Tan megis-
mertetése érdekében fivére tett.

Válaszában a fôrabbi szintén e téma
fontosságáról szólt. Egy példát mon-
dott. A király palotájában az ember
tiszteletének meg kell nyilvánulni.
Minden hiba erôsebben tûnik fel, mint
máshol. Mi mindnyájan a nagy király
udvarában vagyunk, ennek tudatában
kell lenni állandóan. A tiszteletrôl soha
nem szabad megfeledkezni. Aki tanul,
az bárhol van, Jeruzsálemben érezheti
magát. Én is tanulni fogok Izraelben –
mondotta –, ez a kapcsolat megmarad,
és összeköt minket, a magyarországi
közösséget és a Szentföldön élô em-
bert. S minél intenzívebb az elmélyü-
lés a Tanban, szellemi területen annál
tartósabb lesz a kapcsolat. De reméli,
hogy esetenként, esetleg kurzusszerû-
en, alkalma lesz az oktatásban szemé-
lyesen is részt venni.

Elutazása elôtt nagy élményt jelentett
számára, hogy a Zsidó Világkongresz-
szus tagjai péntek este a Kazinczy utcai
zsinagógában imádkoztak, és szólhatott
hozzájuk, hangsúlyozva: a zsidóság
megmaradásának feltétele a vallási tör-
vények betartása. Majd a szertartás után
jó hangulatban beszélgethettek.

Deutsch Gábor
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A Zsidó Világkongresszus 14. ple-
náris ülésének vasárnap kora esti
eseményére – elsôsorban a beszédet
mondók személye miatt – megsok-
szorozódott a nemzetközi sajtó ér-
deklôdése.

Az InterContinental hatalmas, kö-
zel ezer fô befogadására is alkalmas
termében vacsorára megterített aszta-
lok, szónoki emelvény, kivetítôk fo-
gadták az érkezôket, közöttük Orbán
Viktor miniszterelnököt és kíséretét.

A Lauder Javne-iskola 50 fôs kó-
rusa elénekelte a magyar és az izrae-
li himnuszt, majd a ZSVK tevékeny-
ségét bemutató filmet vetítettek. Ez-
után a Mazsihisz elnöke, Feldmájer
Péter lépett a mikrofonhoz.

Feldmájer Péter beszéde
Má nistáno hálájló háze?
Miben különbözik ez az éjszaka

a többi éjszakától, kérdezzük min-
den szédereste, és mondhatjuk ma
is, má nistáno hácongres háze –
miben különbözik ez a kongresz-
szus a többi kongresszustól?
Elsôsorban abban, hogy szeretettel
köszönthetjük Önöket itt, Ma-
gyarország fôvárosában, Budapes-
ten, ebben a gyönyörû városban,
amely egyszerre ôrzi a múlt örö-
meit és fájdalmait.

Önök olyan országba érkeztek,
ahová a legendák szerint az állam-
alapító büszke lovas törzsekkel
együtt érkeztek a kazár biroda-
lomban élt zsidó emberek, ahol a
19. század során hosszú évtizede-
kig szeretettel fogadták a keletrôl
érkezô zsidók százezreit. Az itt élô
zsidók magyar patriótává lettek,
páratlan gyorsasággal levetették
nyelvüket, s feltétlenül támogatták
a magyar függetlenség ügyét, de
már a dicsôséges 1848-as szabad-
ságharc legelsô napjaiban pogro-
mot rendeztek a pozsonyi zsidók
ellen.

Önök egy olyan városba érkez-
tek, amely büszke arra, hogy itt
született és járt iskolába a modern
Izrael megálmodója, Herzl Tiva-
dar!

Önök olyan országba érkeztek,
amely elvesztette az elsô világhá-
borút, és ezzel együtt területének
2/3-át, a harcokban részt vevô,
magyar hazafiként küzdô zsidó
honvédek és tisztek hôsiessége le-
gendássá vált, ez azonban nem
akadályozta meg a politikai veze-
tést, hogy a zsidókat tegyék bûn-
bakká a vereségért, és meghozzák
a modern kori Európa elsô zsidóel-
lenes törvényeit, amelyek mintául
szolgáltak a náciknak is.

Önök abba az országba érkez-
tek, ahol az akkori társadalom
túlnyomó többsége helyeselte a
zsidóellenes törvényeket, s bár a
tömeggyilkosságokkal legtöbbjük
nem értett egyet, de végül is az
egész magyar közigazgatás – élén
a Kormányzóval – szervezte és
végrehajtotta a zsidóság össze-
gyûjtését és deportálását, útjuk az
auschwitzi gázkamrákban ért vé-
get. Önök egy olyan városba ér-
keztek, ahol a kék Duna vizét vö-
rösre festette a belelôtt zsidók tí-
zezreinek vére.

Önök egy olyan országba érkez-
tek, ahol dacára a több évtizedes
zsidóellenes propagandának, da-
cára a hivatalos tiltásnak, mégis
százak és ezrek voltak, akik életü-
ket kockáztatva kiálltak az üldö-
zött zsidók mellett, bújtatták és
mentették ôket.

Önök egy olyan országba érkez-
tek, ahol a zsidók többsége – dacá-
ra a tömeggyilkosságoknak – meg-
ôrizte hazafiságát.

Önök egy olyan országba érkez-
tek, ahol a baloldali zsidóellenes
pogromok moszkvai szervezôi
nem értek el eredményt, mert az

A Zsidó Világkongresszus eseményeibôl
Összefoglaló

Szólnak a himnuszok. A Lauder-kórus

(Folytatás a 4. oldalon)

ország egyébként hithû kommu-
nista vezetôi egyedülálló módon
nem voltak hajlandók magukévá
tenni a Hitler nyomába lépô vörös
cárok ôrült terveit és parancsait.

Önök egy olyan országba érkez-
tek, ahol a kommunizmus bukása
után Közép-Európa legnagyobb
zsidó közössége páratlan lelkese-
déssel újra felvirágoztatta vallási
és kulturális életét, s oktatási rend-
szere például szolgálhat mindenki-
nek.

Önök egy olyan országba érkez-
tek, melynek büszke zsidó lakosai
végre szabadon szerethetik Izraelt,
és hirdethetik, hogy soha sem fe-
lejtik el Jeruzsálemet, a zsidó nép
örökké egységes szellemi fôvá-
rosát.

Önök egy olyan országba érkez-
tek, ahol – Izrael után talán
elsôként a világon – törvénybe ik-
tatták a holokauszt áldozatainak
nemzeti emléknapját, és az elsô
Orbán-kormány intézkedéseit kö-
vetve azóta is rendkívül sokat tesz-
nek a holokauszt emlékének
megôrzéséért, azért, hogy a
holokauszt története az iskolai ok-
tatás szerves részévé váljon.

Önök egy olyan országba érkez-
tek, ahol a zsidó társadalmat ismét
fenyegetik a középkorból és a
holokauszt idejébôl itt maradt or-
das eszmék és tettek, ahol idôs
fôrabbit támadnak meg az utcán,
ahol a fasisztákat éltetik, ahol a bí-
róság a gyilkosokat állítja példaké-
pül az ifjúság elé, lelkes antiszemi-
tákról neveznek el tereket és utcá-
kat, a magyar nácik udvari
költôinek mûveit a nemzeti alap-
tanterv részévé tették, így mérge-
zik a tanulók lelkét.

Önök egy olyan országba érkez-
tek, amelynek kormánya mindig
támogatja Izrael Állam biztonsá-
gos létét, és amely szilárdan kiáll a
zsidók vallási jogainak sérthetet-
lensége mellett, és soha sem jutna
eszébe, hogy az állatok jogait a zsi-
dók vallási jogai elé helyezze.

Önök egy olyan országba érkez-
tek, ahol a zsidóság a magyar tár-
sadalom többségének támogatásá-
val háborítatlanul élhetne, ha a
hangos gyûlölködôk üvöltése nem
nyomná el a józan, barátságos
többség hangját.

Mi Zoltai úrral, a Mazsihisz
igazgatójával két évtizeddel ezelôtt
úgy gondoltuk, hogy a magyar zsi-
dóságnak nemcsak ragyogó múlt-
ja, hanem jövôje is van. Az, ami itt
történt az elmúlt évtizedekben, azt
bizonyítja, hogy nem tévedtünk!
Vele együtt most is biztos vagyok
abban, hogy a magyarországi zsi-
dóságnak nemcsak jelene, hanem
ragyogó jövôje is van, dacára az
antiszemita csôcselék tombolásá-
nak.

Köszönöm, hogy eljöttek, és itt
vannak velünk. Büszkék vagyunk,
hogy méltónak találtak bennünket
arra, hogy itt tartsák a közgyûlé-
süket, hogy együtt lehetünk, és
hogy kifejezik szolidaritásukat a
magyar zsidósággal.

Hiszem, hogy a világ zsidóságá-
nak össze kell fognia! A mai nap is
azt mutatja, hogy nem vagyunk
egyedül, mindannyian figyelünk
egymásra, éljünk bárhol is a föl-
dön. Feladatunk nem kevés. Ma-
gyarország és Európa rossz irány-
ba indult el. Ahogy Hamlet, a dán
királyfi mondja:

„Kizökkent az idô; – ó, kárhozat!
Hogy én születtem helyretolni

azt.”
Bizony, hölgyeim és uraim, ki-

zökkent az idô, és csak együtt tud-
juk helyretolni azt, mert mintha
megint a vészterhes 30-as évek za-
ját hallanánk. Mi, akik ma este itt
vagyunk, zsidók és nem zsidók,

csak összefogva érhetjük el azt,
hogy Magyarországon, Európá-
ban s az egész világon soha ne tér-
hessen vissza a zsidóellenesség sö-
tét korszaka, soha többé ne kelljen
félnie egyetlen zsidó embernek
sem.

Köszönöm, hogy meghallgattak,
szép estét kívánok mindenkinek!

Ronald S. Lauder megköszönte a
szónok magvas gondolatait, egyúttal
köszönetét fejezte ki a csodálatos

az elôzô napi Jobbik-tüntetésre utal-

va. A sötét erôk leküzdéséhez szük-

ség van Orbán Viktorra, aki ha az in-

toleranciát nem tolerálja, ezzel de-

monstrál. Beszélni kell róla, lépése-

ket tenni. A gyûlölet és az intoleran-

cia tönkreteszi a jövôt. Ez a terem

pedig tele van reménnyel! – mondta

végezetül Lauder.

Ezután következett a miniszterel-

nök nagy érdeklôdéssel várt beszéde.

zsidó közösséget képviselôknek, va-
lamint Orbán Viktor miniszterelnök-
nek és Erdô Péter bíboros-érseknek.
Elmondta: a magyarországi zsidóság
története, a tradíciók, részvételük a
tudomány sok területén összefüggô,
hatásuk világszerte érezhetô. Né-
hány nevet említett, mint Tellert,
Neumannt, Pulitzert és Herzlt, hazá-
jukat elhagyni kényszerülôkként.

Lauder említést tett magyar gyök-
ereirôl, sátoraljaújhelyi nagyszü-
leirôl, majd megemlékezett a legsö-
tétebb idôszakról, Auschwitz ma-
gyar áldozatairól, hozzátéve: azok-
ban az országokban, ahol hagyták,
hagyják a zsidókat háborítatlanul,
békében, szabadon élni, vallásukat
gyakorolni, ott feltétlenül egyfajta
virágzást lehet megfigyelni.

A ZSVK elnöke felidézte Horthyt
és a kormányzása idején történteket,
többek között a zsidótörvények el-
fogadását, a deportálásokat, és szó
esett az ezzel kapcsolatos szoborál-
lításokról is. Majd így folytatta: Ma
ismét intolerancia és gyûlölet ural-
kodott el, antiszemitizmus figyel-
hetô meg, ez utóbbi más országok-
ban is elôfordul ugyan, de itt
holokauszttagadás, a zsidók démo-
nizálása, a gazdasági válságért oko-
lása, téveszmék megjelenése ta-
pasztalható.

Lauder – szinte naprakészen a ha-
zai belpolitikában – szóvá tette azt
is, hogy a Magyar Országgyûlés né-
hány tagjának felszólalása, javaslata-
ik sokkhatásként érték. Itt utalt a zsi-
dók Gyöngyösi-féle listázására,
Bayer Zsolt cigányok elleni kiroha-
nására, és a legutóbbi kitüntetettek
közt található antiszemita személyre.
A Parlament falai között elhangzó
mondatok a történelem legsötétebb
korszakára emlékeztetnek, hangsú-
lyozta, s azt se felejtsük el, hogy a ci-
gányok is szenvedô áldozatai voltak
a népirtásnak.

A miniszterelnöknek adresszálva
szavait, a szónok a magyarokat sok
esetben helytálló, bátor embereknek
nevezte, s megemlítette, hogy a ber-
lini fal ledöntése alkalmával, azok-
ban az idôkben, Orbán Viktor is több
pozitív dolgot tett.

Ronald S Lauder beszélt két
büszkeségérôl, a 25 éve létrehozott
szarvasi táborról, majd az 1990-ben
megalapított Lauder Javne-iskoláról,
ahol hatszáz diák gazdagodik zsidó
értékekkel. Szó esett zsinagógák fel-
újításáról, s mint mondta: bízom az
ország jövôjében, Magyarország jó
híre az extremisták miatt szenvedett
csorbát. Konkrét példával szolgált,

Orbán Viktor beszéde
President Lauder, Ladies and

Gentlemen.
Good evening. May I just wel-

come you whole heartedly here in
Budapest. Shalom. Örömmel kö-
szöntöm Önöket Magyarország és
a magyar emberek nevében itt,
Budapesten! Köszöntöm a hazai
zsidó közösség képviselôit! Tiszte-
lettel köszöntöm a hazánkba érke-
zett vendégeket! Különös örömmel
és barátsággal köszöntöm azokat,
akik tulajdonképpen hazajöttek,
mert itt vannak a családi gyökere-
ik. Magyarországon mély hagyo-
mánya van a vendéglátásnak és a
vendégek tiszteletének. Nálunk a
vendégjog minden betérôt megil-
let. Ezért azt kívánom Önöknek,
érezzék jól magukat, és leljék ked-
vüket a mi csodálatos fôváro-
sunkban! Magyarország szabad
ország, így a vendégjogba az is be-
letartozik, ha szóvá teszik azt, ami
bántja Önöket, és amit helytelen-
nek találnak. Az Önök vezetôi az-
zal indokolták látogatásukat, hogy
a Magyarországon erôsödô anti-
szemitizmusra akarják ezzel fel-
hívni a világ figyelmét. Ha így ér-
zik, jól tették, hogy eljöttek hoz-
zánk. Hiszen mindenkinek a segít-
ségére és összefogására szükség
van ahhoz, hogy tenni tudjunk a
gyûlölet terjedése ellen.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tudom, hogy a világ számos

pontjáról érkeztek ide zsidó
vezetôk. Olyan helyekrôl is, ahol az
antiszemitizmus iskolás gyerekek
életét követeli. Olyan helyekrôl is,
ahol egy antiszemita gyermekgyil-
kosság után nem jön létre konszen-
zus arról, lehet-e egyperces néma
csendet elrendelni az állami isko-
lákban az áldozatok emlékére.
Olyan helyekrôl, ahol emberélete-
ket követelô bombatámadásokat
hajtanak végre zsinagógák ellen.
Magyarországon ilyen eddig nem
történt. S mi nem akarjuk, hogy
Magyarország ilyen országgá vál-
jon, ezért kérem Önöket, tapaszta-
lataikkal segítsenek bennünket,
hogy itt, Magyarországon ne fajul-
hasson idáig a gyûlölet.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A történelem megtanította a

magyarokat arra, hogy idejében
fel kell ismernünk az antiszemi-
tizmust. Magyarország testközel-
bôl élte át az embertelen pusztí-
tást, amit az antiszemitizmus oko-
zott a zsidóságnak, Magyaror-
szágnak és egész Európának.

Megtört szívvel hajtunk fejet az
áldozatok emléke elôtt. Ugyanak-
kor hálát adunk Istennek, hogy a
náci és nyilas pusztítás ellenére
nálunk autentikus zsidó közösség
maradhatott életben, amely Euró-
pa egyik legtekintélyesebb és
legôsibb zsidó közössége. Hálát
adunk Istennek, hogy ezzel egész
Magyarországot gazdagabbá tet-
te. Mi azt is megtanultuk, hogy az
antiszemitizmus nem természeti
csapás, hanem emberek mûve.
Ezért mindenkinek át kell éreznie
a saját, személyes felelôsségét. Ma
mindannyian láthatjuk, az anti-
szemitizmus erôsödik egész Euró-
pában, és benne Magyarországon
is. A helyzet nehéz. A gazdasági
válság mélyen megrázza Európát.
Az európai vezetôk sikertelen vál-
ságkezelése pedig súlyos frusztrá-
ciót okoz, és felemészti a reményt.
Beszéljünk egyenesen! Nô a kiáb-
rándultság, a düh és a gyûlölet.
Ebben a helyzetben különösen
fontos, hogy világossá tegyük: az
antiszemitizmus elfogadhatatlan
és eltûrhetetlen.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A mai súlyos helyzet választ kö-

vetel arra a kérdésre, mit rontot-
tunk el Európában az elmúlt húsz
évben. Végül is a kommunizmust
leromboltuk. A hidegháborúnak
véget vetettünk. Európa esélyt ka-
pott, hogy ismét a béke, az egyesü-
lés, a megértés és a tolerancia föld-
része legyen. S ma itt állunk húsz
év elteltével, és az erôsödô intole-
ranciára és antiszemitizmusra ke-
ressük az orvosságot. Mi történt
velünk? Sokan keresik a választ,
és sokféle okfejtést hallunk. Mi,
magyarok két éve megadtuk a ma-
gunk válaszát, amikor megalkot-
tuk elsô demokratikus alkotmá-
nyunkat. Mi, magyarok úgy gon-
doljuk, tévedés volt az elmúlt húsz
évben azt hinni, hogy a gyenge
nemzeti és vallási identitással ren-
delkezô közösségeknek jobb esé-
lyük van a békés együttélésre. Ma
mi úgy látjuk, az erôs identitás
jobb alapokat teremthet egymás
elismerésére és tiszteletére. Ma
úgy tûnik, mindannyian, zsidók és
nem zsidók akkor járunk legjob-
ban, ha jó hazafiak és Isten jó
gyermekei akarunk lenni. Ki-ki a
maga törvénye szerint, de mind-
annyian az emberi méltóság feltét-
len tiszteletének alapján állva.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A dolgok végül mindig leegysze-

rûsödnek. Leegyszerûsödnek jóra
és rosszra. Önök talán mindenki
másnál jobban tudják, hogy végsô
soron a világot kétféle emberi
szándék és cselekedet mozgatja: a
jó és a rossz. Amikor a jó embe-
rek akarata érvényesült itt, Ma-
gyarországon, akkor a magyarok
és a zsidók békében és sikerekben
gazdagon éltek együtt, és ha szük-
ség volt rá, a magyar állam meg-
védte minden polgárát. Az anti-
szemitizmus az az állapot, amikor
az emberben a gonosz veszi át az
uralmat, és ez a veszély bennün-
ket, keresztényeket is fenyeget.
Tudatában vagyunk annak, hogy
voltak a történelemben rossz ke-
resztények és rossz magyarok,
akik súlyos bûnöket követtek el.
Mindennek fényében a mi vála-
szunk az erôsödô európai és ma-
gyarországi antiszemitizmusra
nem a vallási és erkölcsi gyökere-
ink feladása, ellenkezôleg: a jó ke-
resztények példájának és hagyo-
mányának felidézése és fel-
erôsítése. Ezért a mi alkotmá-
nyunk valódi védelmet, valódi
biztonságot, igazi és teljes emberi
méltóságot, személyes és közössé-
gi méltóságot ad a velünk élô zsi-
dóságnak és persze minden más
kisebbségnek.
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Az utolsó pillanatban vagyunk –
hangzott el az izraeli–palesztin bé-
ketárgyalások kapcsán. Szó esett
többek között az európai új antisze-
mita hullámról, a közel-keleti vál-
ságról, Izrael és Palesztina viszo-
nyáról, az iráni atomfenyegetésrôl,
az arab tavaszról, azaz a muszlim
országokban 2011-ben kezdôdött
tüntetéssorozat hatásairól.

A magyar zsidó közösség, amelyet a
Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetsége fog egybe, integrált része
Európának – hangsúlyozta a Zsidó Vi-

Gergely Andrea. Alelnök lett

Guido Westerwelle

Izrael békéje az egész világ ügye
tett véget, amikor Adolf Eichmannt és
embereit a náci német vezetés elszállá-
solta a Majestic Hotelben. Pár héten
belül 500 ezer embert deportáltak láge-
rekbe.

A német külügyminiszter megkö-
szönte a Zsidó Világkongresszusnak
és a Németországi Zsidó Közösség-
nek, hogy támogatásukkal eljuthatott
a tanácskozásra. Zsidó honfitársaival
együtt vallja, a holokauszt emlékét
meg kell ôrizni, és nem szabad elfelej-
teni. Ezzel mindenki tartozik az áldo-
zatoknak, a túlélôknek és önmagának.

lágkongresszuson hétfôi megnyitóbe-
szédében Guido Westerwelle, a Német
Köztársaság külügyminisztere. A
mûgyûjtôként is ismert politikus, aki-
nek eredeti foglalkozása jogász, emlé-
keztetett: a 19. században, szívében a
Dohány utcai zsinagógával, Budapest
volt az európai zsidó élet legvirágzóbb
központja. Ennek az a gyászos nap ve-

Csakis a múltat ismerve lehet alakíta-
ni a jövôt. Ápolni kell a zsidó életet,
és fel kell lépni az antiszemitizmus el-
len, mert annak nincs helye sem Bu-
dapesten, sem Európában, sem más-
hol a világon – emelte ki Westerwelle.
Példaként említette az Alter rabbi el-
len tavaly nyáron bekövetkezett, fel-
háborító támadást. Hogy ilyen esetek

ne történhessenek meg, ahhoz vissza
kell nyúlni a gyökerekhez – kutató-
munkával és oktatással.

Senki nem élhet azzal a kifogással,
hogy mindez a zsidók ügye, ôrá nem
tartozik. A külügyminiszter a híres
anekdotát idézte, amelynek fôszere-
plôje így hárította el a problémát,
ezért nem védte meg a zsidókat. A
végkifejlet az lett, hogy amikor érte
jöttek, nem maradt senki, aki ôt védte
volna meg. Lehet, ma a zsidó szom-
szédod kerül bajba, de vigyázz, hol-
nap a következô te lehetsz! – fogal-
mazta meg a tanulságot a szónok.
Meg kell tehát ôrizni a közös értéke-
ket, a demokráciát, az emberi jogokat,
a szabadságot. Egy ország, így a ben-
ne élôk szabadsága ugyanis két pillé-
ren nyugszik: a demokrácián és a jog-
államiságon.

Westerwelle követendôként emlí-
tette meg az Élet Menete példáját,
amely Budapesten felvonulást szerve-
zett a Jobbik által képviselt antiszemi-
tizmus ellen. Ez az esemény a remény
üzenetét hordozza. Európa több, mint
egységes piac – mondta a német kül-
ügyminiszter. Európa értékközösség.

Izrael az egyetlen demokratikus or-
szág a Közel-Keleten. Westerwelle fel-
idézte elsô ottani látogatását. Húszéves
diákként lenézett a Táborhegyrôl, és
akkor, látván, milyen kis ország Izrael,
megértette, mit jelent népének a biz-
tonság. Amikor a feszültségekrôl esik
szó, a német külügyminiszter mindig
azt mondja az embereinek: gondolja-
nak bele, egy Hessen tartomány mére-
tû államról beszélnek, amelyre, az ott
élô családokra az elmúlt másfél esz-
tendôben több mint 1500 rakétát lôttek
ki. Majdnem minden izraeli állampol-
gárt ért már tragikus veszteség – két
generáció nôtt fel, akiknek át kellett él-
niük a háborúkat.

Németország kiáll Izrael biztonsága

mellett, és szilárdan hirdeti, hogy Izra-
elnek joga van megvédenie magát.
Minden olyan véleményt, ami ezt két-
ségbe vonja, a német kormány határo-
zottan visszautasít. Ezért nem fogadja
el az iráni atomfegyverkezést, amely
Izraelen keresztül a teljes régió stabili-
tását fenyegeti. A nemzetközi közös-
ség erôteljes állásfoglalására van szük-
ség ahhoz, hogy rábírják Iránt, tiltsa be
a nukleáris fegyvereket. E célból
erôsebb szankciókat vetettek be az or-
szág ellen, amelyeknek már mutatkoz-
nak a hatásai. Irán számára világos lett,
hogy be kell lépnie a tárgyalásokba. A
térségben több megmozdulás is volt az
utóbbi idôben, és az arab világ fiataljai
optimistábban néznek a jövôbe, mint
két évvel ezelôtt. Tunézia és Egyiptom
átalakulási megegyezést kötött Német-
országgal: a demokratikus és gazdasá-
gi reformok terén számítanak a támo-
gatásra.

A szabadság, a demokrácia és az
egyetemes emberi jogok régióbeli ér-
vényesítését célozta Barack Obama
március 21-i beszéde is. Az Egyesült

(Folytatás a 3. oldalról)

A mai magyar keresztényde-
mokrata kormánypolitika erkölcsi
kötelességének tartotta, hogy be-
vezesse a holokauszt áldozatainak
emléknapját az iskolákban. Erköl-
csi kötelességének tekintette, hogy
megalapítsa a Holokauszt Emlék-
központot. Erkölcsi kötelességé-
nek tekintette, hogy állva és fejet
hajtva meghallgassa a kádist ab-
ban a parlamenti teremben, ahol
korábban a zsidótörvényeket elfo-
gadták. Erkölcsi kötelességének
tekintette, hogy emlékévet szervez-
zen Raoul Wallenberg tiszteletére.
Erkölcsi kötelességének tekintette,
hogy betiltsa a félkatonai szerveze-
tek mûködését. Erkölcsi kötelessé-
gének tekintette, hogy létrehozza a
Holokauszt 2014 Emlékbizottsá-
got. Erkölcsi kötelességének tekin-
tette, hogy betiltsa a diktatúra
szimbólumait. S erkölcsi kötelessé-
gének tekintette és tekinti, hogy
zéró toleranciát hirdessen az anti-
szemitizmussal szemben.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A mi fülünkben összecseng és a

szívünkben összeér elsô keresztény
királyunk tanítása azzal a bölcses-
séggel, amit a Talmudból isme-
rünk. A Talmud tanítja: „Az irigy-
ség, a rossz hajlam és a gyûlölet ki-
vezetik az embert a világból.”
Szent István királyunk írja:
„Tartsd mindig eszedben, hogy
minden ember azonos állapotban
születik, és semmi sem emel fel,
csakis az alázat, és semmi sem ta-
szít le, csakis a gôg és gyûlölség.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A mi nemzedékünk a szabad-

ság, a szabadságharcosok nemze-
déke. Fiatalkorunkban azért dön-
töttük le a kommunizmust, azért
szereztük vissza hazánk függet-
lenségét, hogy itt is mindenki sza-
badon élhessen. Mi tudjuk, nincs
szabadság emberi méltóság nél-
kül. Ezért a mi nemzedékünk nem

fogja eltûrni, hogy hazánkban
bárkit származása vagy vallása
miatt emberi méltóságában meg-
sértsenek, és ezzel megtapossák a
szabadságot, amiért együtt küz-
döttünk.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Végezetül köszönöm a magyar

és a világ zsidóságának, hogy az
elmúlt években többször is kiállt
Magyarország és a magyarok
nemzeti céljai mellett. Felidézem
Tomi Lapid emlékét, aki felszólalt
a délvidéki magyarok bántalma-
zása ellen. Felidézem azokat a zsi-
dó hitközségeket, akik kiálltak a
határon kívül élô magyar kisebb-
ségek jogaiért és a magyarok ket-
tôs állampolgárságáért. Felidé-
zem Izrael fôrabbija, Jona
Metzger hangos és nyílt támoga-
tását az alkotmányunkról szóló
nemzetközi viták idején. Az ô ki-
állásuk élô biztatás és bátorítás,
van értelme a munkánknak. Van
remény arra, hogy a gyermekeink
megélhessenek egy olyan korsza-
kot, amelyben az antiszemitizmus
ugyanolyan elképzelhetetlen lesz,
mint azok a korok, amikor még
pestisjárványtól szenvedtek az
emberek. Ez nemcsak álom, ez
lehetôség, és hiszem, hogy csak
rajtunk áll. Tudjuk, hogy a go-
nosz diadalához nem kell más,
csak hogy a jók tétlenek maradja-
nak. Mi, magyarok nem vagyunk
és nem leszünk tétlenek. Kérem
mindnyájukat, vigyék ezt hírül a
világ zsidóságának!

Isten hozta Önöket Magyaror-
szágon!

Lauder ezt követôen bemutatta az
est utolsó szónokát, az Izrael kormá-
nyát képviselô Szilvan Salom ener-
gia- és vízügyi minisztert, akinek ne-
véhez fûzôdik egyebek mellett az
ENSZ által bevezetett Nemzetközi
Holokauszt Emléknap, melyet min-
den évben Auschwitz felszabadulá-
sának évfordulóján tartanak.

A Zsidó Világkongresszus eseményeibôl

Államok elnöke hangsúlyozta: Izrael
számára a béke az egyedüli út a biz-
tonsághoz, amelyet elsôsorban szom-
szédjával, a palesztinokkal való meg-
egyezés garantálhat.

Az antiszemitizmussal kapcsolatos
kérdésekre válaszolva Guido Wester-
welle elsô üzeneteként a fiatalokhoz
való viszonyt jelölte meg. A sikeres
harc a gyûlölettel és az antiszemitiz-
mussal több a visszaemlékezésnél –
mondta. Meg kell gyôzni a fiatalokat,
ami fáradságos munka, de hatására
egyre többen csatlakoznak. A 17–25
éves korosztályt kell megszólítani, hi-
szen itt társadalmi kérdésrôl van szó,
nem csak politikusokat érdeklô prob-
lémáról. A második fontos lépés né-
ven nevezni a lényeget, az érintetteket
pedig felelôsségre vonni. A bajt nem
szabad olyan diplomáciai üzenetekkel
elfedni, amelyek nem egyértelmûek.
Európában most komoly kezdemé-
nyezés indult, hogy megerôsítsék a
vonatkozó jogszabályokat, amit a kül-
ügyminiszterek több mint kétharmada
támogat. Hiszen Európa legfôbb ereje
a jogállamiságban rejlik.

Az Izrael és Palesztina közti
békérôl szólva a politikus a kétálla-
mos megoldás mellett foglalt állást.
Ez Obama elnök és az amerikai kül-
ügyminiszter (az egyébként magyar
zsidó származású) John Kerry elkép-
zelése is. Márpedig az Egyesült Álla-
mok irányítására szükség van, mond-
ta Westerwelle, aki örül és biztatónak
tartja, hogy a békefolyamatot újra-
kezdték a Közel-Keleten. A célt csak-
is tárgyalások által lehet elérni.

A német külügyminiszter nagy si-
kerû szereplése után Ronald S.
Lauder, a Zsidó Világkongresszus el-
nöke adta elô jelentését. Kiemelte:
Németország csodálatos hely, amit az
ott élô zsidóság az otthonának tart.
Visszaemlékezett a 68 éve történtek-
re, amikor a második világháború
végeztével, Auschwitz, Treblinka,

(Folytatás az 5. oldalon)

Orbán Viktor és kíséretében Ronald S. Lauder (MTI fotó – Soós Lajos)

Az izraeli miniszter 
véleménye

A miniszter üdvözölte a jelen-
lévôket, majd megköszönte Orbán
Viktornak, hogy számíthatnak rá, és
hogy biztosítékot nyújt a zsidóság-
nak. Beszélt az erôs közösségrôl, de
hozzátette: nehéz idôket élnek meg a
magyarországi zsidók. A miniszter
kiemelte: antiszemita cselekedet az is,
hogy a Jobbik frakciójának egyik tag-
ja a zsidó származású képviselôk lis-
tázását követelte. Szilvan Salom sze-
rint nem lehet kifogás az, hogy a Job-
bik hatalmát a gazdasági válság
erôsítette volna meg. Az izraeli mi-
niszter úgy gondolja: a Jobbik egy
tôrôl fakad az osztrák, a francia és a
görög szélsôjobboldali pártokkal.
Mindannyian tagadják a holokausztot
és pártolják az idegengyûlöletet a sa-
ját országukban – tette hozzá. Ma-
gyarországnak garantálnia kell állam-
polgárai biztonságát, a zsidókét is –
mondta. Ehhez kapcsolódóan hangsú-
lyozta: a biztonság erôsödését szol-
gálná az is, ha megfelelô büntetést
kapnának az antiszemiták, valamint
ha az iskolai tanterveknek is része
lenne az antiszemitizmus elítélése.

A miniszter felkérte Orbán Vik-
tort, támogassa Izrael törekvését,
hogy a Hezbollah libanoni szervezet
kerüljön fel a terrorista csoportok lis-
tájára.

Szilvan Salom kiemelte, hogy ha-
zájában nagyszámú magyar közösség
él, és sok magyar származású ember
komoly pozíciókat tölt be az ország-
ban. Megemlítette Tomi Lapid néhai
újságíró-politikus, egykori miniszter-
elnök-helyettes fiát, Jair Lapidot, aki
az új kormányban pénzügyminiszter
lett. Az Izraelben élô magyarok erôs
kötôdést éreznek Magyarország iránt,
és Izrael azt szeretné, hogy a magyar-
országi zsidók is hasonlóan érezzenek
Izrael iránt – mondta a miniszter. Ezt
követôen méltatta Orbán Viktor né-
hány perccel korábban elhangzott
szavait az antiszemitizmussal szem-
beni zéró toleranciát illetôen, de hoz-
zátette, sok még a tennivaló, és jó len-
ne, ha az egész magyar kormány ma-
gáévá tenné a kormányfô által megfo-
galmazott álláspontot, és a gyakorlat-
ba is átültetnék a tervezett intézkedé-
seket.

A szónok befejezô gondolata
Magyarország miniszterelnökének
szólt: Ha az extrémizmust a jövôben

sem fogják tolerálni, megengedni, a
kongresszus küldöttei ennek hírét el-
viszik a nagyvilágba.

A vacsora lezajlott, az óriási terem
mégsem ürült ki, az ott lévôk kisebb-
nagyobb csoportokban tárgyalták
meg az elhangzottakat, egyetértetve
vagy hiányolva valamit.

GJ

Lauder: Orbán nem húzott
választóvonalat...

A Zsidó Világkongresszus sajnála-
tát fejezte ki, hogy Orbán Viktor a
megnyitón mondott beszédében
„nem adott megfelelô biztosítékot ar-
ra, hogy egyértelmû választóvonalat
húzott volna kormánya és a szél-
sôjobboldal közé”.

A ZSVK nagyra értékeli, hogy a
magyar kormányfô a közgyûlés al-
kalmából felszólalt a nemzetközi zsi-
dó közösség képviselôi elôtt. A szer-
vezet örömmel fogadta, hogy Orbán
egyértelmûvé tette, az antiszemitiz-
must elfogadhatatlannak és tûrhetet-
lennek tartja – állt a közleményben.

A miniszterelnök ugyanakkor nem
nézett szembe a probléma valódi ter-
mészetével, vagyis általában az anti-
szemitizmus, illetve különösen a
szélsôjobboldali Jobbik párt fenye-
getésével. A ZSVK sajnálja, hogy
Orbán nem reagált semmilyen közel-
múltbeli rasszista, illetve antiszemita
indíttatású eseményre, amely az or-
szágban történt.

A közlemény szerint a zsidó embe-
rek a történelem során megtanulhat-
ták: a tettek hangosabbak minden
szónál, legyen az bármilyen jó szán-
dékú is. A világkongresszus tovább-
ra is arra kéri a demokratikus erôket
Magyarországon és máshol is, hogy
határozottabban lépjenek fel az
erôsödô szélsôséges eszmékkel és az
antiszemitizmussal szemben. A szer-
vezet továbbra is figyelemmel köve-
ti a magyarországi helyzetet – tette
hozzá a szóvivô.

MTI
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A többpaneles keddi ülésszakot a
kongresszus elnöke, Ronald S.
Lauder vezette be, az elsô téma az
antiszemitizmus és a rasszizmus
volt. Ennek kapcsán újságírói
minôségében bemutatta Robin
Shepherdet, aki kérésére több or-
szágban járva tanulmányozott külön-
bözô náci csoportokat. Errôl egy át-
fogó jelentést készített, aminek ösz-
szefoglaló vázlatát a küldöttek kéz-
hez is kapták.

Shepherd szólt a jelentés tartalmá-
ról, s egy rövidfilmen látható is volt
néhány szélsôséges megnyilvánulás.
Görögországban egy tüntetésen harso-
gott: „Menjetek el a mi országunkból,
zsidók!” Svédország volt az ellenpó-
lus: láthatóan rend és nyugalom.
Oroszország esetében támadások, Hit-
lert dicsôítô felvonulók, Magyarorszá-
gon izraelizászló-égetés és Gyöngyösi
Márton (Jobbik) elhíresült javaslata a
zsidó képviselôk listázására.

Az elôadó kommentálta a felkava-
ró képsorokat, kiemelve, hogy valós
problémákkal állunk szemben: a
neonáci terminológia interpretálásá-
val. Megvilágította a neonáci és a
szélsôjobb fogalmak mögöttes jelen-
tését, majd részletesen taglalta a gö-
rögországi neonáci gondolkodású
Arany Hajnal létrejöttének körülmé-
nyeit, párttá alakulását, bekerülését a
parlamentbe, de a fellendülô gazda-
ság magával hozza azt, hogy kikerül-
jön a prioritások sorából.

A Jobbikról szólva egyfajta „meg-
értésül” a terület (pl. Trianon) szót
használta, véleménye szerint ha a
miniszterelnök szembeszáll velük,
ronthatja saját népszerûségét is. A
Horthy-rezsim megítélésérôl beszélt,
valamint a koalíciós pártok és az el-
lenzék viszonyáról. A németországi
nacionalista NPD (Német Nemzeti-
demokrata Párt) 2003-as talpon ma-
radását a beszivárgó kollaboránsok-
kal magyarázta Shepherd, a mai
helyzetet is rejtélyesnek, ellentmon-
dásosnak nevezve.

Angela Merkel mondását (a buta-
ságot nem lehet betiltani) napjaink-
ban is aktuálisnak érzi – tette hozzá.

Jobbik népszerûségének gyökere
Trianon (ennek elsô hullámát a Fi-
desz adta) és az antiszemita, rasszis-
ta hangok, cselekedetek. Valóban új
törvényt kellene hozni. A probléma
európai méretû, s az antiszemita cso-
portok új formában, már Izrael-elle-
nes retorikával és tettekkel is meg-
nyilvánulnak. Feldmájer elmondta: a
magyar kormány megosztani szeret-
né a zsidó közösségeket, politikai
játszmaként egyfajta velük egyet-
értô, „nemzeti zsidó egyházat” kí-
vánnak létrehozni.

Kritikák és javaslatok
Jónás Mariann fiatal roma aktivis-

ta állt a mikrofon elé. Olyan, nem
csak romákat érintô kormányintéz-
kedéseket sorolt, mint: tanterv-
bôvítés, szobor-tér Horthy nevével
fémjelezve, alkotmányellenes intéz-
kedések, hajléktalanellátás, családjo-
gi kérdések és iskolai szegregáció,
parlamenti rasszizmus.

A felszólaló elmondta: a hatalom
maga legitimálja a gyûlölködést,
neonáci csoportok félemlítenek meg
romákat, s a rasszista indíték nem
kerül kivizsgálásra.

Kiemelte: Orbán Viktor szavai és
tettei nincsenek összhangban, majd
feltette a kérdést: Hová vezet ez?

Görögország egyik küldötte beszé-
dében hasonlóságot vélt felfedezni
az Arany Hajnal és a Jobbik között.
Elmondása szerint hazájában az
1985-ben létrejött, korábban 200 fôs
csoportot alkotó szélsôséges pártnak
2012-ben már 430 ezer híve volt.
Miután a rendszer nem érvényesíti
érdekpolitikáját, az éhezô emberek is
prédái az Arany Hajnalnak. Ezután
beszélt a görög kormány és a világ-
kongresszus Thesszalonikiben tör-
tént találkozásáról és annak ered-
ményeirôl, egyúttal kiemelte az ok-
tatás jelentôségét a problémák meg-
oldása terén.

Jogászként állt fel egyik résztvevô,
elmondva, a jogalkotó bizottság
lehetôségeiben és az erôk egyesítésé-
ben bízik.

Olti Ferenc 14 zsidó szervezet ko-
ordinátoraként a közoktatásról be-
szélt, javasolva az antiszemitizmus-
ellenes tematikát beemelni a tanterv-
be, majd elmondta, a ZSVK európai
szinten új törvényhozási rendelkezé-
seket látna jónak.

David Moskovits (New York) az
antiszemitizmus ellen kivételesen
nagy koncentrációt látna megfele-
lônek: közös Európa – közös gon-
dok, kölcsönös tiszteletadás mellett.

A további felszólalók egyetértet-
tek abban, hogy a különféle zsidó
szervezetek még aktívabban vegyék
igénybe a web adta lehetôségeket.
Elhangzott az is, hogy újfajta, radi-
kális csoportokból eredô antiszemi-
tizmus új formái látszanak körvona-
lazódni, összehasonlítva a 80-as
évek rasszista, xenofób hangjaival.
Egyetértettek abban is, hogy orszá-
gokra bontott megoldásra lenne
szükség, az Európa Tanáccsal, az
Alapjogok Ügynökségével együtt
munkálkodva, s nem utolsósorban a
demokráciáért szükség lenne a poli-

Erdô Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek beszél, mellette
Jaakov Dov Bleich, az Európai Zsidó Kongresszus vezetôségi tagja, Ukrajna
fôrabbija és Joel Meyers rabbi, moderátor, a Zsidó Világkongresszus ame-
rikai szekciójának elnöke (Fotó: Soós Lajos, MTI)

Németh Miklós

A kongresszus zárónapja
Feldmájer Péter: nemzeti zsidó egyházat? 

(Folytatás a 4. oldalról)
Bergen-Belsen felszabadulásával a vi-
lág megtudta, milyen veszteségeket
szenvedett el a zsidóság. Az emberek
lesütött szemmel álltak a megrázó té-
nyek elôtt. Akkor, 68 éve nehéz volt
feltételezni, hogy három generációval
késôbb a gyûlölet visszatér, és hason-
ló dolgok fognak történni, mint ame-
lyek hajdan a népirtáshoz vezettek. Ô
is megemlítette a magyarországi
Jobbikot, és azt, hogy „bizonyos” kor-
mányok az igazság kimondása helyett
inkább azon vannak, hogy egyes sza-
vazócsoportoknak kedvezzenek. Ami
a Közel-Keletet illeti, az iráni elnök el
akarja törölni a föld színérôl a zsidó
államot; Izraelben, Argentínában,
Bulgáriában a Hezbollah zsidókat
gyilkol. Sok országban ártatlan polgá-
rokat támadnak meg, Párizsban meg-
kínoztak és megöltek egy embert csak
azért, mert zsidó volt.

Lauder megköszönte Westerwelle
külügyminiszternek a kölni zsinagó-
gában mondott beszédét, amelyben a
politikus kiállt hazája zsidóságának
jogáért a körülmetéléshez. A német
kormány e felszólalás hatására változ-
tatta meg kedvezôen az ezzel kapcso-
latos döntését. A ZSVK elnöke a má-
sodik legfontosabb kérdésnek nevezte
az Izraelhez való viszonyt. Az arab ál-
lamok katonailag és gazdaságilag
nem tudják legyôzni Izraelt, ezért ki-
jelentik, hogy politikai síkon az or-
szág nem létezik, tehát nem tartják le-
gitim államnak. Nincs még egy or-
szág a világon, amelyet azzal a hazug
váddal támadnak, hogy illegitim – je-
lentette ki Lauder. Az ENSZ-nek ga-
rantálnia kell a békefolyamatot – tette
hozzá. Sajnos az európai országok fél-
nek cselekedni, mert tartanak a terror-
tól, a bosszútól. De már a 30-as évek-
ben beigazolódott: ha antiszemitiz-
musról van szó, a kibékítés taktikája
nem mûködik – bizonyíték rá a
holokauszt, 6 millió ember szisztema-
tikus meggyilkolása.

A mai antiszemitizmus ügyével a
ZSVK-ban különbözô bizottságok
foglalkoznak. A jogi bizottság megál-
lapította, az újságok bármit írhatnak,
az emberek a boltokban ledobálják az
izraeli termékeket a földre. Be kell pe-
relni a magánszemélyeket, adott eset-
ben a médiumokat, amelyek felelôsek
a hasonló cselekményekért. A ZSVK
már sikeresen elkezdett dolgozni a ke-
resztényekkel és a muszlimokkal is.
Új píárbizottságot akarnak felállítani,
amely összefogja a világ hat-hét leg-
fontosabb reklámügynökségének
munkáját. Más bizottságok fel fognak
lépni a holokauszttagadók ellen, to-
vábbá foglalkoznak majd a mûtárgyak
és ingatlanok visszaszolgáltatásával,
mert ez a kérdés a háború vége óta
nincs rendezve. Ezért lett a jelen ta-
nácskozás egyik célja a különbözô or-
szágokból új, dinamikus kongresszusi
alelnököket választani, akik segítenek
a fenti problémák kezelésében. „Min-
den zsidó felelôs minden zsidóért” –
szól a talmudi mondás, amely a kong-
resszus mottója is. Lauder szerint a
Második Szentély lerombolásának
tragikus leckéje nem a rómaiakról
szól, hanem arról, hogy a zsidók egy-
más ellen fordultak. Ez a legnagyobb
gyengeség, amelyet legyôzve, egy-
mást segítve és védve mindent túl le-
het élni. Izrael számára pedig a
következô üzenetet fogalmazta meg:
„Veled vagyunk, melletted állunk,
nem vagy egyedül.”

A ZSVK egyedülálló szervezeti jel-
legét a kincstárnok, Jacob Benatoff is
érzékeltette jelentésében. Különösen
nagy ereje van a 100 ország zsidó kö-
zösségeit és szervezeteit képviselô
kongresszus intézményrendszerének.
Már puszta nevével, de felépítésének
franchise jellegével szintén az egyet-
len reprezentatív zsidó világintéz-
mény. Közbenjár az érdekükben kor-
mányoknál, parlamenteknél, nemzet-
közi szervezeteknél és más vallások
képviselôinél, ugyanakkor politikai-
lag semleges. A nehéz idôszak mos-
tanra már beköszöntött, mutatják a
thesszaloniki és a budapesti esemé-
nyek. Olyan dolgok történnek, ame-
lyekrôl elmondható: a parlamentben
és az utcákon egyaránt legalizálják a
náci viselkedést. Az európai országok

külügyminisztereinek 75 százaléka el-
ismeri, valamit tenni kell. A ZSVK-
nak sajnos nincsenek meg erre az esz-
közei, ugyanakkor a szervezet min-
dent megtesz, hogy együttmûködjön a
kormányokkal.

A beszámolókat választás követte.
A fiatal felnôttek magyar jelöltje a

24 éves Gergely Andrea volt, akinek a
kezdeményezésére tavaly nyáron tün-
tetést szerveztek, hogy a háborús bû-
nökkel gyanúsítható Csatáry László
ellen bûnvádi eljárás induljon. Mint
az köztudomású, céljukat el is érték.
Gergely másik nagy törekvése hidat
építeni a keresztények és a muszlimok
között.

A megválasztott 
tisztségviselôk

Elnök: Ronald S. Lauder
A kormányzó testület elnöke:

David de Rothschild 
Gazdasági vezetô: Mrs. Chella

Safra
Politikai tanács (Policy Council):

Moshe Kantor, elnök; Mervyn
Smith, társelnök

Az új alapszabály szerint alelnöki
tisztség jár a 12 legnagyobb zsidó
közösség elnökének, amelyek az
alábbi országok: Egyesült Államok,
Franciaország, Kanada, Egyesült
Királyság, Oroszország, Argentína,
Ukrajna, Magyarország, Németor-
szág, Ausztrália, Brazília, Dél-Afri-
ka.

Megválasztott alelnökök: Serge
Berdugo (205 szavazat); Rabbi
Yaakov Bleich (198 szavazat);
Guiora Esrubilsky (150 szavazat);
Robert Goot (180 szavazat); Shai
Hermesh (158 szavazat); Ariel
Muzicant (142 szavazat); Marcos
Peckel (126 szavazat); Moshe
Ronen (174 szavazat); Rabbi
Arthur Schneier (154 szavazat);
Tamar Shchory (194 szavazat).

A végrehajtó bizottság tagjai:
Gergely Andrea, Kior Herman,
Rodigo Slellat.

A nap hátralévô részében a Közel-
Kelet helyzetérôl, az izraeli–palesztin
békefolyamatról, az úgynevezett arab
tavaszról és Iránról beszélgettek ma-
gas rangú diplomaták. Az eszmecsere
részvevôje volt Beni Dagon az izraeli
külügyminisztériumtól, David Hale,
az amerikai elnök közel-keleti megbí-
zottja és Limura Jutaka, a japán kor-
mány Közel-Kelet szakértôje, vala-
mint az Európai Uniótól Helga
Schmid, az Európai Külügyi Szolgálat
fôtitkára. Egyetértettek abban, hogy
az izraeli–palesztin békefolyamat so-
rán a kétállamos megoldást kell szor-
galmazni. Iránt pedig tárgyalóasztal-
hoz kell kényszeríteni, akár szigorú
szankciók árán.

A béketárgyalásokat most már
nem lehet húzni-halasztani. Az izrae-
li–palesztin helyzet megoldása külö-
nösen sürgetô; a biztonságot meg
kell teremteni, mielôtt kifutnánk az
idôbôl – fogalmazta meg véleményét
a japán diplomata, aki elôzôleg be-
számolt országa izraeli és palesztin
politikai-gazdasági kapcsolatairól. A
70 éves, beteg Mahmúd Abbász pa-
lesztin elnök jelenleg az utódlását
készíti elô, márpedig ô, ha nem is
olyan erôs, mint szeretnék, jó tárgya-
lópartner. Nem lehet tudni, leköszö-
nése után milyen helyzet alakul ki.
Az amerikai David Hale hozzátette: a
közvélemény-kutatások szerint a pa-
lesztin népesség kétharmada szeret-
né, ha tárgyalások útján létrejönne a
béke. Ugyanakkor pesszimisták is:
semmi sem lesz az egészbôl, mond-
ják. A béke tehát nem csupán az or-
szágok vezetôi, hanem a népeik kö-
zött is meg kell hogy köttessen.

A rasszizmus, az antiszemitizmus
és az idegengyûlölet elleni fel-
lépésükrôl számolt be Helga Schmid,
az Európai Külügyi Szolgálat
fôtitkára. Irán atomfegyverkezésérôl,
a szíriai helyzetrôl (ahol a válság tel-
jes körû, vallási-etnikai háborúval fe-
nyeget, és ahol Irán haderôvel jelen
van) szólva kijelentette: Irán a teljes
nemzetközi közösség biztonságát fe-
nyegeti. A Közel-Kelet ügye tehát az
egész világ ügye.

R. V.

tikusok által közvetített „jelekre” is.
Többen említették az oktatás-tör-
vényhozás prioritását és a londoni
nyilatkozatot. Elhangzott: mitôl
egyedi a ZSVK? Például attól, hogy
ha hívják, jönnek, koordinálják az
erôket, lobbiznak törvények megho-
zásáért stb.

Megállapították, hogy vannak
olyan országok, ahol a szélsôséges
vezetôk még a börtönökbôl is ko-
moly irányító mártír szereppel és be-
folyással bírnak. Egy szlovák küldött
saját, négy koncentrációs tábort
megjárt múltjáról beszélve, parla-
menti retorikaváltozást és antiszemi-
tizmus-rasszizmus elleni szervezet
létrejöttét sürgette. Szó volt a muzul-
mán alapú antiszemitizmusról, arról
a „hídról”, amely átível, és adaptálás-
ra került Magyarországon (Bayer ci-
gányellenes nyilatkozata), az Izrael-
lel szembeni fóbia megjelenésérôl a
Jobbik retorikájában és megnyilvá-
nulásaiban.

Feldmájer Péter nyomásgyakorlást
fogalmazott meg, kijelentette: a ro-
mák ellen elkövetett gyûlölet-bûn-
cselekmények sorában eddig csak
két ítélet született. Az alelnök java-
solta az arab nyelvû „irodalom” levé-
telét a világhálóról.

Zsidók az arab országokban
Elhangzott az is, hogy 856 ezer

zsidó menekült már el tíz arab or-
szágból, és az ott élôk státusa régóta
rossz, Aleppóban fosztogatás, zsina-
gógák felgyújtása nehezítette a hely-
zetet. Az arab országokban ott is van
zsidógyûlölet, ahol egy sem él közü-
lük. Izgatás, démonizálás, vádak,
szakrális helyek megszentségtelení-
tése, archív iratok megsemmisítése
van a szélsôségesek listáján.

Egy küldött a marokkói zsidóság-
ról elmondta, hogy van jövôképük,
teljes jogú állampolgárként, azonos
jogokkal és kötelességekkel élnek. A
marokkói király elismeri a holo-
kausztot, és tervei közt szerepel zsi-
nagógák felújítása is. Van rehabilitá-
ciós temetôprogram. Az egyiptomi
zsidók nevében felszólaló sajnálattal
említette a zsinagógák kihasználat-
lanságát, és kérte az arab országok-
ból származó zsidó menekültek elis-
merését. A fiatal generáció egyik
tagja az iráni zsidókról beszélt, a kul-
túra megôrzését hangsúlyozva, hisz
nem érthetik másként a múlt jelen-
tôségét a jövô szempontjából. Egy
2012-es jelentés szerint deklarálták:
„Igazságot a zsidóknak az arab or-
szágokban is.”

A második panelcsoport foglalt
helyet a színpadon. Elhangzott egye-
bek mellett a jövôkép meghatározá-
sa, szó esett a globális gondokról és
a lokális cselekvéstervekrôl, majd
Evelyn Sommer (WIZO-alapító, volt
elnök) fô fenyegetô erônek Iránt ne-
vezve meg, beszélt a nemzetközi ter-
rorizmusról, egyetemeken, campu-
sokban tapasztalható helyzetrôl, de-
mográfiai változásról és kapcso-
latépítésrôl a latin közösségek vonat-

Izrael békéje
az egész világ ügye

(Folytatás a 6. oldalon)

Majd összegezve megállapította:
ha megpróbálnak egy pártot betilta-
ni, nem biztos, hogy sikerül. Ameny-
nyiben jogszabályok nem engedik,
úgy érdemes lenne az alkotmányt
megváltoztatni. Kérdés: milyen
megközelítéssel?

Lauder beszélt az ausztriai Haider
pártjáról, hozzátéve, ha Magyaror-
szág miniszterelnöke nem tiltja meg,
a kongresszusi ülésnapokon több tíz-
ezres ellentüntetésre lehetett volna
számítani. A ZSVK elnöke szólt a
„piros vonalról”, ami egy határérték
már több országban. Parlamenti és
egyéb felszólalásokban, megnyilvá-
nulásokban amennyiben egy politikus
X százalékban ezt átlépi, akár több év
börtönnel is sújtható. Ez komoly visz-
szatartó erôt képvisel, például teljesen
megszüntette az utcai támadásokat is.
Hangsúlyozta, minden szélsôséges
cselekedetrôl monitorozással értesül-
nek, és hazánkban is jogszabály-vál-
toztatás vált sürgôssé.

Feldmájer Péter, a kongresszus
egyik alelnöke az igazi veszélyrôl
beszélt, arról, hogy napról napra
egyre több verbális zsidóellenes tá-
madást hallunk. Véleménye szerint a
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A kongresszus zárónapja
(Folytatás az 5. oldalról)

kozásában. A reklámügynökségek, a
marketing szerepérôl nyilatkozott,
elképzeléseiket – mint mondta –
majd Washingtonban fogják elô-
mozdítani. Hozzászólások, javasla-
tok érkeztek, az ifjúság bevonását ja-
vasolva és prioritásokat határozva
meg. Argentína-Irán relációban is
történt reflexió, diplomáciai kapcso-
latok minimumra csökkentésérôl, az
igazságkeresésrôl és a feszültségek
erôsödésérôl. Kérés is megfogalma-
zódott: támogatást szeretnének, vé-
delmet a terrorizmussal szemben.

Ariel Muzicant (Ausztria) extré-
mizmusról, neonácizmusról beszélt,
törvényeket várva. Gondként fogal-
mazta meg, hogy semmiféle támoga-
tást nem élveznek az izraeli külügy-
minisztériumtól, véleménye szerint
nem figyelnek Európára. Izrael meg-
védi magát – tette hozzá –, de az eu-
rópai közösségek nem. Válságkeze-
lést sürgetett mindenhová, ahol indo-
kolt. Megfogalmazta: az Iránt támo-
gató európai cégekrôl listát kérnek,
és leállítást a gyártóktól, szállítóktól.
Ezt megerôsítette, és bojkottot,
szankciókat javasolt Dél-Afrika kül-
dötte is. Brazília szövetségi alelnöke
(valamint Észak-Amerika küldötte)
jelezte, náluk már mûködik válság-
terv, India delegáltja beszámolt ar-
ról, hogy ugyan van törvényük az
antiszemitizmus-rasszizmus ellen,
de nehéz a parlamenttel elfogadtatni
a 10–15%-os részvételi arányú jobb-
oldali párt mellett.

Vadim Shulman moderátorként
összegezte az elhangzottakat: a prio-
ritások megállapítását, a feladatok
átláthatóságát, lokális végrehajtható-
ságot, a kérdések koordinációs kihí-
vásait. Ezer év tapasztalata ül a te-
remben – mondta.

Vallásközi párbeszéd
Ebéd után került sor Joel Meyers

rabbi, szekcióvezetô irányítása mel-
lett a vallásközi párbeszédre. A
bevezetô gondolatok elhangzását
követôen Erdô Péter bíboros-érsek
kapott szót.

Erdô Péter beszéde 
Igen Tisztelt Hölgyeim és Ura-

im!
Öröm és megtiszteltetés szá-

momra, hogy a Zsidó Világkong-
resszus Plenáris Ülésén szólhatok
olyan általános és nagy horderejû
problémákról, amelyek mai vilá-
gunkban nemcsak egyes vallási kö-
zösségeket érintenek, de az egész
emberi társadalom együttélésének
jövôjére is hatással vannak. Külö-
nösen jelentôs kérdés a vallási gya-
korlatok szabadsága Európában.

A vallásszabadság évszázadok
óta az emberi jogok jegyzékeiben
szereplô jog és érték. Nem volt ez
mindig így. Az ókor, a középkor és
a korai újkor társadalmai a vallást
általában a legfontosabb közügy-
nek tekintették. A Kivonulás
könyvében a Tízparancsolat nem
puszta emberi bölcsességként jele-
nik meg, nem is egy emberi dön-
téshozó testület többségi határoza-
taként vagy egy uralkodó rendel-
kezéseként, hanem mint Isten pa-
rancsa (vö.: Kiv 20,1-21). Ezt a
törvények egész sora követi, még-
pedig kifejezett hivatkozással a
Mindenható szövetségére válasz-
tott népével (vö.: Kiv 20,22 –
23,33; uo. 25,1 – 34,35). Más népek
is igyekeztek törvénykönyveikben
megjelölni helyüket a világmin-
denségben.

Az emberi társadalom, amikor a
különbözô kultúrákban rendezte
maga körül a teret és az idôt, ka-
lendáriumot szerkesztett, ünnepe-
ket jelölt ki, mindig a világmin-
denség egészével való egységet ke-
reste, az emberek és az isteni szfé-
ra harmóniájára törekedett. Ter-
mészetesen a kereszténység vallá-
sos tisztelettel követte a Bibliából
ismert hétnapos felosztást, bár
nem a szombatot, hanem a
rákövetkezô napot szentelte az Úr-
nak.

Amíg a vallás a legfontosabb

közügynek számított, sok problé-
mát okozott a különbözô vallási
közösségek együttélése. A Perzsa
Birodalom az egyik klasszikus pél-
dája volt annak, hogy a központi
hatalom tiszteletben tartotta, elis-
merte az egyes népek saját jogát,
saját törvényeit, legalábbis az em-
beri élet nagyon sok területére
nézve. Ez a fajta szemlélet – mai
fogalmakkal – etnikai önkormány-
zatnak is tekinthetô. Kisebb mér-
tékben a Római Birodalomban, il-
letve a középkori Német-Római
Birodalomban is megfigyelhetünk
hasonló jelenséget. Más jog vonat-
kozott a szászokra, más a svábok-
ra, sajátos joga és kiváltsága volt
az egyes városoknak is.

Ebben az összefüggésben persze
egy vallási kisebbség jelenléte kü-
lönleges problémákat vetett fel. A
saját szokások, a saját vallási élet
törvényes lehetôségének alapját
nem a vallásszabadság, hanem a
közösségnek adott kiváltság fogal-
mával jelölték meg. Hosszú évszá-
zadok fájdalmas történetébôl tud-
juk, hogy az ilyen típusú autonó-
mia nagyon gyakran nem bizo-
nyult elegendônek. Az újkorban a
tolerancia fogalma hallgatólago-
san feltételezte, hogy az állam, a
hatalom tudja, hogy melyik az igaz
vallás, de a békesség érdekében tü-
relmet tanúsít másokkal szemben
is. Ennek a türelemnek persze
gyakran szûk határai voltak. A
legtöbb európai országban büntet-
ték a blasphemiát, a káromkodást,
helyenként a 18. századig, sôt to-
vább is. A közhatalom a természe-
ti katasztrófákat, járványokat és a
háborúkat gyakran Isten bünteté-
sének tekintette. Ezért meg-
gyôzôdése volt, hogy a káromko-
dás mint Isten megsértése a legsú-
lyosabb veszélyt hozhatja az egész
társadalomra.

A felvilágosodás következtében
megváltozik a vallási türelem és a
vallási gyakorlat lehetôségének
kérdése. Szinte hivatalos világné-
zetté emelkedik egy olyanfajta ész-
vallás, amely a józan ész követel-
ményeként és a természetjog
elôírásaként szemléli azokat az
alapvetô viselkedési normákat,
amelyek gyökerei többnyire a zsi-
dó–keresztény hagyományba
nyúlnak vissza. Ebben a szemlélet-
ben a különbözô vallások gyakor-
lásának szabadsága értéknek
minôsül, de alá van rendelve az ál-
lam által fontosnak tartott racio-
nalitás szabályainak. Különösen a
közrend, sôt esetenként a pontosan
meg nem határozott tartalmú köz-
erkölcs és a közegészségügy köve-
telményeire hivatkozva a ma hatá-
lyos nemzetközi egyezségokmá-
nyok is korlátozhatónak tekintik
az egyes szabadságjogok gyakorlá-
sát.

A 20. századtól kezdve ez a fajta
felvilágosult természetjogi szemlé-
let került válságba. Ettôl fogva
ugyanis az élet számos jelenségét,
így a vallás gyakorlásának sok
részletét is más szempontok sze-
rint kezdték megítélni. Korábban
a többségi elv azért látszott biztos
eligazítónak, mert a törvényhozók
természetjogi alapon hittek abban,
hogy az emberek józan többsége a
viselkedés objektíve ésszerû szabá-
lyait fel tudja ismerni. Ha azonban
ilyen szabályok nincsenek vagy
nem ismerhetôk fel, akkor a több-
ségi elv gyakorlati értéke újabb
problémákat vet fel. Különösen
igaz ez a nagyon bonyolult gazda-
sági, társadalmi és természettudo-
mányos kérdésekre. A természet-
jog vagy az objektív természetes
erkölcs elvetése miatt fordulhatott
elô már a 20. században, például
Németországban, hogy többségi
alapon fogadtak el olyan vezetést,
amely aztán a rasszizmust és az
embertelenséget tette az államha-
talom irányelvévé. Mert voltak és
mindig lehetnek olyan helyzetek,
amikor nem elegendô mentség egy
embertelen cselekedetre az, hogy
az elkövetô nem szegte meg az
adott ország hatályos törvényeit.

A bibliai gondolkodás hisz a he-

lyes cselekvés szabályainak megis-
merhetôségében és kötelezô erejé-
ben.

Amikor legújabban egyes orszá-
gokban be akarnak tiltani bizo-
nyos vallási gyakorlatokat, általá-
ban már nem vagy nem csupán a
természettudományok eredménye-
ire, a higiénia követelményeire hi-
vatkoznak. Higiéniai jellegû állami
utasítások Közép-Európában a 19.
század végén is voltak. A magyar
Kultuszminisztérium például vitá-
ba keveredett az ortodox zsidó hit-
községekkel, mert az állam elôírta,
hogy a körülmetélést orvosnak kell
végeznie, vagy legalábbis szigorú
orvosi felügyeletet kívánt. Itt azon-
ban az indok a fertôzésekkel kap-
csolatos természettudományos is-
meretek fejlôdése volt. Erre a
problémára aztán a különbözô
vallási irányzatok más-más idôben
és módon megtalálták az ésszerû
választ.

Hasonlóképpen a nagy, újkori
járványok idején egészségügyi
szempontból probléma merült fel
a Katolikus Egyház szentségeinek
kiszolgáltatása körül. Gondoljunk
például a betegek áldoztatására, a
haldoklók olajjal való megkenésé-
re stb. Ezekben az esetekben is si-
került magának az Egyháznak jár-
ványok idejére olyan rendkívüli
szabályokat bevezetnie, amelyek
az adott kor orvosi ismereteinek
megfelelôen akadályozni próbál-
ták a járványok terjedését.

A jelenlegi kifogások azonban
eltérnek a korábbi természettudo-
mányos szempontoktól. Most
ugyanis nem objektív, ésszerûségi
szabályok, illetve puszta termé-
szettudományos ismeretek, hanem
testületekben vagy szélesebb kö-
rökben uralkodó, többségi vélemé-
nyek alapján akarják megítélni a
vallási gyakorlatokat. A kóser vá-
gás ellen például olyan érveket
szokás felhozni, amelyek az álla-
tokkal kapcsolatos magatartással
összefüggô értékítéleteket tartal-
maznak. Tehát nem arról van szó,
hogy táplálkozási célból le lehet-e
vágni egy állatot. Egyébként maga
ez a kérdés is túlmutat a termé-
szettudományok kompetenciáján.
És nem is arról van szó, hogy bár-
kinek célja lenne a szándékos ál-
latkínzás, ami egyébként ellenke-
zik a Biblia szellemével.

Már az állati hús fogyasztásának
elfogadása mögött is értékítélet
húzódik meg. Nevezetesen, hogy az
emberi élet fenntartása fontosabb
a konkrét állat életénél. Ez a kér-
dés pedig nem pusztán természet-
tudományi jellegû. Ugyanakkor a
Biblia alapján rendkívül fontos-
nak tartjuk a teremtett világ vé-
delmét. Az utóbbi idôben sok in-
formációt szerzünk arról is, hogy
számos állat- és növényfaj léte ve-
szélybe került. Tehát a vadászati
korlátozások bevezetése, az éssze-
rû szabályok keresése a természet
védelmére nagyon is fontos és
idôszerû. Errôl a Katolikus Egy-
ház és a Magyar Püspöki Konfe-
rencia is igen jelentôs dokumentu-
mokat adott ki az utóbbi idôben.

Amikor pedig valamilyen vallási
cselekmény késôbbi pszichológiai
hatásairól van szó, mindig jelentôs
kérdés, hogy ezek a hatások meny-
nyire egzaktul megragadhatók és
mennyire szükségszerûek. Alap-
vetô kérdésrôl van szó, hiszen az
ember eszménye nem kis részben
szintén világnézeti vonásokat hor-
doz. Felmerülhet még annak ve-
szélye is, hogy a vallási meg-
gyôzôdések tartalmát kezdje el va-
laki valamilyen világnézeti alapon
ideálisnak minôsített eszmény
szempontjából szubjektív oldalról
felülbírálni. Ez pedig nyilvánvaló-
an ellenkezne a vallásszabadság
jogával.

Vallásaink eddigi története alap-
ján ésszerûen remélhetô, hogy a
valódi tudományos felismeréseket
egyes gyakorlataink kialakításá-
ban érvényesíteni tudjuk. Ezt
azonban saját autonómiánk alap-
ján tesszük, anélkül, hogy ez ha-
gyományainkat és értékeinket

csorbítaná. A túl erôteljes állami
beavatkozás ezen a területen min-
dig azzal a veszéllyel járhat, hogy
a vallásszabadság alapvetô értékei
is sérülnek, valamilyen más világ-
nézeti megfontolás alapján.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Be-
fejezésül engedjék meg, hogy né-
hány szót szóljak vallási közössé-
geink kapcsolatáról itt, Magyaror-
szágon. Hazánkban több mint két
évtizedes hagyománya van annak,
hogy a legfontosabb, történelmileg
régóta itt élô vallási közösségek
vezetôi egymással közös megbeszé-
lést folytatnak, és esetenként az ál-
lammal való kapcsolatokban kö-
zös álláspontot képviselnek. Több
olyan szervezet is mûködik Ma-
gyarországon, amely a zsidóság és
a különbözô keresztény egyházak
közös tanácskozásainak, eseten-
ként konferenciáinak, szakirodal-
mi tevékenységeinek is keretet ad.
Az egyik ilyen a Keresztény–Zsidó
Társaság, mely 2001 óta évente kü-
lön kötetben publikálja a kölcsö-
nös dialógus és a kutatások ered-
ményeit (Keresztény–Zsidó Teoló-
giai Évkönyv). A másik szervezet
különbözô keresztény egyházak és
a zsidóság hivatalos képviselôibôl
áll: ez utóbbi a Nemzetközi Ke-
resztény–Zsidó Tanács (ICU) ma-
gyarországi részlege. 2012 január-
jában megtartottuk elsô ízben az
ökumenikus imahét után a keresz-
tény–zsidó dialógus és imádság
napját Budapesten, mégpedig a
hívô emberek igen nagy érdek-
lôdése mellett. Az idén januárban
pedig már Budapesten kívül más
városokban is sor került a dialó-
gus, a találkozás közös rendezvé-
nyeire.

Sajnos néha szükség volt arra is,
bizonyos súlyos, antiszemita jelen-
ségekre tekintettel, hogy keresz-
tény egyházi vezetôk is felemeljék
szavukat a rasszizmus, a gyûlölet,
az antiszemitizmus ellen. Ugyan-
akkor a közös fellépések nyomán
úgy tûnik, hogy a társadalomban
kezd kialakulni egy széles körû
egyetértés és elkötelezettség a köl-
csönös tisztelet, sôt a különbözô
vallású, nemzetiségû emberek al-
kotó együttmûködése mellett. En-
nek a folyamatnak a további
erôsítése javíthatja az egész társa-
dalom lelkiállapotát és növelheti
erkölcsi szilárdságát.

Örvendetes, hogy a Mazsihisz
és a helyi hitközség meghívására
más keresztény személyiségekkel
együtt részt vehettem elôbb egy
megújított, budai zsinagóga ava-
tásán, majd az idén januárban
Csepelen egy új zsinagóga alapkö-
vének letételén. Ezek az esemé-
nyek a remény jelei számunkra,
és egyben mutatják, hogy sok ér-
tékes, közös feladatunk van a
jövôben is. Köszönöm szépen a fi-
gyelmet!

Ôt Dov Bleich rabbi (Kijev, Ukraj-
na) követte, aki beszélt a vallás
jelentésérôl és jelentôségérôl, mely
különféle modelleket alkalmazhat.
Elôadásában kitért a régi szovjet
rendszerre, amikor például nem nyit-
hattak zsidó iskolákat, de a rendszer-
váltás után a társadalomban felszínre
került az egyházi iskolák iránti
igény. Elmondta azt is, hogy Nyu-
gat-Ukrajnában keresztény etikát ok-
tatnak. Szólt az egyház és az állam
szétválásának fontosságáról. Kihí-
vásként jegyezte meg, hogy Len-
gyelországban nem engedik a rituális
vágást, a kóser húst dollárszáz-
ezrekért mégis külföldre szállítják. A
brit mila az USA több államában és
Németországban jelent gondot. Tisz-
tázandó feladatként beszélt az állam
beleszólásáról a helyi vallási közös-
ség döntése helyett, az unilaterális
döntésrôl, miszerint a vágásoknál ál-
latorvosi jelenlét lenne kötelezô. Vé-
leménye szerint delegitimálják a zsi-
dó tradíciókat. Végezetül hozzátette:
a vallás célja Isten szolgálata, Isten
célja pedig a béke megteremtése a
Földön, ugyanis „békérôl szól az is-
tenhit”, és nem arról, hogy erôszakot
kell alkalmazni másokkal szemben.

Din Syamsuddin, a Dzsakartai
Egyetem professzora, elnöke a leg-
nagyobb iszlám szervezetnek,
hosszú beszámolójában a judaizmus
és az iszlám együttmûködésérôl be-
szélt. Megfogalmazta a lázadások lé-

nyegét, majd a véleménynyilvánítás
hiányáról szólva elmondta: a gyûlö-
let, a reakciók állnak a veleszületett
jog, a szabad vallásgyakorlás útjába,
megkérdôjelezôdnek az emberi jo-
gok és a társadalmi egyenlôség is.
Kijelentette azt is, hogy a terroriz-
mus nem csak csoportos cselekedet a
muszlim és a nyugati országokban.
Prioritás a vallási és nemzeti törvé-
nyek betartása, az egymáshoz való
viszony, a közös felelôsség, a bizton-
ság, az átfogó megértés, a tradíciók
megtarthatósága.

A professzor vallásközi dialógus
témában szólt ôszinteségrôl, problé-
mamegoldó akaratról, a béke nyelvét
beszélô vallásokról, a prioritások
megváltoztatásáról. Mint mondta:
közös a világ a hívôknek, és közös az
ellenség: mint például az elszegé-
nyedés, az írástudatlanság.

Lauder megemlítette a panellisták
eltérô értelmezését, a bátor nézete-
ket.

Hozzászólások hangzottak el a ri-
tuális eljárások, a fenyegetettség és a
temetôk védelme témában. Szóba
került, hogy a vallás eszköz az igaz-
ság kereséséhez is, de a hittel visz-
szaélést az extrémisták csinálnak.
Békét és hitet kell tanítani.

Lauder: elnézést!
A záró szekcióban a ZSVK elnö-

ke, Ronald S. Lauder elnézést kért
Orbán Viktortól vasárnapi közlemé-
nyükért, miután tudomására jutott,
hogy a miniszterelnök a közelmúlt-
ban a Jediót Ahronót izraeli napilap-
nak úgy nyilatkozott: „A Jobbik egy-
re növekvô veszélyt jelent a demok-
ráciára. Európában válság van, és
megfigyelhetô az a tendencia, hogy
az emberek ilyen helyzetben bûnba-
kot keresnek.”

Ezután az Iránnal kereskedelmet
folytató országokról szólt, nyomás-
gyakorlást helyezve kilátásba, majd
a bizottságok feladatairól beszélt.

Kihangsúlyozta, helyes döntés volt
Budapesten tartani a tanácskozást,
erre alkalmasabb helyet nem is talál-
hattak volna. Nagyon is különbözô
országokból érkeztek a küldöttek, és
mindnyájan tudják: zsidónak lenni
nem könnyû. Hozzátette: a ZSVK-
nak sok a teendôje, és nincs más
olyan szervezet, mely elvégezhetné a
rájuk váró feladatokat.

Németh Miklós kitüntetése
Ezután kivételes aktusra került sor,

a kongresszus Nahum Goldmann-
éremmel tüntette ki Németh Miklóst,
aki a 80-as évek végén hozzájárult a
vasfüggöny megnyitásához, és segí-
tette a Szovjetunióból távozni szán-
dékozó zsidókat abban, hogy a Ma-
lév járataival Izraelbe vagy más or-
szágokba utazhassanak.

Elhangzott: a volt miniszterelnök
mindig nagy támogatója volt a zsi-
dóknak és a ZSVK-nak. Németh
Miklós az elismerés átvételekor azt
mondta, hogy az elmúlt években
Magyarország megtapasztalta: az an-
tiszemitizmus, a rasszizmus jelen
van az országban. Remélhetôleg a
politikusok megtalálják a lehe-
tôségét annak, hogy visszaszorítsák
e jelenségeket, mert ha kudarcot val-
lanak, „szomorú és bizonytalan
jövô” elé nézhet az ország.

Percekig állva fejezte ki tetszését
az ülésteremben tartózkodó több
száz küldött.

A folytatás az emlékezésé volt,
elôször Jom Jerusálájimra egy hajda-
ni ejtôernyôs elbeszélésével, majd a
holokausztra Ágnes asszony életé-
vel, aki sok éve meséli el a vele tör-
ténteket gyermekeknek, iskolások-
nak.

Legvégül egy néhány perces doku-
mentumfilm-részlet következett, a
Tell Your Children, melynek iszonya-
tát izraeli fotók igyekeztek oldani.
Gyertyával a kezében egy kislány lé-
pett ezután a színpadra, ôt gyerme-
kek követték, és felhangzott a
Hatikva.

GJ



Üzemorvosi, háziorvosi rendelés Zug-
lóban, Vezér u. 156. VITAPHARM.
Hétfô–szerda 15–16-ig. Dr. Szigeti
Miklós, tel.: 220-0230.

Mûfogsorrögzítés miniimplantátu-
mokkal. Bp., Szt. István krt. 4. III. 1.
320-4778. www.drviragdental.hu és
www.mini-implantatum.hu 

Manikûr, pedikûr. Hívásra házhoz
megyek. 06-20-551-4580.

Otthoni szakápolást vállalunk Buda-
pest területén, szükség esetén egyedi
szakorvosi ellátással és gyógyászati se-
gédeszközök helyszínre telepítésével.
Együttmûködünk a háziorvossal, kór-
házi szakorvosokkal. Kóser étkeztetést
is biztosítunk. Szakmai mûködési enge-
déllyel és felelôsségbiztosítással ren-
delkezünk. Tartós megrendelés esetén
árkedvezményt adunk. E-mail cím:
alarmcentrum@alarmcentrum.hu, 24
órás telefon: +36-30-443-1016. 

Licites eljárással eladó ingatlanok!

Bp. III., Czetz János u. 67. sz. alatt 30
m2-es garázs. Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft.

Gyömrôn 730,35 m2-es kastély 9398
m2-es telekkel és 9758 m2-es kerttel. Ki-
kiáltási ár: 95 000 000 Ft.

Balatonkenesén közmû nélküli, 604 m2-
es telek. Kikiáltási ár: 3 900 000 Ft.

Balatonkenesén közmû nélküli, 603 m2-
es telek. Kikiáltási ár: 3 860 000 Ft.

Balatonkenesén közmû nélküli, 620 m2-
es telek. Kikiáltási ár: 4 000 000 Ft.

Sárbogárd, Ady Endre úton 38 m2-es,
egyszobás, komfortos öröklakás. Kiki-
áltási ár: 3 900 000 Ft.

Göd, Teleki Pál utcában 535 m2-es tel-
ken 53 m2-es, kétszobás, összköz-
mûves, telkes lakóingatlan melléképü-
lettel (9,4 m2). Kikiáltási ár: 12 000 000
Ft.

Az ingatlanokról a 30-355-9541 vagy a
30-217-3460 telefonszámon lehet
érdeklôdni munkaidôben.

VIII. kerületi, Blaha Lujza tér melletti,
55 m2-es, pompás lakásomat lakottan
fél áron eladnám. Csak megbízható
egyének jelentkezését várom,
zsani01@t-online.hu

Újlipótvárosban garzonlakás turisták-
nak kiadó. Tel.: 226-4109. 

Vitál-Lux-Dentál Fogtechnika, há-
rom nemzedék óta. Allergiamentes bio-
fogsor-készítés, javítás, kerámiahidak,
cirkonpótlások, harapásemelô, fogfe-
hérítô sín készítése. Telefon: +36-70-
272-4217, web: www.fogsor.eu

Az önkéntes munka Izraelben to-
vábbra is folytatódik! Magyar cso-
portok indulnak június 9-én, június
16-án és augusztus 11-én. Jelentkezés
Deutsch Jánosnál: lljano@free-
mail.hu, 06-20-233-8454.

Budapest belvárosában üdüljön fél
áron. +36-20-935-4867.

Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus
mester. Fogsorok, hidak készítése, ja-
vítása soron kívül. Fogszabályozó,
fogfehérítô. Fogászati háttér biztosított.
Szolid árak. Mozgáskorlátozottakhoz
házhoz megyünk. Hétvégi ügyelet.
1013 Bp., Krisztina krt. 51. fszt. 1. Dé-
li pályaudvarhoz közel. 06-30-222-
3016, 06-1-356-9372.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉ-
HEZ vásárolok nagyméretû, kisméretû
festményeket, EZÜSTTÁRGYAKAT,
12 vagy 6 személyes (akár hiányos)
evôeszközkészletet, cukordobozokat,
gyertyatartókat, tálcákat stb., Kovács
Margit, Gorka kerámiáit, herendi,
meisseni, Zsolnay porcelánokat, régi
álló, fali, asztali díszórákat, antik, ba-
rokk bútorokat, tabernákulumot, szek-
retert, reneszánsz dolgozószobát,
bronz-, fa-, márványszobrokat (hibása-
kat is). Teljes hagyatékért elsô
vevôként a legmagasabb árat fizetem,
KÉSZPÉNZBEN. Díjtalan kiszállás,
értékbecslés, vidékre is. Üzlet tel.:
201-6188, 06-20-323-4104.

Munkát vállalna negyvenes budapes-
ti férfi angol, szerb és alapfokú német
nyelvtudással, „B” és „C” kategóriás jo-
gosítvánnyal, személy- és vagyonvé-
delmi gyakorlattal, külföldön is. Tel.:

ÚJ ÉLET 71998. MÁJUS 1. ÚJ ÉLET 72013. JÚNIUS 1.

APRÓHIRDETÉS

a Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetségének lapja

1075 Budapest, Síp u. 12.
Telefon/fax: 322-2829

E-mail: ujelet@bzsh.t-online.hu
Fôszerkesztô:
Kardos Péter

Olvasószerkesztô:
Gábor Zsuzsa

Kiadótulajdonos:
Mazsihisz

Elôfizetési díjak:
Belföldön: 1 évre 4800 Ft

Külföldre 6800 Ft/év
USA és Izrael: 7500 Ft/év

Az összeg valutában is befizethetô
az aktuális árfolyamon.
OTP bankszámlaszám:

11707024-22118480
OTP SWIFT kód:

(BIC) OTPVHUHB
IBAN:

HU66 1170 7024 2026 2095 0000 0000
Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap

Üzletág, elôfizethetô a kiadónál.
Postacsekk: 11707024-22118480

Terjesztéssel kapcsolatos reklamációk
intézése a 06-(80)-444-444-es ingyenes

zöldszámon.

Szedés, tördelés: 
WolfPress Nyomdaipari Kft.

Nyomdai munkák:

mondAt Kft., www.mondat.hu
Felelôs vezetô: Nagy László

ISSSN 0133-1353

N A P T Á R
Június 7. péntek Sziván 29. Gyertyagyújtás: 8.20

Június 8. szombat Sziván 30. Szombat kimenetele: 9.40

Június 8–9. szombat–vasárnap Ros chodes

Június 14. péntek Támmuz 6. Gyertyagyújtás: 8.24

Június 15. szombat Támmuz 7. Szombat kimenetele: 9.45

Olvasói levél

Péntek Szombat Péntek Szombat
Templomok este reggel este reggel

Jún. 7. Jún. 8. Jún. 14. Jún. 15.

Dohány 18.00 9.30 18.00 9.30  
Frankel L. út 49. 18.30 10.00 18.30 10.00
Hegedûs Gy. u. 3. 19.30 9.30 19.30 9.30
Vasvári P. u. 5. (lubavicsi) 19.30 9.00 19.30 9.00
Thököly út 83. 18.30 9.00 18.30 9.00
Hunyadi tér 3. 19.00 9.30 19.00 9.00
Bethlen tér 2. 19.15 9.30 19.15 9.30
Nagyfuvaros u. 4. 19.00 8.00 19.00 8.00
Rabbiképzô-ORZSE
(Scheiber S. u. 2.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Kazinczy u. 27. 20.30 8.00 20.30 8.00
Alma u. 2. 18.00 8.45 18.00 8.45
Kórház
(Amerikai út 53.) 17.30 7.30 17.30 7.30
Páva u. 39. 18.00 9.30 18.00 9.30
Dózsa Gy. út 55. 19.00 9.00 19.00 9.00
Berzeviczy u. 8. 18.00 9.00 18.00 9.00
Károli G. tér 5. 18.30 9.00 18.30 9.00
Visegrádi u. 3. 9.00 9.00
Dessewffy u. 23. 20.30 9.00 20.30 9.00
Teleki tér 22. (szefárd) 8.45 8.45
Pesterzsébet (Zamárdi u. 7.) 17.30 17.30

Vidéken
Vác (Eötvös u. 3.) 18.00 18.00
Kecskemét (Nagykôrösi út 5.) 18.00 18.00
Székesfehérvár (Várkörút 19.) 18.10 18.10
Gyôr (Kossuth L. u. 5.) 18.00 18.00
Szeged (Gutenberg u. 20.) 18.00 9.00 18.00 9.00
Debrecen (Pásti u. 4.) 20.15 8.00 20.15 8.00
Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) 20.15 8.00 20.15 8.00
Miskolc (Kazinczy u. 7.) 18.00 8.00 18.00 8.00
Pécs (Fürdô u. 1.) 18.30 10.30 18.30 10.30
Kiskunhalas (Petôfi u. 1.) 18.00 18.00
Szombathely 18.00 18.00
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) 18.00 18.00
Nagykanizsa (Fô u. 6.) 18.00 18.00
Keszthely (Kossuth L. u. 20.) 18.00 18.00
Hódmezôvásárhely (Szt. István tér 2.) 18.00 18.00

Hírek, események
röviden

Programajánlat

VEGYES

– Füredi nyaralás. A Mazsihisz
balatonfüredi üdülôje az idén július
1-jétôl augusztus 20-áig tart nyitva.
Szeretettel várjuk kedves vendégein-
ket. A szobák két- és négyágyasak,
fürdôszobával, színes televízióval.
Napi háromszori étkezést biztosí-
tunk, valamint figyelembe veszünk
egyéni kéréseket is. Jelentkezni lehet
a 413-5571-es telefonon a Szociális
Osztályon.

– Holokauszt Emlékközpont.
Cím: Budapest IX., Páva utca 39.
Nyitva: hétfô kivételével naponta
10–18 óra között. Telefon: (1) 455-
3333. Honlap: www.hdke.hu. E-
mail: info@hdke.hu

HÁZASSÁG

Az Izrael melletti kiállás
nem csak erkölcsi kötelesség
A Zsidó Világkongresszus budapesti megrendezése újabb lehetôség volt ar-

ra, hogy számba vegyük Izrael és Magyarország közös kapcsolódási pontjait.

A két állam között jelenleg is több bilaterális egyezmény van érvényben, pél-

dául gazdasági, kereskedelmi, kutatás-fejlesztési és az országaink közötti

bûnügyi együttmûködés vonatkozásában. Ezek közül különösen fontos jogi

kapcsolódást jelent például a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam

Kormánya között a magyarországi levéltárakban ôrzött, védett személyes

adatot tartalmazó holokausztdokumentumok másolatának a jeruzsálemi Jad

Vasem, a Holokauszt Mártírjai és Hôsei Megemlékezési Hivatala részére

történô átadása és felhasználása tárgyában készült adatvédelmi szerzôdés,

amelynek rendelkezései 2002. év január hó 1. napján léptek életbe, és az idô-

beli folyamatosság azt mutatja, hogy a jövôben több ilyen nemzetközi meg-

állapodás is várható. A kétoldalú egyezmények önmagukban azonban nyil-

vánvalóan nem pótolhatják azt gesztust, hogy a mindenkori magyar kormány-

zatnak újra és újra ki kell állnia Izrael állama és Izrael népe mellett. Ezt nem-

csak közös vallási és sokszor vészterhes történelmi hagyományaink kívánják

meg, hanem ez jelenti egyúttal a demokrácia, ha úgy teszik, az európaiság

melletti elkötelezôdésünket is. Fontos, sôt nélkülözhetetlen eleme emberi mi-

voltunknak a soá áldozatai elôtt fejet hajtani és emléküket ôrizni, ugyanakkor

tudnunk kell, hogy mekkora erôt ad a jelenkori Izraelnek, amikor egy ország,

pláne ha az EU tagjaként teszi ezt, kifejezi barátságát és szolidaritását a Kö-

zel-Kelet e kicsiny, állandó önvédelemre szoruló népe mellett. Ez nemcsak

nemzetközi jogi, hanem erkölcsi kötelességünk is.

Ifj. Lomnici Zoltán, jogász

Kassán járt a vándorkiállítás
Kassa, idén Európa kulturális fôvárosa, az 58. helység, ahol az Élet Mene-

te Alapítvány vagonkiállítása volt látható. Ez alkalomból nemcsak a hajdan
több ezer fôt számláló, szinte teljes egészében elpusztított helybéli zsidóság-
ra emlékeztek, hanem a kassai születésû Salkaházi Sárára is, aki százával
mentette a zsidó üldözötteket 1944-ben. A város idén szobrot állított vértanú
szülöttének.

A megnyitón részt vettek: Jan Jakubov alpolgármester, a Mazsihisz
részérôl Zoltai Gusztáv üv. igazgató képviseletében Paszternák Tamás, a ma-
gyar kormány részérôl Czimbalmosné Molnár Éva fôkonzul. A túlélôk nevé-
ben Kende Csaba emlékezett, majd Darvas István rabbi szavaival fejezôdött
be az esemény.

Lebovits Imre dicsérete
A Fóti Waldorf Iskola történelem-

tanáraként szeretnék röviden beszá-
molni az elôadásról, melyet Lebovits
Imre tartott iskolánkban. Az egyik
osztályban épp a második világhá-
borúval foglalkoztunk, amikor az
egyik leány megemlítette egy
ismerôsét, aki szokott a holo-
kausztról elôadást tartani, könyvet is
írt a témáról. Mivel közeledett az
emléknap, úgy döntöttünk, ne csak
egy osztályhoz hívjuk meg, hanem az
egész gimnáziumhoz. Nálunk nincs
párhuzamos osztály, de így is közel
120 diák és tanár zsúfolódott be a
„tornaszobánkba”, ahol egy hatal-
mas szônyegen ültünk törökülésben.

Elôször általánosabb összefüg-
gésekrôl beszélt Imre bácsi (aki
megengedte, hogy így nevezzem), de
az is sokkal hitelesebben hangzott az
ô szájából, mintha olyan ember
mondta volna, akinek nincs saját él-
ménye. Aztán sikerült rávenni, hogy
közvetlen tapasztalatairól is mesél-
jen, amit meg is tett, bár mintha azo-
kat kevésbé érezné fontosnak, mert
esetlegesek, mert csak egy apró je-
lenséget mutatnak meg. A gyerekek
számára azonban ezek a mondatok
voltak a legfontosabbak. Ilyen érzék-

letes közelségben talán egyikük sem
volt korábban a történelem e megrá-
zó eseményeivel. Megrendítô volt,
amikor az elôadónak egyszer elakadt
a szava a felkavaró emlékektôl, és
hogy nem az egyéni szenvedés felidé-
zésekor történt ez, hanem amikor egy
segítséget nyújtó emberre emlékezett
vissza.

A végén elbúcsúztunk, de pár diák
még visszajött, körülvette Imre bá-
csit, és további kérdésekkel ostro-
molták. Jó volt, hogy nem engedték
ôt rögtön elmenni, mintha maguk kö-
zé fogadták volna.

Még annyit szeretnék megírni,
hogy Imre bácsival azóta is kapcso-
latban vagyok, már az elôadásra
magával hozta a holokausztról szóló
könyve dedikált példányát. Utána vi-
szont egy kivételesen nagyvonalú
gesztust tett: egy kisebb könyvtárnyi
könyvet adományozott iskolánknak,
amelyek nagyobbrészt Magyaror-
szág legújabb kori történelmével,
azon belül is fôleg a holokauszthoz
kapcsolódó témákkal foglalkoznak.
Igyekezni fogok minél jobban bevon-
ni ezeket a mûveket a tanításba, hogy
ne legyen hiábavaló ez a szép aján-
dék.

Buzási Béla

JÚNIUS
Generációk Klubja
(VI. ker., Hunyadi tér 3. félemelet)

3. (hétfô) 15.00: Séta a Hét olaj-
fa körül. Kaczvinszky Barbara
elôadása.

10. (hétfô) 15.00: Deák Gábor a
klub vendége.

17. (hétfô) 15.00: Vencel György
kántor beszél hetiszakaszról, böl-
csekrôl és zsidó hétköznapokról.

24. (hétfô) 15.00: Breuer Péter
Közel-Kelet-szakértôtôl kérdez-
hetnek a résztvevôk.

Csütörtökönként torna és fej-
lesztô foglalkozások.

Júliustól a klub hagyományosan
nyári szünetet tart.

A megpályázott egyhetes füredi
üdüléssel kapcsolatosan még vá-
rok érdeklôdôt.

Salom komoly társközvetítô. Fülöp

Zsuzsa. Tel.: 06-20-934-9523. E-mail:

zsuzsa194705@t-online.hu

+36-30-485-0125, e-mail: lobo-
bau@gmail.com

Idôs hölgy és úr gondozását vállalom.
mariatokar504@yahoo.com, 06-70-
586-4665.

Társasházak karbantartását,
kômûvesmunkákat, festést, padlások,
pincék, lépcsôházak takarítását válla-
lom. 06-70-216-0234.

Színes és fekete-fehér nyomtatás, má-
solás, plakátnyomtatás, könyvnyomta-
tás, névjegykészítés a Mammut I.-ben,
a II., VI., IX. kerületekben. Messinger
Miklós, 06-20-934-9523, www.rcon-
tact.hu

Idôsgondozást vállalok itthon és kül-
földön. 06-20-229-9579.

Eladó XIII., Visegrádi utcában, a met-
rótól és a piactól 2 percre, szép, déli fek-
vésû téglaházban 81 m2-es, IV. emeleti,
egyedi fûtésû, kétszobás, személyzetis,
utcai lakás. Tel.: 06-30-664-1219.

Órajavítás, antik órák teljes restaurálá-
sa, esetleg oda-vissza szállítással. Órák,
elemek, csatok, óraszíjak (erôs csuklóra
is) nagy választékban. Tel.: 06-70-505-
5620, napközben. VII., Garay
u.–Murányi u. sarok, a Garay térnél.
Jung Péter. Web: www.jungoras.hu

Idôs hölgy gondozását vállalja ma-
gyar családnál, egész és félnapos elfog-
laltsággal (ottlakással is) nagy gyakor-
lattal rendelkezô, Tel-Avivban és Ant-
werpenben dolgozott, 59 éves, függet-
len nô. +36-70-204-9620, kegyejne-
@msn.com
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Szarvasi nyári tábor: 
még lehet jelentkezni!
Ahogyan 1990 óta minden évben, idén is gyere-

kek ezrei lépik majd át a szarvasi JDC – Lauder
Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor kapuját, hogy
elkezdôdjön számukra a 12 napos különleges uta-
zás.

Az évtizedek alatt fogalommá vált „Szarvas” kü-
lönlegessége abban rejlik, hogy ez nemcsak egy tá-
bor, hanem egy életre szóló élmény, hiszen sok fi-
atal itt tapasztalja meg elôször, milyen egy sokszí-
nû zsidó közösséghez tartozni.

A sokszínûség jegyében három kontinensrôl, 25
országból érkeznek fiatalok. A Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor minden irány-
zatot elfogad, jöjjön bármilyen háttérbôl, a legvilágibb szemlélettôl a legvallá-
sosabbig, minden gyermeknek kóser étkezést biztosít.

A Körös partján lévô táborba idén három turnusban várják a fiatalokat, akik-
kel az évtizedes hagyományoknak megfelelôen négy korcsoportban foglalkoz-
nak a mádrichok. A Negevesek (7–10 évesek), a Galilosok (11–13 évesek), a
Golánosok (14–16 évesek) és a Hermonosok (17–18 évesek) is életkoruknak,
érdeklôdésüknek megfelelô programokon vesznek majd részt.

A 12 napos turnusok alatt a fiatalok a zsidó hagyományok ápolása, megisme-
rése mellett úszással, tánctanulással, énekléssel, kézmûves foglalkozásokkal,
kenuzással és számos más érdekes elfoglaltsággal tölthetik nyaralásukat.

A szarvasi tábor idei turnusainak idôpontjai: 
július 7.–július 19.  •  július 21.–augusztus 2.  •  augusztus 4.–augusztus 16.

A 2013-as mottó: „Zsidóság útikalauz stopposoknak”
A szarvasi tábor turnusai évrôl évre különbözô témák köré épülnek fel, ez

most sem lesz másként. 2013 nyarán a táborozók testi és lelki utazásra indulhat-
nak a zsidóság történelmébe, kultúrájába és vallásába, hogy az ôsi történetekkel
és tanításokkal érthessék meg az összefüggéseket a múlt, a jelen és a jövô kö-
zött.

Kedvezményes részvételi díj és segítség
A JDC/Joint és a MAZS Alapítvány támogatásával a tábor csökkentett rész-

vételi díja 53 000 Ft, amely tartalmazza a teljes kóser ellátás, a programok mel-
lett még a buszos utazás költségét is.

Azoknak a zsidó családoknak, akiknek a csökkentett részvételi díj megfizeté-
se is megoldhatatlan nehézséget jelent, a MAZS Alapítvány Jaffe Családsegítô
Szolgálata (www.jaffe.hu) nyújthat segítséget.

Jelentkezni a tábor megújult weblapján, a www.szarvastabor.hu oldalon lehet,
ahol további hasznos információk találhatók.

SPÁNN GÁBOR

Diszkréció
Gyûlölöm a kukkolókat! Azokat,

akik színházi távcsövön naphosszat
lesnek át a szomszédba, mert részvé-
nyesek kívánnak lenni a frissen oda-
költözött fiatal pár családalapításánál.
Azokat is, akik a másik ember számító-
gépébe, levelezésébe barmolnak bele.
A távkapcsolóm már önmagától csa-
tornát vált, ha valamelyik kereskedel-
mi tévén azt kezdik taglalni, hogy me-
lyik celeb miként hajtotta el ráolvasás-
sal nem kívánatos magzatát. Nem szó-
rakoztatnak az elôre megírt forgató-
könyv és gondos dramaturgia alapján
elôadott összeveszések, „családi tragé-
diák” a képernyôn. Nem hiszek abban,
hogy egy mûfüsttel ködösített stúdió-
ban 5-6 világosító, 3-4 operatôr és kel-
lékes jelenlétében igaz társat lehet ta-
lálni. Mindezt azért írom le, mert nem-
régiben akaratomon kívül besoroltam
a kukkolók népes táborába. Szép új vi-
lágunkban csomó minden megválto-
zott. Bizonyos vonatkozásban meg-
szûnt a hiánygazdaság, utazhatunk,
ahová akarunk, leírunk és kimondunk
sok mindent, ami az „átkosban” tabu
volt. Igaz, hogy nem történik semmi,
nem változik semmi, legföljebb ben-
nünket rúgnak ki merôben más okok-
ból. Viszont vannak dolgok – és általá-
ban a legrosszabbak –, amiket érintet-
lenül és változtathatatlanul átvettünk a
szocializmusból, már csak azért is,
hogy megmaradjon a látszat, miszerint
világunk a létezô világok legjobbika.
Ilyen például az, hogy a kisebb eszp-
resszókban, éttermekben – és ez külö-
nösen igaz a bevásárlóközpontokban
mûködôkre – az asztalok közé maxi-
mum egy cigarettapapír fér el, egymás
szájában létezünk. Ezért ha ilyen he-
lyen leülök, és a szomszéd asztalnál va-
laki erôteljes mozdulatokkal sózza meg
a káposztás cvekedlijét, biztos lehetek
benne, hogy jut belôle az én asztalo-
mon álló mákos tésztára is. De ez a ki-
sebb baj. Jobban zavar az, aminek ezt
a történetet is köszönhetem. Mégpedig
az, hogy ilyen helyen intim beszélge-
tést, magánéletet folytatni csak siket-
némáknak lehet, ha nem ül a közelben
jeltolmács.

Míg feleségem bevásárolt, én meg-
próbáltam a pláza presszójában kri-
mit olvasni. Abba kellett hagynom,
mivel a 10 centire lévô szomszéd asz-
talhoz letelepedett két – eufemisztiku-
san szólva – erôsen középkorú hölgy.
Az abc-t mindketten ismerhették vagy
50 éve... Az egyikük kinyitott egy lap-
topot, a másik kitett maga elé egy si-
ma fehér papírt tollal. A gépesített
hölgy felsorolásba kezdett, és háttal a
laptopnak is láttam, hogy minden
ajánlatához képet is mellékel. Ez pél-
dául kérem 58 éves, majd’ 2 méter,
nagyon erôs ember, de fizikai munká-
ra alkalmatlan, mert gerincsérve van.
Ô több nyelven beszélô, intelligens va-
laki, de nagyon ingerült, és állítólag
ha felidegesítik, akkor eljár a keze.
Ennek az Istvánnak ugyan van egy
kis púpja, de az alig látható, és éppen
úgy nagy természetjáró, ahogy ön is.
Szerintem ez szempont...

Ekkor kezdtem kapiskálni, hogy a
laptopos nem munkaerôt, hanem
leendô házastársat közvetít. Ügyfele
lelkesen jegyzetelt, és akaratlanul is
láttam, hogy számmal jelöli a kandidá-
lókat, melléjük írva egy-egy jellemzôt.

Én közben elgondolkodtam azon,
hogy míg nálunk, zsidóknál 5000 éve
micve a sádchenolás, ugyanez mára a
bennünket körülvevô világban egy au-
tomatizált iparág lett. Ekkorra eljutha-
tott az ajánlattevô kollekciója végéhez,
amit így fejezett be: Ez a Géza egy na-
gyon rendes ember, nagy társasága
van, szeret kirándulni is, és biztos va-
gyok benne, hogy önt is vinné minden-
hova. Jaj, egyetlen dolog van, amit
nem említettem, és csak most látom az
adatlapján: Géza zsidó! Ekkor megállt
a golyóstoll a „sixteenager” ügyfél ke-
zében, és elgondolkodott. Kíváncsi vol-
tam, vajon erre hogy varr gombot. És
akkor így szólt: Mondja, aranyoskám,
a nagy társasága ennek a Gézának
tudja róla, hogy zsidó? Mert én elfoga-
dom, ha ôk is. Ezen viszont „az eladó”
akadt ki. Megmondom ôszintén, eddig
én sem tudtam róla, ô az elsô ember,
aki kitölti az adatlapnak ezt a rovatát.
De idehallgasson, drágám, a társasága
vagy tudja, vagy nem, maga viszont
úgyis rájött volna az elsô éjszakáju-
kon...

A Nobel-díjas Kertész Imre
Kaddish a meg nem született gyerme-
kért címû kisregényének színpadi vál-
tozatát hívta meg a FÜGE és az Orlai
Produkciós Iroda. A helyszín a Jurá-
nyi Produkciós Közösségi Inkubátor-
ház lesz, mely a II. kerületi Jurányi ut-
ca 1.-ben található. Még nem kell öl-
tözködni, mert az angol nyelvû
elôadások (magyar felirattal) június 5-
én, 6-án és 7-én lesznek.

Barbara Lanciers rendezô asszonyt
sikerült utolérnem, így egy rövid in-
terjút is készíthettem vele.

– Mi ihlette erre az elôadásra?
Pontosabban ki?

– Nagymamám, Boros Ilona, 1944-
ben hagyta el Magyarországot, és vé-
gül az Egyesült Államokban telepe-
dett le. Mindig úgy tartottam, hogy a
nagyi kedves néni, szépen énekel, vic-
ces a kiejtése, és jól fôz. Körülbelül
ennyi volt a kapcsolatom magyar gyö-
kereimhez. A húszas éveim közepén
aztán a nagymamám elôhúzott egy fi-
atalkori képet önmagáról, díszes jel-
mezben, nyilvánvalóan egy elôadás-
ban. Azt mondta: „Szerintem ezért
szereted annyira a színházat. Tôlem
örökölted.” Így tudatosodott bennem,
hogy nagymamám kiskorában opera-
énekesnônek tanult, és egy híres gye-
rekszínházban játszott, Aldori Basci
(Aldori bácsi) vezetése alatt, Buda-
pesten.

– Mondom én, hogy mindenki ma-
gyar...

– Nem sokkal e felismerés után
Baltimore-ba költöztem, beiratkoztam
az MFA színházi képzésére, megis-
mertem Philip Arnoult-t, a Nemzetkö-
zi Színházi Fejlesztési Központ igaz-
gatóját, és 2005-ben elôször eljutot-
tam Budapestre. Kutattam a levéltá-
rakban, kerestem annak az elôadásnak
a nyomait, amely nagymamám emig-
rálását mutatta be a második világhá-
ború utolsó napjaiban. (A darab címe
Levelek névvel, és 2007-ben mutatták
be a Creative Alliance-ban.) Aztán
egy szép napon besétáltam a CEU an-
gol nyelvû könyvesboltjába, és egy
egész polcot fedeztem fel a Nobel-dí-
jas magyar író, Kertész Imre munkái-
ból. Ismertem ugyan a nevét, de soha
nem olvastam tôle semmit. Mivel ép-
pen a nagymamám múltját kutattam,
szerettem volna minél többet megér-
teni magyarországi gyermekkorának
világáról, és megvettem három Ker-
tész-regényt: a Sorstalanságot, a Fel-
számolást és a Kaddish egy meg nem
született gyermekért címût. Elsôként
mindjárt a Kaddisht olvastam el, ami
megváltoztatta az életemet. Sohasem
olvastam ilyen brutálisan ôszinte,
erôs, lírai prózát. Együltömben elol-

New Yorkból jönnek
Kertész Imrét játszani!

vastam a kisregényt, aztán jegyzetfü-
zetet ragadtam, és álmodozni kezd-
tem, mit tennék, ha valaha színpadra
állíthatnám. Álmomban természete-
sen azonnal úgy láttam, hogy jó bará-
tom, a tehetséges Jake Goodman
játssza a fôszerepet. Elsô pillanattól
tudtam, hogy csak ô lehet!

– Kell tudni a jelenben a múltat?
– Anélkül nem létezik sem jelen,

sem jövô! Sokszor kezembe kerültek
a New York Timesban Paul Krugman
írásai, úgyhogy pontosan tudom, mi
történik Magyarországon. A New
Yorker nemrég jelentetett meg egy
cikket, amelyben Kertész Imrét külön
kiemelik e folyamatosan változó tár-
sadalmi klímából.

– Vannak itteni rokonai?
– Még vannak, és én is büszkén vál-

lalom magyar származásomat. 2005-
ös látogatásom után számos további
kutatóutat szerveztem, majd 2007-
2008-ban Fulbright-ösztöndíjjal Ma-
gyarországon éltem. 2008 óta évente
legalább kétszer utazom Magyaror-
szágra. Ez a második otthonom, és na-
gyon aggódom érte. Mit tehet ilyen-
kor egy mûvész? Színpadra állíthatom
életem legnagyszerûbb írójának sza-
vait, akinek mûve oly idôszerû és fon-
tos ebben a pillanatban – és bemutat-
hatom ôt annyi embernek, amennyi-
nek csak lehet. Ezért hoztam létre
most a Kaddisht.

– Találkozott az íróval is?
– Aki Kertész Imre-regényt állít

színpadra, annak engedélyre van
szüksége Kertésztôl. Számos segítô
angyalon át jutottam el Kertész fele-
ségéhez, Kertész Magdához, azután
magához Kertész Imréhez is. Mind-
ketten az elsô pillanattól támogatták
tervemet. Ôk is szeretnék, ha minél
többen hallanák a Kaddish hangjait,
és ezen a véleményen van Imre fordí-
tója és jó barátja, Tim Wilkinson is.
Három fantasztikus ember! Nagyon
hálás vagyok bizalmukért és nagylel-
kûségükért.

– Milyen volt a közös dramaturgiai
munkájuk?

– Kertész Imre konkrét elvárásokat
támasztott mûvei színpadra állításá-
hoz. Nem enged adaptációt. Nem sza-
bad hozzáírni, vagy bármilyen módon
átírni a mondatait. Az egyetlen enge-
délyezett mód a szöveg meghúzása,
átrendezése. És minden változtatást
jóvá kellett hagyatni vele. Ezen a fo-
lyamaton keresztül juttattuk el odáig,
hogy színpadi Kaddish legyen belôle.
Szoros együttmûködésben dolgoz-
tunk Kertész Imrével és Magdával,
hogy mindenki megelégedésére szü-
lessen meg a végleges változat, amely

a lehetô leghûsé-
gesebb a regény-
hez. Ez egy rövidí-
tett verzió. De
minden szavát
Kertész Imre írta.

– És a nagyma-
ma mit szólt a fej-
leményekhez?

– Szeretett nagy-
mamám idôközben
sajnos meghalt. Ô
ihlette ez a darabot,
a Kaddish amerikai
bemutatója és a ha-
lála szinte egybe-
esett. Ezzel a
Kaddishsal mond-
tam Kádist érte, így
vettem végsô bú-
csút Boros Ilonától.

(Elôadja: Jake
Goodman, rendez-
te: Barbara Lan-
ciers, írta: Kertész
Imre. Jegyek vált-
hatók: jegy@fuge-
produkcio. hu)

Bozsán Eta


