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Tisztelt Külügyminiszter Úr!
Tisztelt zsidó vezetők!

A magyar zsidó közösség a sajtón keresztül kényszerült értesülni arról, hogy amerikai
zsidó szervezetek az Egyesült Államok külügyminiszteréhez fordultak a magyarországi
antiszemitizmus ügyével kapcsolatban. Értelmezésünkben a szervezetek annak
érdekében fordultak a külügyminiszterhez, hogy a minisztérium tartsa napirenden a
kérdést a Magyarországgal folytatott kétoldalú kapcsolattartásban.
A kezdeményezés szándékához és annak lehetséges pozitív hozadékaihoz kétség nem
fér. Mindannyian tudjuk, hogy nem lehet eleget tenni a gyűlölet ellen. Nincsen felülről
korlátos mértéke a kiállásnak az emberi erkölcs ennyire fontos kérdéseiben. Fontos,
hogy a liberális demokrácia eszméjének minden híve foglaljon állást a
megengedhetetlen gyűlöleteszmék terjesztőivel szemben.
Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a kívánt eredmény elérése érdekében, a korábbi
hibákból tanulva, a magyarországi zsidóság végre a nagykorúság állapotába jusson. A
nagykorúság pedig azt jelenti, hogy el kell kezdenie saját ügyeiért érdemben
felelősséget vállalnia.
Elengedhetetlen, hogy aktív kapcsolat alakuljon ki a nemzetközi szervezetek és a helyi
zsidó közösség között annak érdekében, hogy az aktuális kihívások kellő
érzékenységgel legyenek helyükön kezelve, másrészt az általános érvényű kritika és a
nem mindig kellő felelősséggel kongatott vészharang helyett a tényleges, felmerülő
veszélyekre tudjunk koncentrálni. Ezzel a stratégiával elkerülhetőek az olyan típusú
fiaskók, amelyeknek eklatáns példája volt a World Jewish Congress 2013 áprilisában
tartott budapesti közgyűlése, melynek során a Kongresszus, illetve annak elnöke előbb
határozott hangon elítélte a magyar kormányt az antiszemitizmus elleni fellépés
határozatlanságára hivatkozva, majd nyilvánosan bocsánatot kért az „eltúlzott” kritika
miatt.

1

A körülbelül százezer fős magyar zsidó közösség az Európai Unió legidősebb zsidó
közössége abban az értelemben, hogy ez az egyetlen számottevő zsidó közösség,
amelyik folytatólagosan legalább kétszáz éve él hazájában. A magyar zsidó közösség
vesztesége 1944-ben alig több mint 60 nap alatt közel hatszázezer fő volt. Ennek a
hatszázezer embernek a deportálásában a német megszállás után kulcsszerepe volt a
korabeli magyar hatóságoknak. Mi, helyi zsidók sem tudunk csodálkozni azon, hogy az
ezzel járó trauma össztársadalmi feldolgozása a mai napig nem történt meg
teljességgel. Itt üldöző és üldözött egymás szomszédságában él.
A kommunista államhatalom elhallgatásokkal terhelt, látszatbékéjének évei után
különös traumaként hatott 1989-90-ben, hogy a szólásszabadsággal együtt az
antiszemitizmus rég elfelejtettnek hitt, ma azt kell gondoljuk, hogy sokkal inkább
elnyomott és szőnyeg alá söpört lózungjai ismét nyilvánosságot kaptak. A közbeszéd és
a politikai diskurzus minősége azóta is egyre romlik – és habár fizikai atrocitások
egyelőre ritkábbak, mint a nyugat-európai országokban – egyre elfogadottabbakká
válnak bizonyos antiszemita és kirekesztő szólamok. Komoly kihívás ezeknek a
nézeteknek a még erősebb terjedése a szélsőjobboldali Jobbik párt megjelenésével,
amely nyíltan tesz kirekesztő és antiszemita megnyilatkozásokat.
A magyar zsidó közösség és a jó szándékú többség számára komoly kihívás ennek az
egyre romló helyzetnek a kezelése, különös tekintettel arra, hogy a magyar kormányt
érő külső és általános demokrácia deficitet érintő kritikák ott is összekapcsolódnak az
antiszemitizmus ügyével, ahol semmilyen kapcsolódási pont nincsen.
Az aggasztó trendekkel van ellenpontja. Az elmúlt időszakban történtek fontos
előrelépések is, elsősorban az antiszemita és gyűlöletkeltésre alkalmas beszéddel
szembeni jogi fellépés terén. Ugyanakkor a magyar társadalomban élő előítéletek
kigyomlálásának hosszú távú feladata mindenképp az oktatásra hárul, hiszen a gyűlölet
legtermékenyebb táptalaja a tudatlanság, amely sajnos különösen aggasztó ezen a
téren. A tudásra és ismeretekre alapozott közös, átfogó nemzeti konszenzus, mely
zsigerileg kiveti az elfogadhatatlan beszédet magából valóban várat még magára.
Ebben a helyzetben meggyőződésünk, hogy minden célkitűzésünket az aktív és
megkérdőjelezhetetlenül konstruktív párbeszéd viheti csak előre. Ebből a célból alakult
közel egy évvel ezelőtt a Tett és Védelem Alapítvány, amely az antiszemitizmus szakmai
monitorozását, az antiszemita verbális és fizikai atrocitások elleni fellépést, az oktatás
ügyét és a jogszabályi környezet jobbá tételét tűzte ki zászlajára. Az alapítvány
kurátorai között mind a zsidó felekezetek képviselői, - MAZSIHISZ, EMIH (Chabad),
Szim Salom - Progresszív Zsidó Hitközség - mind a civil zsidó élet tagjai és a szekuláris
zsidó közélet jeles alakjai is megtalálhatóak. Meggyőződésünk ugyanis, hogy a gyűlölet
felszámolásához egyetlen út vezet: a minél szélesebb párbeszéd útja. Ez a párbeszéd
minden területen elengedhetetlen: a zsidó közösség és a szélesebb magyar társadalom,
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a zsidó közösség és a magyar kormány között, de ugyanígy fontos a magyar zsidó
közösségen belül és a magyar zsidó közösség és a nemzetközi zsidó szervezetek között.
A magyarországi zsidó közösség nagykorúságát semmi nem példázhatja jobban, mint,
hogy fontos ügyeiről véleményt alkot, jobb esetben dönt.

Tisztelt Külügyminiszter Úr!

Az Egyesült Államok őszinte elkötelezettsége a demokratikus értékek és az emberi
jogok mellett fontos biztosíték, hogy úgy mondjam referencia és védőháló egyben a
számunkra, de legalább ilyen fontos, hogy az Egyesült Államok
külügyminisztériumának, a témában érintett kollegái mindig a legnagyobb
nyitottsággal és megértéssel fogadják megkereséseinket és aktívak a közvetlen
kapcsolattartásban. Ez a közvetlen szakmai kapcsolattartás mindenképp záloga annak,
hogy a Magyarországon élő zsidóságot érintő erősödő antiszemitizmussal szembeni
határozott és kiegyensúlyozott fellépéshez a szükséges helyi információ rendelkezésre
álljon.

Üdvözlettel,

Bodnár Dániel
Kuratórium Elnök
EMIH Vezetőségi tag
Heisler András
Kuratórium tagja
MAZSIHISZ Vezetőség tagja

Guba Gergely
Kuratórium tagja
Szim Salom Hitközség Elnöke
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