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kisütötték, hogy igenis baj van. Azért van kérem baj,
mert maga kiskorú, az apja meg Erdélyben született,
maga tehát oláh vagy cigány, vagy ilyen valami.
Oláhcigány az öreganyád térdekalácsa mondtam
/bocsánat, csak gondoltam/. - És most mit lehet csinálni
kéremszépen, - kérdeztem az ilyen alkalmakra
beütemezett szerénységemmel. Nézze kérem, - mondta
a jóindulatú főnökség, elöljáróság, tanács, céghivatal,
árvaszék, tűzoltótestület, szóval az a bizonyos hatósági
személy - ez egy nehéz ügy.
Legjobb, ha az egészet átadja egy ügyvédnek. Mondok
magának valamit, itt van ez a Dr. Grün, ugyan egy büdös
zsidó, de már sikerült neki több ügyet is elintéznie
nálam. Próbálja meg.
Pénz beszél, kutya ugat s miután már akkor is legfőbb
érték a pénz volt s ugyancsak már akkoriban sem volt
tehát egyrészt ezért, másrészt ugyebár, hiszen nekem
igazam van, (tehát meg kell kapnom az igazságomat,
illetve azt a koszos állampolgárságot) mély tisztelettel
bocsánatot és visszaszívást kérek, ezen sz igazán
feddést érdemlő, tiszteletlen kifejezésért/, szóval
minden pénz nélkül is meg kell kapnom azt a
dokumentumot.
Követve ama nagy Széchenyi példáját rászántam négy
heti szabadságidőmet, utiköltségre egy havi előleget,
plusz egy pár cipőtalpalást és megkezdtem a talpalást. A
negyedik hét végén már fel tudtam venni a versenyt a
legrafináltabb és legpikánsabb igényeket is kielégítő
bármely idegenvezetővel. Akkorra már nem volt olyan
hivatali helység Pestbudán, ahol én kétszer meg nem
fordultam volna. Bebizonyítottam, hogy az apám 50
évig itt székelt, sőt adózott is. Bebizonyítottam, hogy itt
oltottak kétszer tévedésből újra.
Bebizonyítottam, hogy itt esküdtem fel a királyra,
azután a köztársaságra, azután a tanácsköztársaságra,
azután a darutollra, hogy mindegyiket külön-külön az
utolsó csepp véremig meg fogom oltalmazni.
Bebizonyítottam, hogy utálom a köleskását pirított
hagymával, tehát nem lehetek oláh és bebizonyítottam,
hogy svindli mindaz, amit bebizonyítottam, tehát
kizárólag magyar állampolgár lehetek.
Összegezve az eredményt a negyedik hét végén újra
elvittem a cipőmet talpalni, felvettem még 250 előleget
és szép csendesen letettem Dr. Grün úr asztalára s
egyszerre magyar állampolgár lettem.
És ez jó?

LIPIEN MIHÁLY LEVÉLVÁLTÁSA
BALLA ZSOLTTAL, A BUNDESWEHR ZSIDÓ TÁBORI FŐRABBIJÁVAL

Hetente öt estén vannak programjaim neológ zsidó közösségekkel, ebből a péntek esti szombatfogadás személyes jelenléttel, a többi online. A közösségekben tudják rólam, hogy felszentelt katolikus pap vagyok, és a
Bokor Katolikus Bázisközösséghez tartozom.
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A heti öt programból az egyik a vasárnap este 6 órakor
kezdődő „Ötórai tea”, amikor a Bet-Jehuda közösség
online lát vendégül érdekes egyéniségeket. Mindig
előre tudjuk kivel fogunk találkozni, és az életrajzán kívül előkészítő anyagokat kapunk addigi munkásságáról.
2022. május 15-én Balla Zsolt lipcsei főrabbi volt a vendégünk, aki egyben a Bundeswehr zsidó tábori főrabbija
is és ukrán felesége van. Nagy érdeklődéssel hallgattam
meg életének történetét, de mivel át kellett mennem egy
másik online programra, hogy a Tóra aktuális hetiszakaszáról hallgassam meg Darvas István rabbim tanítását, ezért a tábori főrabbitól chatelve kértem el elérhetőségét, hogy kérdéseimet később feltehessem.
2022. Pünkösd-Savuot másnapján írtam meg és küldtem
el levelemet. Levélváltásunk nyilvánosságához Balla
Zsolt hozzájárulását adta és továbbra is nyitott maradt a
kapcsolattartásra kölcsönös tegeződéssel. Az alábbiakban olvashatjátok érdekesebb leveleinket:
2022.06.06.:
Egy levelet megszólítással illik kezdeni. Gondban vagyok. 2022. május 15-én vasárnap délután a 6 órakor
kezdődött 5 órai tea keretében Balla Zsolt rabbit hallgattuk meg. Az előadást felvezető Vadász Magda elbizonytalanított a megszólítást illetően. Szövetségi katonai rabbi? Bundeswehr katonai rabbi? Főrabbi? Én most
ebben a bizonytalanságban egy alternatív megoldáshoz
nyúlnék:
Kedves Zsolt!
A fentebb említett online teázás alkalmával nagy érdeklődéssel hallgattam 1969-ben elindult életutadat, amely
az érdekességek hosszú sorát kötötte egybe egy szép
csokorrá. Készülni szoktam az ötórai teákra az előadók
személyének vagy munkásságának megismerésével.
Azon a héten, amikor a Te online jelentkezésedre került
a sor, már megfogalmazódott bennem, hogy mit fogok
Tőled kérdezni. Tekintettel arra, hogy este 7-kor már
Darvas rabbi tanításához csatlakoztam, ezért csak az
elektronikus elérhetőségedet tudtam elkérni, hogy majd
feltegyem kérdésemet.
Ahhoz azonban, hogy kérdésemet megértsd, csak néhány jellemző mondatot magamról. 30 nap múlva nyugdíjas leszek, 1978-ban üzemgazdászi diplomát szereztem. 1984-ben 5 év teológia tanulmány és felkészülést
követően a Szegedi Dómban katolikus pappá szenteltek.
Első állomáshelyemen Endrődön visszaküldtem katonakönyvemet a Hadkiegészítő Parancsnokságnak. Később az egyházi vezetéssel lett konfliktusom, ezért civil
foglalkozás mellett döntöttem, majd megnősültem. Életem egyik legfontosabb része, hogy 1975-től tagja vagyok a Bokor Katolikus Bázisközösségnek, amelyben
több katolikus fiatal barátom - a jézusi ellenségszeretet
tanítása alapján - tagadta meg a katonai szolgálatot és
vállalta a börtönbüntetést. Péntekenként a Hegedűs utcai vagy az OR-ZSE tanzsinagógába járok (ahol tegnap
előtt este minden gyönyörű virágdíszbe öltözött).
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E rövid személyes bevezető után tenném fel a kérdése(i)met egy tréfás kiindulási alaphelyzet megfogalmazásával.
Tegyük fel, hogy én levelet írok Ferenc pápának és azt
kérem Tőle, hogy biztosítsa számodra egyetlen estéreéjszakára a bilokációt, azaz lehetőséged legyen egy időben két helyen tartózkodni. A kérésemnek Ferenc pápa
eleget tesz.
1. Helyzetkép és kérdés
Te ma Savuot másnapján orosz zsidó tábori rabbiként
vagy jelen az orosz hadseregben az ukrán fronton szolgálatot teljesítő zsidó vallású orosz katonák között. Este
8 óra van. A tábornok arról tájékoztatja a katonákat,
hogy holnap hajnali 3 órakor nagyszabású hadművelet
kezdődik. Oroszország biztonságának garantálása miatt
több falut és egy kisvárost kell elfoglalni, melynek során jelentős ukrán ellenállásra lehet számítani.
A tábornok a részletes tájékoztatást követően kéri az ortodox, a katolikus, a protestáns és a zsidó tábori papokat, lelkészeket és rabbit, hogy a vallásilag hozzájuk tartozó katonákat lelkileg is készítsék fel a hajnali hadműveletre.
Balla Zsolt orosz zsidó tábori (fő)rabbi hogyan szólna a
hajnalban harcba induló zsidó vallású katonákhoz:
„…”
2. Helyzetkép és kérdés
Te ma Savuot másnapján ukrán zsidó tábori rabbiként
vagy jelen az ukrán hadseregben az orosz határnál szolgálatot teljesítő zsidó vallású ukrán katonák között (Ukrán feleséged féltő aggodalommal figyeli a híreket).
Este 10 órakor a hírszerzők fontos információt közölnek
a helyi tábornokkal, mely szerint holnap hajnalban a védelmi körzetükben nagyszabású orosz támadás várható.
A tábornok ismerteti a védekezési stratégiát és kéri a katonákat, hogy hazájuk Ukrajna védelme érdekében igazi
hazafiként viselkedjenek. Az ukrán tábornok a részletes
tájékoztatást követően kéri az ortodox, a katolikus, a
protestáns és a zsidó tábori papokat, lelkészeket és a
rabbit, hogy a vallásilag hozzájuk tartozó katonákat lelkileg is készítsék fel a hajnalban sorra kerülő védelmi
hadművelethez.
Balla Zsolt ukrán zsidó tábori (fő)rabbi hogyan szólna a
hajnalban védelmi harcot folytató zsidó vallású ukrán
katonákhoz:
„…”
Kedves Zsolt! Ezek a kérdések fogalmazódtak meg bennem.
Szeretettel köszönt Téged és kedves családodat:
Lipien Mihály
2022.06.06.:
Kedves Mihály!
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Nagyon jók a kérdések.
1. Az első helyzetben nem lehetnék tábori rabbi. Ha od
akerültem volna, lelkiismereti okokból lemondanék, m
ég ha ez az életemet is fenyegetné.
2. A második helyzetben a zsidó hadviselés etikáját és
morálját próbálnám erősíteni az emberekben: a feladat
az országot és a szuverenitást megvédeni, nem szabad,
hogy az érzelmeink úrrá legyenek felettünk, és nem sza
bad mérgünket az orosz katonákon kitölteni. Embernek
kell maradnunk, nem szabad, hogy az ellenség elleni gy
űlölet elvakítson bennünket, és adott helyzetben felindu
lásból gyilkoljunk. A feladatunk az ország lakosságána
k és szuverenitásának védelme. Ezért a zsidó erkölcs sz
erint ölni is lehet. De gyilkolni nem. Embernek kell ma
radni a legembertelenebb helyzetben is.
Minden jót!
Zsolt
2022.06.07.:
Kedves Zsolt!
Köszönöm, hogy megtiszteltél válaszoddal és megismerhettem a hadviselés témájában a gondolkodásodat.
Nálunk a Bokor közösségben azt hiszem egyetlen igazi
szentség van: a másik ember véleményének tiszteletben
tartása és a nyitottság a megismert igazság befogadására.
Korábban Darvas rabbitól is hallgattam tanítást az ölés
és gyilkolás megkülönböztetéséről, de én ezt – az emberi élet vonatkozásában - nem igazán tudtam és tudom
szétválasztani. Keresztény emberként idén ünnepeltem
először Savuotot, benne a Tíz Ige isteni örömhírét.
Ebben a háborús helyzetben a mi közösségünk is megfogalmazta gondolatait, melyhez néhány gondolatot
fontosnak tartottam hozzátenni. Szeretettel küldöm (a
Bokor nyilatkozata megjelent a Koinónia 2022. áprilisi
számában – Lipien M.), de semmiképpen sem meggyőzésedre, csupán megfontolásra.
Ugye nem veszed rossz néven, ha majd máskor is megkereslek?
Barátsággal:
Lipien Mihály
2022.06.07.:
Kedves Mihály!
Nagyon szépen köszönöm a gondolatokat.
Az isteni törvény célja alapvetően az, hogyan is éljünk
mi ebben a világban. A világi jog - a zsidó vallási jog a
lapján - tesz különbséget emberölés és gyilkosság közö
tt, épp azért, hogy tudjuk, mikor mit kell tenni. Nem vé
letlen, hogy a Tórában rengetegszer szerepel az, hogy “
amikor hadba mész”. A mi értékítéletünk nem isteni, cs
ak emberi. De az isteni törvényeket és erkölcsöt kell kö
vetni ahhoz, hogy emberek maradjunk.
Természetesen máskor is keressen, nagy szeretettel vár
om!
A legjobbakat kívánom, és maradjanak egészségesek!
Zsolt

