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Jelek a homokban
„ Elfelejtettek, mintha meghaltam volna,

olyan lettem, mint egy kallódó tárgy.”

(Zsolt 31, 13)

„Auschwitz már régóta elt�nt sok-sok ember, köztük sok-sok keresztény 

emlékezetének horizontjáról” – fogalmaz a szenvedésteológia kimagasló 

egyénisége, Johann Baptist Metz. Magyar társadalmunkban még ma is sokkal 

inkább szeretnénk elfelejteni, vagy önmagunk önz� érdekében az emlékezés 

szubjektív jogával élve, a magunk képére módosítani a Soá traumáját, mint-

sem szembenéznénk a felel�sséggel, a múlt sötétségével, azzal, hogy ember 

emberre támadt, s  önnön testvérének vált üldöz�jévé. Mindez nemcsak a 

társadalomra, annak egyes csoportjaira, hanem a keresztény felekezetekre is 

igaz. Utóbbiak még mindig el�bb említik Apor Vilmos katolikus püspök vagy 

Sztehlo Gábor evangélikus lelkész emberi helytállását, mint azt, hogy a hu-

szadik század borzalmát átél� testvéreinkért nem, vagy csak részben szólaltak 

fel. Az els� és második zsidótörvényt a katolikus, református és evangélikus 

egyház vezet�i – mint az akkori Fels�ház tagjai – ugyanúgy elfogadták és 

megszavazták, mint sokan mások. S  bár tény, hogy számos keresztlevél, 

bújtatás, menekítési szándék megmarad az igaz emlékezésben, a  hiány, 

a mulasztás, a felel�sség, a keresztény tanokkal nem, vagy csak részben élés, 

azaz a kor lelkiismeretének lenyomata máig átitatja mind az egyházat, mind 

társadalmunkat.

Ezért is fontos, hogy a múlttal ne csak szembenézzünk, hanem felvállaljuk 

azt. Más szavakkal azt is mondhatnánk, hogy az elszáradófélben lév� európai 

eszme sarjadási esélye talán éppen az, hogy felvállalja, feldolgozza és szembe-

megy múltja sötét oldalával. Ez ad ugyanis esélyt és reményt arra, hogy abból 

tanuljon, és a másik megbecsüléséért egyre inkább kiállni képes legyen. Mind-

ehhez azonban szükségszer� eljutnunk a felismerésig, hogy az �szinteség, 

a traumával foglalkozás, az alázat gyakorlása fájdalmas, de annál nélkülözhe-

tetlenebb munka. Ennek elmulasztása, vagy a történelem tetszés és kényünk 

szerinti módosítása nem más, mint önmagunk valós kérdéseinek leplezése. 

Utóbbi bár látszólagos ír lehet, de úgy járunk vele, mint amire Dietrich Bon-

hoeffer mártír teológus is fi gyelmeztet: „Ha rossz vonatra szálltál, nem segít, ha 

a jó irányba kezdesz el futni.”

Az evangélikus egyház részér�l a közelmúltban két kiállítás is refl ektált a 

fájdalmas múltra. Az Ámos Imre és a 20. század – kortárs összm�vészeti kiállí-

táson – melynek f�védnöke Schweitzer József f�rabbi, védnökei: Fabiny Tamás 

evangélikus püspök és Várszegi Asztrik pannonhalmi f�apát voltak – kortárs 

írókat, szobrászokat, fest�m�vészeket és zeneszerz�ket szólítottunk meg, 

hogy összm�vészeti tárlat keretében az európai etika 20. századi állapotára 

refl ektáljanak. A kezdeményezés célja a zsidó–keresztény párbeszéden alapuló, 

a m�vészeti életet megszólító és társadalmi párbeszédet kialakító összm�vé-

szeti felszólalás volt.
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Az Imák Auschwitz után cím� kiállítás hasonló célokkal, de direktebb egy-

házi megszólalással fogalmazta meg a közös gondolkodás szükségszer�ségét. 

Itt rabbikat és keresztény felekezetek püspökeit és teológusait kértünk meg, 

hogy Ima Auschwitz után címmel írjanak fohászokat, melyeket m�vészek 

kaptak meg, hogy a zene és a képz�m�vészet eszközeivel �k is alkossák meg 

egyetemes üzenetüket. Az ebb�l született összm�vészeti kiállításon m�vészek 

és felekezetek közösen mondták: „a Soá tragédiája nem zsidó ügy, hanem ke-

resztény, egyéni és össztársadalmi trauma egyaránt”.

Ma is vannak m�vészek, egyházi gondolkodók, van társadalmunknak egy 

nagyon sokszín�, de összefogni képes része, mely múltját vállalva bízik a 

szembenézésben, és ezt nemcsak megéli, hanem ezért kiállni is kész. A két 

kiállításon szerepl� m�tárgyak kifejezik, hogy az élet sérthetetlen érték, melyet 

semminem� ideológia nem bánthat, így embertársaink bármelyikének meg-

sértése nemcsak másokra, hanem mindannyiunkra tartozik. Úgy, ahogy azt 

Schweitzer József is fogalmazta: „Az istenorca hordozói nem gy�lölködhetnek 

egymással.” Ennek tudatában felel�sséget érzünk azért, hogy felemeljük sza-

vunkat bárminem� megkülönböztetés ellen. Ilyen szellemben bízunk abban, 

hogy mai korunk embere visszaemlékezik a múltra, tanul bel�le, a  jöv�ben 

alázattal törekszik a békességre és mások megbecsülésére. Hisszük, hogy a 

keresztény-zsidó gondolkodás olyan etikai alap lehet, amely a jöv�ben képes 

a szeretet és a békességre törekvés eszközével felülírni minden kirekesztést, 

megkülönböztetést és békétlenségre törekvést. Bízunk benne, hogy egyszer el-

jutunk az alázatból jöv� néma és megrendült csendig, hogy aztán újra, együtt, 

közösségben építkezni tudjunk…

A tárgy. Ámos Imre (1907–1944) 1942-es ukrajnai munkaszolgálata alatt 

már papírhoz sem jutott hozzá. Csak egy golyóstolla volt. Ámos egy, az Ukraj-

nában gyakori nyírfából hántolt le egy apró darabot, majd tollal alkotni kezdett. 

Ebb�l a munkaszolgálatból még hazajött, a nyírfa alkotást feleségének, Anna 

Margitnak adta. Kés�bb az Antal–Lusztig-gy�jtemény egyik féltett darabja lett.

Az emlékezésbe rejtett nyírfakérgek. 2013-ban kortárs m�vészeket kér-

tünk meg, hogy az Ámos Imre és a 20. század – kortárs összm�vészeti kiállítás 

részeként – nyírfakéregre alkossanak. Az volt a kérésünk, hogy találkozva a 

hordozó és a méret korlátaival (átlagosan 3×4 centiméteresek a nyírfakéreg-

darabok), azzal a kérdéssel foglalkozzanak, hogy mit jelent ma megkötötten al-

kotni. Tíz m�vész – Aknay János, Benczúr Emese, Böröcz András, Ézsiás István, 

Fehér László, Haász István, Kalmár János, Konok Tamás, Kovács-Gombos Gá-

bor, Tölg-Molnár Zoltán – küldte vissza saját nyírfa alkotását. Ezt Szabad Júlia 

egy, a zsinagógában található szögesdrót hengerrel installálta. Ez a csoportos 

emlékm� felkiáltás a beszorítottság, a korlátozottság ellen.

Az épület. A magyarországi Soá egyik legkifejez�bb és legmegrendít�bb 

mementója a budapesti Kiskörúttól egy utcára található Rumbach Sebestyén 

utcai zsinagóga. Építésének története kifejezi a 19. századi zsidóság sokszí-

n�ségét, társadalmunkba ágyazottságát, egyúttal virágzó kultúráját is. A zsina-
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góga 1869 és 1872 között épült közadakozásból, tervez�je a bécsi szecesszió 

meghatározó építészmestere, Otto Wagner volt.

A szép napokat megélt épület falán ma tábla hirdeti, hogy ebben a zsinagó-

gában gy�jtötték össze azokat a zsidó testvéreinket, akiket 1941-ben a magyar 

hatóságok Kamenyeck-Podolszkba szállítottak, ahol a németek meggyilkolták 

�ket.

Az épület a második világháború óta romos, 1959 óta vallási célokra nem 

használják. 2006-ban a Budapesti Zsidó Hitközség visszakapta, azóta bár láto-

gatható, állapota máig változatlan.

KIÁLTVÁNY

1. Az élet tisztelete alapvet�, mindenkit megillet� és mindenkit a másik 

tiszteletben tartására kötelez� érték.

2. Az európai etika a 20. században sérült; helyreállítása megtörténhet a 

zsidó-keresztény kultúrára alapozva.

3. Az emberi kreáció magában hordja az egymásért, az emberért és a ter-

mészetért való felel�sségvállalást. A visszaélésekt�l elzárkózik, az igazságnak 

ad helyet.

4. Az emberi kultúra felel�ssége, hogy elutasítson mindenféle bántalma-

zást; az er�szakot elítéli és békességre törekszik.

5. Az individuum nem önmagában áll; szem el�tt tartja a közösséget és 

annak értékeit, és ezek tudatában, a jót keresve dönt.

6. A  faji, nemi, származási vagy bármilyen egyéb megkülönböztetéssel 

szemben az egyenl�ség, az egyetemes emberi értékek mellett áll ki.

7. Az egyéni, társadalmi, politikai érdekeken felül áll egy egyetemes norma, 

amely ezeket meghatározza. Ez a másik ember elfogadásán, az élet tiszteletén 

alapul.

Az Ámos Imre és a 20. század – kortárs összm�vészeti kiállítás Szentend-

rén, Dunaszerdahelyen, Pécsett, Berlinben, Budapesten, Varsóban és Wroc-

lawban lett bemutatva. A kiállításból a Corvina Kiadó és a Luther Kiadó közös 

albumot is megjelentetett.

Kurátor: Galambos Ádám

A kiállítást az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány szervezte.

Galambos Ádám


