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Az egyén méltósága szent és
sérthetetlen
A német alkotmány első s legfontosabb
kitétele az, hogy az egyén méltósága
szent és sérthetetlen. Minden más
ezután következik. Ez a gondolat több
ízben is felmerült hétfőn Angela Merkel
német kancellár budapesti látogatása
során. Programjában a kormányzati
protokoll mellett szerepelt az Andrássy
Gyula Német Nyelvű Egyetem és a
Dohány utcai zsinagóga meglátogatása,
emlékezés a holokauszt magyarországi
zsidó áldozataira, és találkozó az öt
zsidó hitközség vezetőivel.
Merkel öt éve járt utoljára Budapesten,
ezúttal az őt díszdoktori címmel kitüntetni
szándékozó Szegedi Tudományegyetem
meghívására jött Magyarországra.
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Angela Merkel válaszában a határnyitásra
utalva mondta azt, a németek hálásak
Magyarországnak a 25 évvel ezelőtti
„bátor tettéért”. A megbeszélést követő
nemzetközi sajtótájékoztatón Merkel
méltatta a társadalmi párbeszéd
jelentőségét. Ez burkolt bírálat volt a
magyar miniszterelnökkel szemben,
különösen amikor a német kancellár arról
beszélt, hogy a magyar kormánynak nagy
többsége van, de az ellenzék, a civil
társadalom és a média szerepét is
értékelni kell. Németországban ezt teszik,
„Magyarországnak is egy ilyen modellt kell
követnie” – ajánlotta.
Merkel budapesti látogatásának délutáni
állomása az Andrássy Gyula Budapesti
Német Nyelvű Egyetem volt, ahol átvette a
Szegedi Tudományegyetem „doctor
honoris causa”, azaz a tiszteletbeli doktor
címet, és az Andrássy-emlékérmet.
A késő délutáni órákban került sor a
Dohány utcai zsinagóga meglátogatására.
A kancellár az épületet elhagyva a Varga
Imre készítette Emmanuel-emlékfához
ment. Szót váltott a két - Joachim Gauck
elnök által kitüntetett -, az emlékezet
fenntartásában tevékenyen közreműködő,
holokauszt-túlélő idős asszonnyal, Fahidi
Évával és Bartha Ágnessel.

Találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel,
aki Merkelt az európai egység
szószólójának nevezte, hozzátéve, nagyra
értékeli azt a munkát, amit az európai
egység érdekében végez.

Követ helyezett el az emlékfánál, és
hosszan meghajtotta a fejét, majd
köszöntötte Ilan Mor izraeli nagykövetet. A
főhajtást követő tárgyalásra meghívást
kapott a Mazsihisz, az EMIH és az
ortodoxia, valamint az egyházi
jogállásától megfosztott két reform illetve
progresszív hitközség képviselője (Bét
Orim és Szim Salom) is.

A feltűnően elhúzódó tárgyaláson, - ahol a
Bét Orim Reform Zsidó Hitközséget
Kálmán Gábor elnök képviselte –
eredetileg a kárpótlási kérdésekről, a
párizsi merényletek kapcsán ismét a

figyelem középpontjába kerülő, növekvő
európai antiszemitizmusról illetve oktatási
és kulturális együttműködési
lehetőségekről terveztek beszélni. De az
események váratlan fordulatot vettek,
minden másképpen történt, mint ahogyan
tervezték. A rövid, protokolláris tárgyalás
helyett Merkel kezdeményezésére és
vezetésével egy hosszú, személyes és
meleg hangú, a kancellár asszonynak a
téma iránti mély érdeklődését kifejező,
érdemi beszélgetésre került sor.
A legnagyobb érdeklődést kiváltó témává
a 2011. évi és azóta is jogvitatott
egyházügyi törvény vált. Kálmán Gábor
kérésre összefoglalta az egyházügyi
törvény lényegét és menetrendjét. Ezután
további 25 percig erről a témáról szólt a
megbeszélés, amit Merkel moderált. A
beszélgetés kitért a progresszív
hitközségek egyházi státusztól történt
megfosztására. A vendég rosszallásának
adott hangot, hogy a világ egyik
legnagyobb zsidó vallási irányzatát
képviselő két hitközséget törölték a
történelmi egyházak sorából. Így a teljes
találkozó időtartamának közel felét tette ki
a progresszív zsidóság helyzete.
Már a meghívás ténye is meglepetést
keltett bennünk – mondta másnap Kálmán
Gábor a Klubrádió „Megbeszéljük” című
műsorában Bolgár György kérdésére
válaszolva –, hiszen Németország súlyát
tekintetbe véve igazából nehezen érthető,
hogy Merkel zsúfolt programjában miért
szakított időt arra, hogy a magyarországi

zsidó helyzetről tájékozódjon. A felkérés a
német nagykövetség részéről született.
Természetesen mind az öt hitközség
beleegyezett a találkozóba, és az
előkészítés során egymással is
egyeztettünk. Volt egy kialakult protokoll
menetrendünk, aminek a ránk vonatkozó
része azt tartalmazta, hogy amikor leülünk
egy kerekasztalhoz, mindenki bemutatja
három percben a saját hitközségének az
álláspontját, majd Merkel asszony mond
egy beszédet, amit egy körülbelül 10-15
perces szabad beszélgetés követ.
Ehelyett a vendég egy magánbeszélgetést
kezdeményezett, amelyben kíváncsi volt
arra, hogy milyen a mai zsidó élet
Magyarországon, mik a problémáink,
örömeink, milyen az életünk. Kérte, hogy
beszéljünk őszintén akkor is, ha egymás
közt bizonyos témákban esetleg nincs
egyetértés.
Először az emlékezéspolitika került szóba.
Itt Merkel asszony elzárkózott. Úgy
gondolta, hogy Németország második
világháborúban betöltött szerepe után a
németeknek nincsen jogosultságuk arra,
hogy más nemzetet tanítsanak arra, hogy
hogyan kell emlékezni.
Beszámoltunk az antiszemitizmus
helyzetéről
Magyarországon,
ennek a
megnyilvánulási
formáiról, az
oktatás
jelentőségéről,
hogy hogyan
változhat meg ez
hosszútávon és
milyen faladata van
ebben az államnak.
Szó esett a
holokauszt-túlélők
támogatásáról,
végül az
egyházügyi törvényről és számos egyéb
dologról, például az elmúlt húsz évben
Magyarországon megvalósuló zsidó
reneszánszról is.
Merkel érezhetően felkészült a
beszélgetésre, amit ő irányított, hiszen a

létrejöttét is és a formáját is a németek
kezdeményezték. Minden témát alaposan
kikérdezett, és véleményt formált. Őszinte
beszélgetés volt, amiből láthatta a
meglévő feszültségeket illetve ütközési
pontokat a magyar zsidó hitközségek
egymás közötti viszonyában.

Tájékoztattuk arról is, hogy Strasbourgban
lezajlott egy per, amelyben elmarasztalták
a magyar államot és felszólították, állítsa
vissza ezeknek a szervezeteknek az
egyházi státuszát, és az ezzel kapcsolatos
kártérítési ügyekben is egyenként meg kell
állapodnia az érdekeltekkel.

Nagyon fontos tanácsot adott – jó
szándékú tanácsot -, miszerint ha vannak
is belül problémák, azokat a hitközségek
egymás között rendezzék, és kifelé
egységes hangon szóljanak. Ha nincs
egység, akkor egymás ellen fognak
uszítani bennünket és ennek hátrányos
következménye lesz az egész zsidóságra
nézve. Ezt az üzenetet azt gondolom,
hogy mindannyian vettük.

Merkel beszélt a németországi
viszonyokról, elmondta, a német zsidóság
és az állam kapcsolata kiegyensúlyozott.
A mienkhez hasonló ütközés zajlott le
Németországban az ottani ortodoxia és
reform vagy liberális irányzat között. A
német reform zsidóság nagyrészt az
Oroszországból bevándorolt zsidók
köréből toborzódott, mára jelentős, talán a
legjelentősebb zsidó irányzat lett. Azzal
zárta a mondanivalóját, hogy a német
alkotmány első és legfontosabb kitétele
az, hogy az egyén méltósága szent és
sérthetetlen. Ahhoz, hogy Németország
biztosítani tudja ezt lakosainak, elvárás a
társadalom tagjai felé, hogy toleránsak
legyenek. Ez a legfontosabb követelmény.
Itt mondott egy példát, amelyben felhívta a
figyelmet arra is, milyen típusú tektonikus
mozgások várhatók társadalmilag a
világban: Európa a világ lakosságának 7
százalékát teszi ki, a világ GDP-jének 25
százalékát állítja elő, miközben a világ
szociális kiadásainak 45 százalékát költi.
Ez nyilvánvalóan nem tartható, csökkenni
fog, ezzel súlyos problémák, feszültségek
keletkeznek majd, amelyek kezeléséhez
sok toleranciára lesz szükség.

Megkérdezte, hogyan hagyhattak ki
minket a történelmi egyházak sorából.
Összefoglaltam az egyházügyi törvény
lényegét és menetrendjét. Elkomorodott,
és annyit mondott, “ez rossz”. Ezután
további fél óráig erről a témáról
beszélgettünk. Nagyon empatikusan
rákérdezett, hogy a másik három egyház
hogyan viszonyul a reform irányzathoz.
Rövid tétovázás után Heisler András
annyit állított, hogy a három másik nem
támogatta, de ellene sem tettek semmit.
Bolgár kérdésére válaszolva Kálmán
Gábor elmondta, hogy Merkel az
egyházügyi törvényt nem ismerte, az erről
szóló tájékoztatáson őszintén
meglepődött, nem értette, hogy a magyar
parlament egyenként dönt egy-egy egyház
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról.
Furcsállta azt, hogy az állam ilyen módon
beavatkozik be.

A találkozó hangulata kitűnő volt.
Megtiszteltetésnek éreztük, hogy erre - az
ő szemszögéből nézve jelentéktelen –
ügyre ilyen sok energiát fordított. – emelte
ki Kálmán Gábor.
SzK

Testvérem, tanítóm…
Február 9-én lenne feledhetetlen
emlékű bátyám Raj Tamás 75 éves. Már
öt éve nincs közöttünk, de könyvein és
örök értékű tanításain keresztül még
ma is velünk van.
Hálás vagyok Rados Virág írónőnek, aki
november végén egy hosszabb interjút
készített velem, majd gondolataimat egy
rövidebb, szerkesztett formában
összefoglalta. Ezt a verziót szeretném
közösségünkkel megosztani.
Két és fél év volt köztünk: Tamás 1940.
február 9-én született, én 1942. augusztus
27-én. Gyerekkorunktól fogva nagyon
szerettünk olvasni. A helyi könyvtár szinte
minden kötetét kikölcsönöztük. Tamás
verseket is írt. Ezzel kapcsolatban van egy
fájó, de kedves emlékem. A betegsége
már nagyon korán, 11 évesen
megmutatkozott, és Tamás többször volt
kórházban. Egy alkalommal szólt nekem:
„Öcsi, gyere be”, és egy cédulát mutatott,
amire ezt írta: „Itt feküdt a Raj Tamás,/ ne
feküdjön rajta más,/ aki eztet letörli...” Nem
folytatom, mert a továbbiak nem tűrnek
nyomdafestéket.
Egyszerre voltunk különbözőek és nagyon
hasonlóak. Én mindig a megbékélést
kerestem, Tamás viszont hallani sem akart
a kompromisszumról. Ugyanakkor
mindkettőnket az intellektuális dolgok
érdekeltek. A beszélgetés, a gondolkodás
volt a legnagyobb játékunk – terveket
szőttünk, hogyan váltsuk meg a világot.
Jól megértettük egymást, ha néha
veszekedtünk is. Jonathan Kaufman az „A
Hole in the Heart of the World: Being
Jewish in Eastern Europe” (Egy lyuk a
világ szívében: Zsidónak lenni KeletEurópában) című művében a magyarokat
a Raj-család, főként Tamás képviseli.
Ő volt Európa, én Amerika – ő németet
tanult, én angolt. Tamás sosem akart
hosszabb utakat tenni, hiába hívtam meg
később Amerikába. Ezen viccelődtünk is:
kérdezte, miért szeretném annyira, hogy
eljöjjön, mire én azt válaszoltam,

Magyarországon úgy ismernek engem,
mint a Raj Tamás testvérét, ott viszont ő
lenne a Raj Ferenc testvére.

Egyes családokban sosem beszélnek a
holokausztról – nálunk nem múlt el nap,
hogy valamilyen formában ne került volna
szóba. Nagybátyánk, a mártírhalált halt
újpesti főrabbi, dr. Friedman Dénes volt a
példaképünk, akit 41 évesen megöltek
Auschwitzban. 24-25 esztendősen tartotta
az első beszédét Újpesten, amikor többek
között azt mondta a híveinek: „Még ha a
halál angyala fog felettetek lebegni, akkor
is veletek maradok.” Az üldöztetés idején
az újpesti katolikus pap el akarta bújtatni,
de ő hallani sem akart róla, hogy magára
hagyja az övéit. Felvette a palástját, és a
fiával, Emillel vonult a menetben.
Auschwitzban a gyereket az őrök állítólag
az apja szeme láttára lőtték agyon.
Friedman a barakkban elmondta a kaddist
a fiáért, majd kiment, és megérintette a
szögesdrótot, amelybe áramot vezettek.
Vihar Béla írta meg a történetet „Az Isten
halála” című költeményében, amelyet dr.
F.(riedman) D.(énes) prédikátor
emlékének szentelt. Ez nagy hatással volt
ránk, akárcsak Talmud-tanárunk,
Richtmann Mózes professzor úr.
Elhatároztuk, hogy rabbik leszünk. A
Rabbiképző igazgatója, Scheiber
professzor támogatott minket, és nagyon
örült nekünk. Mindkettőnket szívből
szeretett. Tamással nagyjából
egyetértettünk abban, hogyan valósítsuk
meg a céljainkat, csak, mint már
mondtam, abban különböztünk, hogy én
hajlottam a kompromisszumokra, Tamás
viszont görcsösen ragaszkodott az
elképzeléseihez.

Egészen addig, amíg be nem látta, hogy a
másiknak is lehet valami kis igaza.

Sokat jelentenek nekem a könyvei. A
legszebb az egészben az, hogy amikor
beléjük nézek, gyakran felötlik bennem:
miért nem jutott ez nekem az eszembe?
Tamásnak életelve volt, amit én is a
magaménak vallok: „Ne csak beszélj,
hanem taníts!” Ez magától értetődő, tiszta
igazság. Büszke vagyok a fivérem
életművére. Hála Istennek be tudta fejezni
a Zsoltárok fordítását, és a hozzá írott
kommentárt is.

Amikor úgy döntöttem, hogy disszidálok,
Tamást is erre biztattam. De ő maradni
akart. Akkoriban már benne volt a politikai
ellenzékben. Nehéz pillanatok voltak,
amikor kikísért a pályaudvarra. Úgy
búcsúztunk el, hogy talán soha többé az
életben nem fogjuk látni egymást.
Furcsamód a távolság lelkileg közelebb
hozott minket. Végig kapcsolatban álltunk,
a változások előtt és utánuk is. Mivel én
hosszú ideig nem jöttem Magyarországra,
telefonon beszéltünk.

Aztán a Bét Orim Reformzsidó Hitközség
megalapítójaként tértem haza. Időnként
Tamással együtt tanítottunk a Bálint
Házban: Biblia-órákat tartottunk. Két
testvér, két különböző ember jópofa
rivalizálása volt ez, ami mindkettőnket
inspirált. Nem minden téren értettünk
egyet a Biblia értelmezésében és vallási
témákban, de alapkérdésekben közös volt
az álláspontunk.

Tamás tehát megalkuvásra képtelen,
igazságszerető ember volt, kiváló tanító,
aki a tanítása szellemében élt. A saját
életével mutatott példát arról, milyennek
kell lenni. Szelíd természete révén
azonban tudott békét is kötni – igaz,
vitatkozni talán még jobban szeretett.

Mivel az élet elválasztott minket, nemigen
állt módunkban hatni egymásra. Mások
mégis azt mondják, hasonlítunk. Ez abban
a tekintetben biztosan igaz, hogy bár nem
értettünk egyet mindenben, tiszteltük
egymás véleményét. Nincs nap, amikor ne
jutna az eszembe.

Hagyományőrző Sólet-parti
Immár 8. alkalommal rendeztük meg a
mindig nagy sikerű hagyományőrző Sóletpartinkat, január 24-én, szombaton.
Hagyományosan Marietta volt a
főszakács, és csakúgy, mint az előző
években, most is remekbeszabott étel
került ki a kezei alól. De nemcsak a sólet
volt terítéken, előtte Kati által főzött
húsleves és zöldborsóleves volt a
bevezető, majd következett az est
fénypontja: a Sólet, nagy s-sel. Amelyben
benne volt minden földi jó, úgy, ahogy azt
egy igazi jiddische máme készíti, az ő több
évtizedes tapasztalatával. Mindenki
repetázott, mert repetázni sóletből
kötelező.

Az addig szépen növekvő, mozdulatlan
gyerek, ekkor érezte úgy, hogy ki kell
fejeznie a létezését, ekkor mozdult meg
először. Lehet, hogy felháborodott, hogy
nem hagytam nyugodtan emészteni.
Petényiné Szoó Györgyi

Februári program-előzetes
Ha másképp nem jelezzük, programjaink
helyszíne a Bálint Ház első emeleti
Macesz terme (1065 Bp. Révay. 16.).

Két hatalmas asztalt ültünk körül, volt még
zsidótojás és zöldségsaláta, amelyeket
Balázs készített; Tami és Zoli spenótos
tésztát hozott, tetején sajttal, Marika egy
rendkívül finom almás süteményt készített,
de volt házi pogácsa, és más finomságok
mint a mesében a terülj-terülj asztalkán.
Két hatalmas asztalt ültünk körül, de mire
eszünkbe jutott, hogy meg kellene
örökíteni ezeket a pillanatokat, addigra
elpusztítottuk a lakoma nagy részét, és a
vendégek száma is a felére apadt.
Köszönjük Katinak az ismételt
vendéglátást, kellemes délután volt!
Egyik emlékezetes sólet-élményem a
várandósságomhoz kötődik. Félidőben
jártam, mikor hasonlóan a maihoz,
belaktunk ebből a finomságból, amit egyik
barátunk készített. Kis beszélgetés után
elmentünk teniszezni.

Február 2. hétfő 18:00 A könyv(ek) népe a szóbeli és az írott tan a
zsidóság történetében
Február 6. péntek 17:00 ONEG SABBAT:
TU BISVÁTI GYÜMÖLCSVACSORA
Február 9. hétfő 18:00 A könyv(ek) népe a szóbeli és az írott tan a
zsidóság történetében
Február 13. péntek 17:30 Bevezetés a
liturgiába
18:30 Kabbalat Sabbat
Február 16. hétfő18:00 A könyv(ek) népe a szóbeli és az írott tan a
zsidóság történetében
Február 20. péntek 17:30 Bevezetés a
liturgiába
18:30 Kabbalat Sabbat
Február 23. hétfő 18:00 A könyv(ek) népe
- a szóbeli és az írott tan a
zsidóság történetében
Február 27. péntek 17:30 Bevezetés a
18:30 Kabbalat Sabbat

