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A magyar állam és a magyar izraelita hitfelekezet kapcsolatát az 1948. évi Egyez
m én y t és „A vallás és közoktatásügyi miniszter által 1162-11-7/1950 szám alatt 
jóváhagyott a Magyar Izraelita Vallásfelekezet Egységes Szervezetéről szóló Sza
bályzat” 2 röp íti. Ez az Egyezmény és a Szabályzat leszögezi a zsidóság kizárólagos 
vallási jellegét. Ettől a két dokumentumtól mindkét részről eltéréseket tapasztalha
tunk: részben az állami irányítás érdekeinek megfelelően, részben a zsidóságot érő 
továbbható asszimiláció, kihalás és a pénzügyi eszközök elégtelensége folytán. Az 
állam és a zsidó vezetés által deklarált elvet, miszerint a zsidóság Magyarországon 
csak vallás, a hazai zsidóság egésze nem fogadta el, hiszen ha csak vallásról lenne 
szó, nem lehetne például asszimilációról beszélni. Tény, hogy 1945-Öt követően a 
megmaradt zsidóság többsége nem fordult az asszimilációtól a disszimiláció felé, 
de ezzel együtt az évszázados tradíció és az etnikai eredet tudata is tovább élt. 
Mint Lukács József írta: „...a zsidóság egy része -  ... -  nemcsak vallásilag tekinti 
magát zsidónak. Ez a jelenség identitásproblémákat is felvet: a zsidó származású
ak, de magukat magyarnak vallók nagy táborán kívül ugyanis olyan, magukat 
zsidónak valló egyénekkel is találkozhatunk, akik nem vallásosak, tehát zsidó mi
voltukat a mai közfelfogás és felekezeti mozgástér által adott kereteken kívül, 
valamilyen más identitásforma keretében élik meg.”3 S ma a felekezeten belül 
főképp a fiatalabb generáció vitatja el a zsidóság kizárólagos vallási jellegét, közös
ségformáló alternatívaként számontartva a valláson kívül a kulturális hagyományo
kat, a történelmi sorsközösségtudatot, akár a rituálékat. A probléma akkor jelenik 
meg, ha a többféle és többféleképp értelmezett közösségekhez való tartozás állam
polgári jogát vitatja el valaki4 Ma még az állami vezetés nem készült fel teljesen 
arra -  mivel egy totalitárius hagyományt örökölt - ,  hogy a társadalomszervező 
szerepét át-, és ezáltal a belső ellenőrzést kiadja — bár csak látszólag — a kezéből.

csökkent az egyházak közvetlen politikai szerepe, viszont megnőtt azoknak az 
ideológiáknak, erkölcsi eszményeknek a fontossága, melynek révén az egyházi kö
zösségek a személyes kapcsolatokat, a család világát és az intimszférát befolyásol
ják.” riz a ténymegállapítás az új helyzetnek megfelelő új kontaktus kialakítását 
kívánná meg. Várdy Péter szerint® ez a külpolitika függvénye, a magyar zsidóságot 
illetően. De ennek ellenére a helyzet megoldatlanságát mutalja a rendőrség közbe
lépése egy-egy magán, baráti társaskör életébe, az állandó megfigyelés és a cenzúra 
(és öncenzúra), amely interjúalanyaim és egyes hitközségi személyiségek defenzivi- 
tását erősen motiválta. Summázatként immár harmadszor idézem Lukács József 
könyvét7: „Az egyházakhoz való viszony megköveteli annak a kérdésnek a szem
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előtt tartását és tisztázását, hogy mikor képes a szocializmus elérni azt a szintet, 
amelyen a problémák megoldásának elsődlegesen állami-politikai eszköztárát ki
egészíthetik (később fokozatosan felválthatják) a társadalmi önigazgatás módsze
rei.”

Zsidóság és izraelita felekezet

I .

A cím kettőssége nem tévedésen alapszik. Mindkét fogalom definiálása problema
tikus. Ebben a vonatkozásban csak szubjektív meghatározások születhetnek ko
runkban Magyarországon, a fogalmazónak a zsidósághoz való viszonyából eredően 
-  s minden, az objektivitás komoly álarcát magára húzó tétel, axióma, a hétközna
pi valóság parazsához közel kerülve luftballonként, pukkan szét. Adott a feladat 
annak a néhány embernek, akinek e tárgy még fontos: meghatározni önnön zsidó
ságát. Az emberek gondolatai nem kényszeríthetők zárt sémába, egyezmények 
keretei közé, s így talán nem is a vallás kerül központi helyre, százféle út választha
tó- Valószínű, hogy a személyes választásokban mind az egyedi, mind az általános 
kritérium a helyére kerül majd, egyedi alatt értem azt a választott hagyományt 
(mert a zsidóság életében a történeti, társadalmi folytonosságot a hagyományok 
biztosították, sokféle alakváltozáson át), amely valamilyen oknál fogva az egyén 
számára fontos; általános alatt azt a közösségi tudatformát, amelybe a sorsközös
ség, a származási közösség, a társadalmi réteg, státusz és ennek - kisebbségi 
tudata értendő. Ha más alapokról is kiindulva, egyik beszélgetőtársam állította azt, 
hogy nem elég egy tradíciót kiragadni, legalább kettő kell ehhez, s az, hogy az 
ember próbáljon úgy gondolkodni, hogyha mindenki úgy cselekedne, mint ő, fenn
maradna-e a zsidóság: Ebből kiindulva különböztetett meg pozitív és negatív zsi
dót. Az utóbbi jelenti azt, akit csak környezete, mások tekintenek zsidónak. Ó az, 
aki zsidóságának hátrányában részesül csak. A  pozitív zsidó a kisebbséghez tarto
zás tudatán túl megpróbálja elsajátítani, az életébe beépíteni ennek előnyét, a 
közösséghez való tartozás tudatával kikerülvén az identitásválság problémáját, 
megtalálva önmaga helyét mind a kisebb, mind a nagyobb társadalmi szférában. S 
nem törvényszerű, hogy ez bezárkózáshoz, szerepkonfliktushoz vezessen. Ennek a 
kérdésnek a felvetésével az egyén önmaga keresésekor és mindennapi környezeté
nek megismerésekor találkozik. „Identitásprobléma -  vagyis az egyén önmeghatá
rozási feszültsége és nehézsége ott és akkor jön létre, ahol és amikor a társadalom 
növekvő tagoltsága és a társadalmi egyén individualizációjának kibontakozása kö
vetkeztében az identitáskategóriák fokozatosan elválnak természetes, készen ka
pott és rögzített alapjuktól.” -  íija Pataki Ferenc, részben egy fejlődéssel együtt
ható problémát, részben korunk társadalmi görcsét látva. „Még inkább kiéleződ
nek az identitásproblémák akkor, ha a társadalmi újratermelés úgy felgyorsul, a
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társadalmi változások üteme oly sebes lesz, hogy már az egymást követő nemzedé
kek sem tudják változatlan alakban átszármaztatni öröklött identitásmintáikat.”9 A 
zsidóság körében ez az átszármaztatás fizikai lehetetlenségbe, a halottak hallgatá
sába és a túlélők lelki fájdalmába üközött. Tehát ez a probléma erősíti, okozza a 
zsidóság válságát, kiegészítve a társadalom egészét érintő értékhiányt. Ezt a felada
tot, az ügyet felvállalt néhány rabbi vagy külső erő megoldani nem képes, érezvén a 
mélyebb összefogás hiányát.(A zsidóság válságában nagy szerepet kapott pszichés 
megterhelés kutatását végzi Erős Ferenc10 és Szőke György11 és kutatócsoportjaik.) 
A  magyar zsidóság széthullása már előrehaladt, de még be nem teljesedett folya
mat. Ez a szétesés megnyilvánul a mindennapi társaslét és az ezt kielégíteni hiva
tott helyiségek hiányában, rosszindulatban, kicsinyes áskálődásokban, az ún. „zsidó 
összetartás’’ teljes hiányában. A  közösségalkotásnak az elemi feltételei egyelőre 
nincsenek meg, az évente megismétlődő főbb ünnepek és kulturális rendezvények 
ezt a feladatot nem képesek betölteni, ezt tetézi a generációk közötti kiéleződött 
viszony. Mindehhez hozzájárul a Hitközség vezetőségének tartózkodása attól, hogy 
szélesebbre tátja a kapukat. „Amíg veszekedés van a zsidók között, addig a zsidó
ság is létezik” -  tartotta Scheiber Sándor. De ez a „veszekedés” korunkban már 
csak meggyorsítja a felbomlást, a stagnálás évei miatt pedig évről évre többet kell 
áldozni a megmaradt keveseknek azért, hogy a magyar zsidóság és az élő zsidó 
kultúra fennmaradjon.

A felekezet anyagi létét három fő tényező garantálja. Első helyen kell említe
ni a külföldi -  főképp USA-beli -  zsidóság támogatását. Ez konkrét összegek 
küldésétől a könyvkiadás finanszírozásáig tág módon érvényesül. Ezek a szerve
zett segélyek a WJC, Jaint, Memóriái Foundation nevű szervezetekn keresztül 
érkeznek.12 Ezen anyagi források egy részét meghatározott feladatokra fordíttat- 
ják és fordítják, s ezt a pénzt adó szervezetek időnként ellenőrzik. Külföldről 
érkeznek még egyedi küldemények, melyek Önmagukban nem, de éves szinten 
jelentős összeget képviselnek.

Második helyen említendő a kormány rendszeres és minden felekezetet érintő 
támogatása, amely készpénz mellett az intézmények, épületek fenntartására irá
nyul oly módon, hogy a tanácsi, vagy IKV tulajdonban lévő épületek bérleti dí
ját az állam visszatéríti. Anyagi támogatása főként a kiadások (rezsi) fedezésére 
szolgál.

A bevételek harmadik köre a hívek által fizetett kultuszadón túl a kereskedelmi 
tevékenységből származik. Ez magában foglalja a Hanna étterem üzemeltetéséből, az 
ortodox tagozat által rituálisan készített macesz, kóser szalámi, hús, bor, pálinka 
eladásából származó bevételeket.

A fentiekben leírtak csak szűk horizontú, általános képet tudtak adni, melyet néhány 
intézmény leírásával próbálok meg teljesebbé tenni. Működésük a folyamatosság 
fenntartásához elengedhetetlen, de kizárólagosságuk, generációs összetételük nem 
biztosítja az értékek és hagyományok továbbélését. A  leírás központjába a pszichohi- 
giénés tevékenységi formákat állítottam -  meglétét illetve hiányát - ,  mint a téma 
összekötő elemét, mély a jövő kialakításának és a zsidóság megtartásának egyik alapja 
lehet.
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II.

A Holocaustot túlélt magyar zsidóság tragikus egészségi állapotban kezdte meg új 
életét. A  gettóból, koncentrációs táborból kikerült emberek sorra haltak meg vég- 
elgyengülésben, szívbajban vagy örültek meg.13 A  megrázkódtatások emlékei sorra, 
sokféle formában törtek elő idegrendszerükből. „El nem intézett emlékek, nem 
realizált veszteség, meddő ressentiment, kollektív járadékneurózis, ítn ez a mara
dék-zsidóság lelki keresztmetszete 1946 őszén.”14 >TA mai felnőttek egy része gye
rek volt az üldözés idején. A bujkálva megmenekülő későbbi árvákról végzett 
holland vizsgálat kimutatta, hogy az életkor függvényében általánosak a lelki sérü
lések, jellemfejlődési rendellenességek, depresszív és félebni szindrómák, pszicho- 
szodális elégtelenségek; érzelmi rendellenességek, közösségi zavarok, identitás
problémák, stb. Egy másik, 1960-ban végzett vizsgálat 50 volt deportáltnál, kik az 
üldöztetés idején 5-25 évesek voltak, utóhatásként többek közt a következő rendel
lenességeket találta:

100 % erős ingerlékenység, sértődékenység, agresszív rohamok, depresszió, 
visszahúzódás 

98 % fejfájás 
92 % apátia, szédülés
88 % memóriazavarok, koncentrációs gyengeség
84 % álmatlanság
82 % rémálmok
66 % közösségi viszonyzavarok
64 % fáradékonyság

De nemcsak az akkori gyerekek (a ma felnőttjei) sérültek, az üldözés utóhatásai az 
utánuk következő generációban, a ma fiataljaiban is jelentkeznek.”13 

A trauma feloldását magyar zsidó, nemzetközi (WJC) és amerikai (Joint) 
szervezetek próbálták elősegíteni. A személyes egzisztenciák kialakításának anya
gi támogatásával, az aliázás (Izraelba történő kivándorlás) elősegítésével (cionis
ták), az árvaházak, népkonyhák, szálláshelyek megteremtésével, a Hitközség és a 
hitélet újjászervezésével. De emellett felgyorsult az asszimilációs lendület is, így 
a zsidó közösség csak a támogatásért hozzájuk fordulókat segíthette. A gyors 
fejlődés a fordulat éve után megtört, és a Hitközség elnöke, Stöckler Lajos el
ítélése után meg is állt. A megmaradt intézmények szűk keretek között folytat
hatták tovább a munkájukat. A lényegi változás a hatvanas évek elejétől indul
hatott meg a könyvkiadás rendszeressé válásával, majd a külföldi kapcsolatok 
normalizálásával. De az Ötvenes évek és 1956 új traumáját a zsidóság ugyanúgy 
megsínylette, mint 1944-ét. így, míg a mai helyzet kialakult, a hitélet, a karban
tartás, az oktatás folytonossági hiányainak fehér foltjai tarkítják a magyar zsidó
ság 1946 utáni történetét. A  pszichés zavarok feloldatlansága, a „gyászmunka el
végzésének hiánya”16 továbbra is fennmaradt a Hitközségben, intézményeiben, a 
magyar zsidóságban és a magyar társadalomban is. E fentiekből következik az, 
hogy korunkban, s 1948 óta is, csak szűk korlátok között beszélhetünk pszicho-
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higiénés tevékenységről. (A ’48 előtt fennálló szanatóriumok, üdültetési akciók a 
fordulattal és az államosítással megszűntek.17)

A  pszichohigiénés tevékenység vizsgálatakor fontos annak a meghatározása, 
hogy mit értünk ezen a fogalmon.

A lelki egészségvédelem fogalma összekapcsolódik olyan cselekvésekkel, tevé
kenységi formákkal, életmódbeli formaváltásokkal, amelyek egy törés vagy akár 
a megszokott ritmusból való kizökkenés nyomán pszichés zavarokhoz vezetnek; s 
ezek megelőzésével, kiküszöbölésével. Tehát a tárgykör felöleli magát a pszichés 
segítséget (pszichológusi, pszichiáteri kezelés), a megszokott életforma biztosítá
sát (pl. a rituális étkezést igénylőknek a kóser áruellátást), a nyugodt pihenés 
biztosítását a magányosok és öregek számára, a zsidósághoz való kötődés külön
böző formáinak ápolását. S mivel a felekezeti tevékenységet vizsgálom, csak 
azokról beszélhetek, akik valamilyen szálon kapcsolódnak a felekezet mindenna
pi életéhez,

A  kultuszadót fizetők száma 1945-46-ban 15.000, 1956-ban ez 16.000.18 Ma 
maximálisan, az orthodoxiác is beleszámítva, 20.000 fő. Ezen kívül ide számíthat
juk azokat is, akik kulturális rendezvényekre (kiddus, Gál György Sándor Kultu
rális Központ, Chanukka, Purim, koncertek, irodalmi előadások) eljárnak -  te
hát az évente egyszeri templomlátogatókat is ide számítva -  kh. maximálisan 
10.000 fő. Akik a kasrusz intézményeket látogatják, a Szeretetotthon, a Szeretet- 
kórház szolgáltatásait igénybe veszik: orthodox és Páva utca -  1000 fő; Szere- 
tet-kórház: 100-300 fő; Szeretet-otthonok: Alma utca és Újpest -  100 fő.

20.000
10.000
1.000

300
+ 100
31.400 fő maximálisan.

Tehát becslésem alapján a magyar zsidóság egyharmadának van közvetlen vagy 
közvetett kapcsolata a felekezet életével. A kapcsolódási pontok legjobban a 
Hitközség intézményeinél figyelhetők meg, s ezért a B ili intézményeinek vizsgála
ta és használóik véleménye volt számomra az irányadó. Ezek az intézmények 
sajnos nem versenyezhetnek más vallások, vallásfelekezetek modem intézményei
vel és főként (de nem kizárólagosan) zsidók számára nyitottak, így e feiekezet 
tagjainak, illetve egyéb látogatóinak az igényeit vannak hivatva elsősorban kielégí
teni, s mivel a vallását gyakorló zsidóság nagyobb része idős korú, ezért központi 
feladat az ő ellátásuk. Ebből adódnak is feszültségek az idősebb és fiatalabb 
generációk és elképzeléseik között. A vizsgálatot némiképp nehezítette a zsidóság 
vallási szempontból kettős tagozódása is, a hivatalosan hirdetett egység ellenére a 
neológ és az orthodox hitélet és intézményrendszerek élete egymástól teljesen 
függetlenül folyik.
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Intézménytípusok szerint a tevékenységi formákat három fő csoportba oszthat
juk: kasrusz, szociális, kulturális. A kulturális intézmények és tevékenységi for
mák közé számítom a vallásaikat is. Ezt a bevezetőben tárgyalt felekezet-szemlé- 
let, és a zsidó kultúra egységessége miatt teszem.

Kasrusz Intézmények

A zsidóság vallási törvényei meghatározzák a fogyasztható és a tiltott élelmiszere
ket.20 Az intézmények köréből „kasrusz” kifejezéssel illetik a népkonyhákat, árusí
tóhelyeket, vágóhidakat. A „kasrusz” szó a vallási felügyeletet igénylő élelmisze
reknek a vallásközösség, illetve a rabbiság által való felügyeletét és ellenőrzését 
jelenti. Ez az ellenőrzés magában foglalja az állatok rituális levágását, a higiéniá
nak megfelelő szállítását, feldolgozását és főzését. Ezek az eljárások az ősi hagyo
mányokhoz kötődnek. Az ilyen, vallásilag minden szempontból megfelelő ételt, 
élelmiszert nevezik kósernak. A nem megfelelőt tréfli szóval jelölik.

A kóser hús árusítására Budapesten 9 neológ és 3 orthodox mészárszékkel 
rendelkezik a Hitközség. Vidéken is van mészárszék (pl. Miskolc, Szeged), vagy 
odaszállítják a húst. A budapesti szalámi és kolbászáru üzem -  egy neológ, egy 
orthodox -  készítményei külföldre is eljutnak.21 Az orthodox tagozat bevételei
nek jelentős részét képezi az élelmiszerekkel való kereskedelem és előállításuk: 
1986-ban 26.000 kg maceszt állítottak elő, lekvárt, szárított tonnát, paprikát, sza
lámit, kolbászt hoztak forgalomba, italok közül slígovicát, barackpálinkát és kó
ser bort. Külföldre a Hungarocoopon és a Monimpexen keresztül exportálnak. 
A kóser hús a.mészárszékeken kívül az éttermekbe és a központi konyhákba is 
elkerül. Budapesten három felekezeti kóser konyha működik. A legrégebbi múlt
ra a Hanna orthodox konyha tekint vissza. Eredetileg a mai Kertész utcai iskola 
helyén működött népkonyhaként. A jelenlegi helyére 1967-ben került, részben 
megtartotta népkonyhái funkcióját, másrészt a Magyarországra látogató külföldi
ek ellátását biztosítja. 1984-ben egy emelettel kibővült, amit főként külföldiek és 
vastagabb pénztárcájúak látogatnak. A  népkonyhán az öregek, a magányosok, a 
kóser ellátást igénylők számára főznek. Naponta 70 fő fogyasztja el helyben az 
ebédet, 20-30 személynek szállítják haza, azoknak, akik nem tudják elhagyni la
kásukat. Külön konyhája van a Szeretet-kőrháznak, ahol a 200 ágyas kórház be
tegeinek, a kb. 100 fős orvos és ápolói karának, munkásainak és a Szeretetott
hon gondozottjainak és gondozóinak főznek, illetve készítenek háromszor na
ponta ételt. A legnagyobb budapesti kasrusz intézmény a IX. kerületi Páva utca 
39/b-c alatt található, 1980-ban felújított szociális konyha. 1959-ben 2500 főnek 
főztek napi egyszeri meleg ételt, s ebből 2200 főnek ellenszolgáltatás nélkül.22 
Ma 900 emberre főznek, s ebből ingyen ebédel 600-650 fő. A modem felszere
léssel ellátott konyha csak húsos konyha, amiért tejes ételt nem készíthetnek. A 
konyhán nem lehet ebédelni, hanem 5 tálalókonyhájuk van, ahol az ételt elfo

38



gyaszthatják. Ezek kisebb ebédlőhelyiségek, amelyek melletti kisebb konyhán 
felmelegítik, tálalják az ételt.

A tálalókonyhák találhatók:
Páva utca: kb. 100 fő 
Váci út 6: kb. 260 fő
Garay tér 6: kb. 100 fő az ellátottak száma
Nagyfuvaros utca: kb. 100 fő 
Síp utca 12: kb. 150 fő 
József krt. 27: kb. 100 fő
(Anna Frank Gimnázium és Rabbiképző Intézet menzája).
Sokan kis ételhordókkal viszik el az ebédet és főképp a repetát, mert akkor vacsorára 

is tudnak az itt étkező kisnyugdíjasok mit enni. A szociális konyhán ebédlők többsége 
idős, magányos ember, sokuknak az ebédtársak jelentik egyedül az emberi, minden
napi társaságot. Sokan vannak olyanok is,, akik magatehetetlenül, otthonukhoz kötve 
élnek, s ezek az idős emberek rászorulnak arra, hogy az ebédet hozzájuk elszállítsák. 
100-200 között mozog az így ellátottak száma. A  házhozszállítást 3 kocsi végzi 4 
turnusban.

A szociális konyhán 250 fő fizet az étkezésért. Közéjük tartoznak a Rabbiképző, az 
Anna Frank Gimnázium diákjai, tanárai, a Hitközség dolgozói, alkalmazottai, s 
mindazok, akik ezt maguknak megengedhetik. Egy ebéd ára az anyagi helyzettől 
függően 25-50 Ft között mozog.

Azok, akik a kasrusz intézmények ingyenes ellátását igénybe veszik: kisnyugdíjasok, 
szociális támogatásból élők — nagyon kevés pénzzel Ok, mint egy beszélgetőtársam 
elmondta, már régen nem vezetnek kóser háztartást, hiszen erre nincs pénzük (s talán 
hitük sem). így ő, bár nem igényli a kóser ellátást, azért nagyon hálás, hogy egyáltalán 
van mit és hol ennie. A kispénzű emberek az ebédet rendszeresen kipótolják egy kevés 
párizsival, kiflivel, így keresve és pótolva régi -  már föladott -  háztartásuk elveszett 
ízeit. S mivel a szociális konyhán dolgozók között alig van vallását tartó zsidó, éppen 
ezért szombaton is dolgoznak, főznek. Háztartásukat nem vezetők vasárnapokra, 
fejenként 6 tojást kapnak. Sokan, nagyon sokan váiják nap mint nap a meleg ételt, a 
társaságot, s azokat a szavakat, amelyek öregségük néma napjait megtörik.

Szociális intézmények

A zsidóság életében minden korbán központi helyet foglalt el a rászorulók, a 
szegények segítése. A jótékonyság első szervezett formái a mózesi etikára épülnek, 
s ezek már a bibliai korban megvalósultak. Az emberszeretet, a jótékonyság a 
zsidóság számára nem érdem és nem erény, hanem csupán kötelességteljesítés, 
mert általa csak az igazságosságnak teszünk eleget. A héber nyelv ennek nyomán a 
jótékonyságot és az igazságot ugyanazzal a szóval jelöli (cedókó). A mózesi tövény- 
könyv a tulajdonjogot nem terjesztette ki a földbirtok és a vetés szélére, sem az 
elszórt kalászokra, sem az eltévedt nyájra, sem a hetedik év -  szombatév -  
termésére, hogy az a szegényeké, özvegyeké, árváké legyen.23 A mózesi törvények
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rendelik el az évenkénti tized fizetését az özvegyek, árvák, papok és a vendégül 
látandó idegenek számára. A Biblia ezeken kívül más, számos helyen tartalmaz 
figyelmeztetést, amelyben követeli az irgalmasság gyakorlását (Jesája, Amosz, 
Zsoltárok), A talmudi korban már azt tartották, hogy a jótékonyságot úgy kell 
gyakorolni minden szegénnyel szemben, ahogy annak szükségletei és korábbi igé
nyei megkívánják 24 A Talmud írja elő a feltétlen diszkréciót, hogy a nyilvánosság 
ne bántsa meg és ne alázza meg a támogatásra szorulót. A 98. Zsoltár Midrása 
szerint a jótékonyságnak hét ága van:

■ Az éhezőknek ételt, a szomjaz óknak italt nyújtani.
■ A mezíteleneket felruházni.
■ A betegeket meglátogatni.
■ A halottak eltemetése, a gyászolók megvígasztalása.
■ Foglyok kiváltása.
■ Az árvák felnevelése, menhely nyújtása a hajléktalanoknak.
a Hozomány biztosítása árva lányok részére.
Ezek a tételek a korabeli zsidó államban nem csupán szokások voltak, hanem 

intézményesített karitatív egyesületek alapjait képezték. (Flavius: Antiquitates.) Min
den községnek volt egy jótékony adományokat- gyűjtő szekrénye, mely a község 
szűkölködőinék szükségleteire szolgáló pénzt tartalmazta. Ők péntekenként megkap
ták a heti élelmükre és ruházatukra szükséges pénzt. Maimonidestői származó tételes 
felsorolás a fentiekhez hasonlóan nyolcféle jótékonysági formát, módot tartalmaz (Jad 
Hachazáka 10.7-13).25 A középkorban a legszegényebb gettóban is létesült jótékony- 
sági alap, sőt egyenesen kötelező adónak fogták fel, s a tehetős nőket és gyermekeket 
is megadóztatták. Ilyen célra az átlagos jövedelmű zsidó bevételeinek 10 %-át tartozott 
átadni aTalmud előírásai szerint.26 Ennek alapján a középkori rabbik hitközségi adóvá 
tették e jövedelmeket. A gettók fennállásakor a hitközségekben szegény támogató, 
ruhaosztó, nevelési, árvasegítő és -nevelő, beteglátogató, aggokat támogató egyesüle
tek keltek új életre, hiszen ezek működtek már a talmudi korban is.27

A  XIX. századtól kezdődően ezek az egyesületek nemzetközi és nemzeti szintre 
emelkedtek a lokális szervezetek mellett. Ilyen volt például az Alliance Israelite 
Uhiverselle. A Magyar Zsidó Lexikon általános összehasonlítást véglett a nemzetközi 
és magyar szervezetek között, felmérve, milyen intézményes forma vert gyökeret 
Magyarországon, illetve kapcsolódott be a nemzetközi munkába. Rendszerüket kö
vetve megpróbálom felvázolni a mai intézményeket 1929-től kezdődően.

1929 1945 1959 1987
1. Üldözöttek, emigránsok támogatása - + -
2. Szűkölködők segélyezése + + + +
3. Eleiem, fűtőanyag, szegény gyermekek taníttatása + + - -
4. Bűnöző gyermekek átnevelése +. + - -
5. „Bukott” nők foglalkoztatása - - - -

6. Kórházak, rendelők, betegsegély + + + +
7. Börtönlátogatás - - - -
8. Vakokat, bénákat, siketeket támogató egyesületek + + - -
9. Aggok menhelye, Szeretet-házak + + + +
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Természetesen ennél az összehasonlításnál figyelembe kell venni, hogy az 
1945, 1959, 1987-es intézmények vizsgálatakor egy számában töredékére olvadt 
zsidóságról és vagyonilag szegény közösségről beszélhetünk. Ebből következik az 
is, hogy a támogatottak köre is szűkebb, és az is, hogy a társadalmi változások 
nyomán ezekből a feladatokból az állam igen sokat átvett.

Ez nem jelenti azt, hogy a zsidóság számára a jótékonyság ne lehetne fontos 
hajtóerő, de az nyilvánvaló, hogy részben a zsidóság mai anyagi helyzete, rész
ben a megváltozott társadalmi viszonyok átrendeződése folytán az itt említett 
jótékonysági, szociális működési fonnák közül csak kevés él tovább.

Kiegészítések a felsoroláshoz:
2. A  társadalmi változás következtében a „szűkölködők” támogatása az állami 

szociálpolitika feladata lenne, mégis ezt ellátni nem képes. Éppen ezért a támo
gatásra rászorulók egyforma eséllyel fordulhatnak mind a tanácsokhoz, mind a 
Hitközségekhez. Szubjetív okok döntik el, hogy ki hova fordul. A közvetlen tá
mogatásra szorulók a neológ Központi Szociális Bizottsághoz vagy az orthodox

o o

Bikur Cholim betegsegélyezőhöz fordulhatnak.
. 4. A  Hitközség önálló kórházat tart fenn. A kétszáz ágyas kórház 2/3 része a 

kórházi betegek gyógyítását, 1/3 része pedig gyógyíthatatlan és önmagukkal te
hetetlen betegek ápolását látja el.29 A kórház igazgató-főorvosa Lösonczi And
rás, a MIOK és a BIH elnöke. A  kórház, mint már említettem, egyúttal kasrusz 
intézmény is, de a Szeretetotthon lakóira is itt mosnak. A Szeretetotthon gondo- 
zottait naponta rendelő orvos fogadja ott, a házon belüli rendelőben, s szakkép
zett ápolóik vannak, így az egészségügyi felügyelet megoldott.

7. Az idős emberek számára három felekezeti intézmény szolgál otthonul, 
amennyiben egy intézmény egyáltalán otthon lehet. Ezek közül kettő áll Buda
pesten, egy pedig Szegeden. Ezek szociális otthonok, melyeknek a kóser étkezé
sen kívül és az időnkénti -  nem rendszeres -  imán kívül semmi speciális fe
lekezeti jellege sincs. A magyar állam az országban 5 olyan otthont tart fenn az 
öregek számára, amelyben rituális, kóser kosztol kapnak á gondozottak. A buda
pesti orthodoxia Szeretetotthona az Alma utcában, a neológiáé a Berzevíczy ut
cában van, egy gyönyörű zsinagóga mellett.

A  Szeretetotthonokba való bekerülés nem egyszerű. Feltételként megkívánta- 
tik, hogy az idős emberek korlátozott körű életvitelre azért képesek legyenek, 
azaz ne szenvedjenek olyan előrehaladott betegségben, amely állandó felügyele
tet igényel, kíséreljék meg az otthon közösségébe való beilleszkedést, valamilyen 
-  minimális -  szinten képesek legyenek magukat ellátni. A jelentkezőkről a 
Hitközség megbízottja környezettanulmányt készít.30 Feltételként állapították 
meg azt is, hogy az ide bekerülőnek a saját akaratából, önként kell az otthont 
szállásul kérnie, s nem valamilyen kényszer hatására. (Feltehetőleg a család 
kényszerét próbálták így minimálisra redukálni, bár ez a zsidó családszemlélet 
hagyományainak gyökeresen ellentmond.) S ha a kérelmező megfelelt, s hely is 
van a részére, akkor meg kell állapodnia a Hitközséggel a havonta fizetendő díj
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nagyságáról és vagyonának kezeléséről. Ez a gondozott elhunytéval vagy az örö
kösökre száll, vagy ezek hiányában akár a Hitközségre.

Az újpesti otthon mai helyén 1976 óta működik. Régente ez a zsinagóga mel
letti ház az újpesti rabbi lakása volt, és itt állt a  körzet és a rabbi hivatalának 
épülete is. A lakás melletti épületre még egy emeletet húztak és abból alakult ki 
az otthon. A volt rabbi-lakás fogadja be az ebédlöt, a társalgót és az imatermet. 
Az otthon, bár a legjobb állapotban lévő intézmények közé tartozik, sokak sze
rint felújításra szorul, mivel a rossz alapozás miatt a falak vizesek. A többségé
ben kétágyas szobák tágasak, világosak. Két háromágyas szoba van. Mivel kór
házi jellegű felszereléssel látták el az otthont (vaságy, éjjeliszekrény), sokan ki- 
sebb-nagyobb emléktárgyakkal teszik barátságosabbá szobájukat. Van, aki tévé
jét, rádióját is elhozta a ruháin és értéktárgyain kívül. Sokuknál ott van a falon, 
az éjjeliszekrényen vagy a táskában szeretteinek, vagy az ország különböző pont
jain élő unokáknak, dédunokáknak képe. Néhártyuknál a legfrissebb képek is 
több mint negyvenévesek. Az otthon lakói elmondták, hogy elégedettek, de a 
kosztot nem mindig tartják megfelelőnek. Itt is, aki teheti, sonkával, szalámival 
javítja fel. A kóser ellátást döntő többségük nem igényli. Az otthonnak 45 lakója 
van, két férfi, negyvenhárom nő, s lévén ennyi ágy; telt ház van. A  két szélső 
kategória, amit havonta fizetnek az itt lakók: 500-4000 Ft. Bár senki sem olyan, 
aki ingyen lakhatna itt, de a szociális helyzettől függ az ellátás díja. Igen nagy 
azoknak a száma, akik ingyenes gondozásra pályáznának, de ez lehetetlen szá
mukra. Kevés a férőhely. A lakók a befizetett összegért napi háromszori étke
zésben részesülnek, lakásban, orvosi felügyeletben, s a nővérek gondozásában. 
Külön a számukra napi két órát rendel a házban a körzeti orvos. S egy volt 
közgazdász, aki most nyugdíjas pszichológus, a nyár kivételével napi öt órát be
szélget a lakókkal, szobáról szobára járva. Ez mindenképpen fontos, hiszen a 
Holocaust, kitelepítések, 1956 tovább élő traumáin túl az otthonba nehezen tud
nak beilleszkedni, hiszen az átlagéletkor 85 év. Az otthon már-már szigorú élet
ritmusát is nehéz megszokniuk. Főként azokra jellemző ez, akik eddig teljesen 
független életet éltek. Ehhez az is hozzájárul, hogy az életritmus monotonitását 
nem zavarja meg semmi sem, és ez egyes esetekben depresszióhoz vezethet. A 
depressziót előidéző, segítő ingerszegény környezetet az ott dolgozók, lakók 
egyaránt igyekeznek feloldani. Hetente kétszer tartanak közös lemezhaligatást, s 
a színházi idényben havonta műsort, amiken résztvevő művészek honorárium 
nélkül lépnek fel. Az idős kor miatti helyhezkötöttség feloldhatatlan. Van, aki ki 
sem mozdul, aki a közeli piacra jár, aki időnként bekukkant a Gerbaud-ba, s 
van aki kanadai rokonait látogatja meg.31 Az otthon mellett hatalmas, szépen 
felújított zsinagóga áll. De mint panaszolták, csak igen ritkán verődik össze a 
minjan (10 férfi). Ha össze is jön a gyülekezet, akkor is a kis imateremben 
imádkoznak a rabbi vezetésével. A nagy zsinagóga csak nagy ünnepeken telik 
meg, amikor külföldiek is felkeresik. A zsinagóga mellett emlékcsamok áll, 
melyben a Kozma utcai zsidótemetőhöz hasonlóan márványba vésve sorakoznak 
az újpesti mártírok nevei. Újpesten ma béke van. Bár a körzeti elnök négy ren
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dőrautót kért és kapott egy utóbbi ünnepkor, megelőzendő esetleges provokáci
ókat. Nem volt rá szükség, de a napsütötte békét ijedt remegések, véres képek, 
gyökértelenség érzése, idegfeszültség árnyékolja be.

A  kasrusz intémények kapcsán az étkeztetési tevékenységet már leírtam. Még 
egyszer összefoglalva: a kasrusz intézmények léte végtelenül fontos. Bár nem 
mindenki vezet kóser háztartást, nemléte óriási problémákat okoz -az igénylők
nek. Bár az előállítási költségek magasak, fenntartásukban nemcsak a Hitközség 
érdekelt. Az árusított kóser húsfélék ára nagyon magas, a kóser pálinka ára kis
sé magasabb, mint a skót whiskyé. De az ingyenétkeztetés megszüntetése soka
kat akár éhséggel fenyegetne.

Gerő Katalin könyvéből32 nyerhetünk képet a századforduló árvaellátásáról, a 
Nőegyletek munkájáról, a csepeli Weiss Szülőotthon néhány fontosabb esemé
nyéről. A jótékony célokba befektetett munka napjainkra szinte semmivé vált. A 
Holocaust után, az 50-es évek első felében az árvaházak érthető módon zsúfol
tak voltak. Az ott felnevelődött nemzedék többsége elfordult a vallástól, illetve 
csak időnként kapcsolódik valamilyen felekezeti szervezeti formához, jár el is
tentiszteletre, kulturális rendezvényre. Ma az ő gyermekeik fordulnak vissza a 
zsidóság felé. De ma, szerencsére, az árvaház csak nevében és kollégiumként 
működik. Napjainkban, három a kiskorú lakók száma, két fiú és egy lány, de a 
zsidó szociális gondoskodás ismét javításra szorul. Az otthonok képtelenek befo
gadni az elesetteket, és az őket istápoló Női Tagozat a megváltozott lehetőségek 
és a jelentős fogyás miatt elvesztette jelentőségét. Tehát megállapítható a zsidó 
karitatív tevékenység visszaszorulása, ziláltsága, annak ellenére, hogy a felekezet 
tevékenységi körében ez a működés kapja a legnagyobb hangsúlyt és támogatást. 
Ez pedig kihat a vallásosságra is, így viszont bajba kerül a zsidó mindennapok 
teljesebb megélése, a Hitközségbe vetett bizalom, s felerősödik az öregkortól va
ló félelem az elveszett biztos támasz miatt. Hiányoznak olyan tevékenységi for
mák, melyek a pszichés traumák, problémák feloldását céloznák: pszichológus, 
nevelési tanácsadás, jogi sérelmek orvoslása, s maga a közösség. Mindezekre 
nagy szükség lenne, s helyreállítaná a zsidóság tömegeinek bizalmát vezetőiben, 
legyenek azok akár vallásiak, akár világiak. A törődés, valahová tartozás érzését 
adná ez vissza, s minden bizonnyal nem keveseknek.

Kulturális tevékenységek

A  zsidóság pszichohigíénés tevékenységének vizsgálatakor nagyon fontos teret kap 
a zsidó identitás kulturális gyökerezettsége. A zsidóság kultúrája, normatív rend
szere biztosította a legújabb korban a felemelkedés lehetőségét, s eddig a folyama
tig a közösség formáló és megtartó erejét. A dolgozatom első felében említett 
zsidó öndefiniálás a választ ma már nem a vallásban és rituálékban leli meg, hanem 
a kultúra olyan tág értelmezésében, amelyben -  asszimiláltam külön nyelv nélküli
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„etnikum” szintjén értelmezve a zsidóságot az összes kulturális hagyomány, 
közösségi erő fellelhető.33

A lelki egészségvédelem, a mindennapok lelki és közösségi élete, aktív gyakor
lata a pszichés problémák kialakulásának megelőzésében sokat segíthet. A  zsidó 
vallási tevékenységi formák, vallási ünnepek számos dologban különböznek a ke
resztény szokásoktól, de abban megegyeznek, hogy ugyanolyan közösségi, vagy a 
történelembe visszatekintve annál erősebb érzést biztosítanak, amelyek az egyé
nek biztonságérzetét növelik, magányosságát csökkentik és a közösségért végzett 
cselekvéseket a legmagasabban honorálják, biztosítják a társaslét egyes, szűk te
reit, informálnak és befolyásolnak, és mindegyik formájukban kötődnek vallási, 
történelmi, szociális, közösségi intézményekhez és eszményekhez. Ezek a formák 
a felekezeten belül a következők:

1. Vallási ünnepek, vallási intézmények, rendezvények.
2. Szociális tevékenységi formákhoz kötődő kulturális tevékenységek.
3. A  felekezet világi tevékenysége, mely az első két pontba foglaltakat és a 

kívülállók informálását van hivatva elősegíteni. (Ez főként csak a MIOK és a 
BIH vezetőségének a területe.) Véleményem szerint a magyar felekezeti zsidó
ság meglévő szervezeti élete e három kulturális-közösségi, rendező-információs 
forma körül kristályosodik ki.

1. A zsidó kulturális rendezvények, tevékenységek szervezését legfelsőbb szin
ten -  a Szervezeti Szabályzat szerint -  az Országos Vallásoktatási és Vallásmű- 
velődésí Tanács végzi.34 A Szabályzatban foglaltak alapján a Tanács 15-25 tagból 
(rabbik, tanárok) áll. Feladatai közé tartozik a vallásoktatás, a vallásos nevelés 
módjának megszervezése, a vallásoktatás statisztikájának nyilvántartása és feldol
gozása, a vallásoktatásra vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése, a Hit
községen belül működő vallásművelődési szervezetek megalakításának előmozdí
tása, stb. E  Tanács tevékenységéről utoljára az 1959-es Új Élet Naptár tudósí
tott. Léte névleges. Feladatai -  ha ellátottak -  átkerültek a MIOK, illetve a 
Rabbitanács hatáskörébe. A különböző körzetekben, a Goldmark-teremben 
megszervezett kulturális rendezvények és feltételeik megteremtése helyi szerve
zésről tanúskodik, melyeknek általában nincs kapcsolatuk egymással, azon kívül, 
hogy ezek a kulturális rendezvények a Hitközségen belül folynak. A központi 
irányítás hiánya sehol sem érezhető, annál inkább a központi támogatásé. Az Új 
Élet Naptár már említett száma ír szintén a Budapesti Kulturális Csoportról, 
amely „...feladatának tekinti, hogy újjáélessze az egykori Országos Magyar Izra
elita Közművelődési Egyesület (OMIKE) legjobb hagyományait...” E  szervnek a 
léte a múltban és a jelenben is kérdéses.35

A budapesti zsidóság vallási, valláskulturális összejöveteleinek keretei tragiku
sak. Annak ellenére, hogy megindultak a felújítások (Bethlen tér, Rabbiképző) a 
leromlott, bezárt zsinagógák, betört ablakok, omló kerítések, az elmúlást vetítik 
elő.

A  közösségeknek alig van működési tere, a szoba nagyságú imatermek és a 
rossz állapotú imaházak inkább taszítóak, mint vonzóak, s hiányoznak azok a
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kísérőhelyiségek is, ahol a közösségek a templomi téren kívüli életüket folytat
hatnák. Ebből -  és a világi és állami vezetés óvatoskodásából, cionista-paranoi
ából -  kifolyólag a közösségek elhalóban, széthullóban vannak. A közösségek, 
melyek magukat is alig buják fenntartani, közösségi tereiket sem tudják, s a 
központi pénzek fölött rendelkezők hagyták e tereket és a közösségeket elpusz
tulni. Állandóan hallható az is, hogy a körzetek nem támogatják a központi ve
zetőséget anyagilag, tudva tudván, hogy ezek magukat sem bírják fenntartani, 
így félő, hogy az amerikai zsidóság támogatásából megújuló zsinagógák csak a 
széthullott zsidóság történelmi mementói, emlékművei lesznek. A templomokba 
még rendszeresen eljárók: idős emberek -  fiatalok alig vannak. A látogatók 
többsége nem érti az ima nyelvét, nem tudja követni a liturgiát s a több órára is 
elegendő ima elmondása a rövidre szabott idő miatt érthetetlen hadarás, amit az 
ima kántálója sem ért már meg. A liturgia ésszerűsítésre, megújításra vár, bár a 
támogató amerikai zsidóság a konzervatív irányokat követi, s emiatt a megújulás 
is jócskán várat magára. A  nemcsak ünnepeken zsinagógába járók viszont ezt 
szokták meg, mivel túlnyomó többségük idős ember (60 év fölött), s a változás 
bizonyára megrázná őket. De a jövő elképzelhetetlen jelentős változtatás nélkül, 
hacsak nem akarják, hogy tíz év múlva a zsinagógák teljesen üresek lejgyenek.

Fiatalok alig vannak az imaházban. Ök nem nagyon tudnak héberül, nem is
merik a liturgiát, sőt egyes helyeken az idősebbek saját köreik megzavarásának 
tekintik a fiatalok jelenlétét.

Aki a zsidóságát később fellelők, megtalálók közé tartozik, az előképzettség 
nélkül, beavatás nélkül, tehetetlenül áll, hiszen a vallásoktatás — az Anna Frank 
Gimnázium kivételével -  14 éves korig tart, s e kor betöltése után nincs szá
mottevő -lehetőség rá, s a tanulni vágyó, bárhogy igyekeznék, elutasításban része
sül. Ez már-már — a Talmud Tórák közepes színvonala miatt — a magyar zsidó
ság vallásos életének felszámolásához, a kulturális örökség elfelejtéséhez vezet
het. A nagy ünnepek megtartása nem tudja mindezeket felszámolni, s ugyanez 
vonatkozik az évi néhány közepes kulturális összejövetelre is.3* Ha a családi 
vagy személyes indíttatás nem pótolná -  néhol csak autodidakta módon -  e 
hiányt, akkor a vallásos magyar zsidóság, az, amelyik tehát tudatában van zsidó
ságának és azt vallási formában is gyakorolni akarja, néhány év alatt eltűnne. A 
vallás, vallásosság terjedésének objektív akadályait Raj Tamás rabbi tárta fel 
megrázó erővel. Mindezek feloldásához, úgy vélem, a mai felekezeti valláskul
turális intézmények tevékenysége nem eléggé átütő, elégtelen. A célok és az esz
közök kodifikálatlanok. A  meglévő főbb valláskulturális intémények a követke
zők:

1. Talmud Tórák
2. Anna Frank Gimnázium
3. Országos Rabbiképző Intézet38
A Talmud Tórák Magyarországon a zsidó kultúra továbbadásának fő fontossá

gú intézményei. Alapfokú iskola ez, melynek eredete a talmudi korra tehető. Az 
oktatás, az írás-olvasás tudásának tisztelete az Isten közelségének tudatáig, ls-
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termel való párbeszéd lehetőségéig nyúlik vissza. Természetesen ebben közreját
szik a kultúra megőrzésének, mint a nép összetartása eszközének fontossága is. 
A  kultúrája nélkül a zsidóság fönn nem maradhatott volna. Éppen ezért nem 
tekinthető -  a szó szoros értelmében sem -  analfabétának a héberül, jiddisül 
ími-olvasní tudó, aki esetleg a befogadó népek nyelvének írott alakját nem is
meri. A Talmud Tórák feladata az ími-olvasní tanításon kívül a kisgyermekek 
megismertetése Mózes törvényeivel, a Talmud egyes részeivel és Rasi39 Tóra- és 
Talmud-magyarázataival. A gyerekek 4-5 éves koruktól kezdve jártak chéderbe 
(alapfokú zsidó iskola, a Talmud Tórák elődje), ma iskoláskortól a Talmud Tó
rába, és bar mievó-jukig40 tanultak ott. Ezután a jesívában folytatták tanulmá
nyaikat (kb. közép-főiskola) egészen családalapításukig. Ma Magyarországon 
nem működik jesíva, a Talmud Tórákat, melyek a legtöbb körzetben működnek 
a rabbik vezetésével, 14 éves korukig látogathatják a gyerekek. A szaporodó 
gyerekszám mellett már sok szülő is ott ül és jegyzeteket készít, saját magát 
tanítván, hiszen felnőtt az a korosztály, akiknek az. életéből, szüleik, a környezet 
nyomására, kitörölték zsidóságukat, s az érdeklődés későbbi fellobbanása csak 
így elégíthető ki, hiszen kiadványok nem állnak elegendő számban mindenki 
rendelkezésére.41 A Talmud Tóra tanfolyam vizsgával ér véget. Az idén levizsgá
zott 300 kisgyerek (akik beszámoltak tudásukról, amit vasárnap délelőttönként 
szívtak magukba) félő, hogy kevésnek bizonyul a magyar zsidó kultúra továbbha- 
gyományozására.42 A Talmud Tóráknak nincs folytatásuk. Az Anna Frank Gim
názium már más kulturális intézményi formát képvisel.

A  60 éves múltra visszatekintő, Anna Frank nevét felvett gimnázium ma egy 
épületben helyzekedik el az Országos Rabbiképző Intézettel. A gimnázium 
múltja, fejlődése nem töretlen, működése, működési helyei, hallgatói létszáma 
ingadozott. A felszabadulás után létszámának első felívelése a 60-as évekre 
esett, amikor a háború után született első nemzedék került ide tanulni. Létszá
ma ciklikusan alakult hiszen a 70-es években megfogyatkoztak a diákok, s volt 
olyan évfolyam, mely két főből állott. Napjainkra (1987 január) a diákok létszá
ma 52, a tanároké 17 fő. Újabb ciklus kezdetén vagyunk, fokozatos létszámnöve
kedés ismét várható. A diákok és tanárok aránya azt sejteti, hogy a régen nagy
hírű gimnázium maximális hatékonysággal dolgozhat, a diákok megjcülönbözte- 
tett figyelemben részesülnek. A gimnázium csak abban különbözik a többi álta
lános gimnáziumtól, hogy rendszeres zsidó vallásoktatás folyik benne. Ez az is
kola fontos összekötő kapocs lehetne a Talmud Tórák és a Rabbiképző Intézet 
között, ha oktatási módját, rendszerét a másik kettővel összehangolná. Mivel a 
zsidóságot az iskolai vezetés, mint vallást kezeli, éppen ezért a vallásoktatásban 
r ej lene az a feladat, amely e pontból -  szemléletének kitágításával -  megismer
tethetné a diákokat a zsidó történelemmel és irodalommal. Jelenleg nem hasz
nálja ki azt az óriási pedagógiai hatást, melyet Spinoza, Einstein, Halévy, Heine, 
Mendelssohn példája is nyújthatna. S éppen ezért a zsidó fogalom továbbra is 
főként az idegekbe van vésve, s nem a tudatba, s ezt a vallásoktatás egymaga, s 
egy kis zsidó közösség nem képes teljes mértékben kibontakoztatni és feloldani.
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Mégis, a gimnázium diáksága a legjobban aktivizálható csoport a különböző fel
lépések céljára műsoros esteken, vidéken és Budapesten. Az amúgy is lappangó 
zsidó öntudat felszínre emelése és okos irányítása volna a gimnázium vezetősé
gének is (részben) a feladata. Mindezek leszorítása, elhallgatása csak torzulások
hoz vezethet. A  legfogékonyabb korban lévő gyermekek érzelmi, szellemi megin
dítása minden pedagógus feladata lenne.

A magyar zsidó vallásművelődés fellegvára az 1877-ben alapított Országos 
Rabbiképző Intézet. Jelentősége jócskán túlnőtt Magyarország határain, lévén ez 
Közép-Európa egyetlen rabbiképző iskolája. Az Intézet a budapesti zsidóság 
egyik szellemi központja. Itt található a könyvtár, a frissen alapított országos ha
táskörű levéltár43, a képzésben résztvevő, szinte teljes rabbikar44, a péntekenkén- 
ti kiddusok45, az Új Életben meghirdetett és 1987-ig megtartott, nyitott „szabad- 
egyetemi” judaikaí előadások. Bár jelentősége ezeknek még nem teljesen felis
mert, mégis a kiddusok résztvevői már-már határozott körvonalú kisközösségek
ké váltak, ami szinte egyedüli a fővárosban. Valódi kulturális központtá az Inté
zet csak akkor válhat, ha végre megnyitja kapuit a könyvtár és újjáélednek a 
szabadművelődés régi tradíciói; a tanulás és kutatás szabadon hozzáférhető he
lyévé válik a Rabbiképző. Az újbóli felívelés a hallgatói létszám növekedésén 
mérhető le. Ez (1987 októberében) nyolc fő, és két leendő hallgató teljesít kato
nai szolgálatot. Az Intézet egyaránt képez rabbikat, rábbihelyetteseket, kántoro
kat. A felvéteti kritériumai: zsidó vallás, héber és vallási ismeretek, érettségi. A 
tantárgyak: filozófia, Talmud, Biblia, Sulchan Aruch46, zsidó irodalomtörténet, 
zsidó történelem, héber nyelv (bibliai, modem) és idegen anyanyelvű hallgatók 
számára magyar nyelv. A képzés rabbiavatással zárul.

2. A szociális tevékenységi formákhoz kötődő kulturális tevékenységek alatt 
két intézményben folyó munkáról szeretnék megemlékezni. Elsődlegesen a Gál 
György Sándor Kultúrközpont és Nyugdíjas Napközi Otthon tevékenységéről, s 
ehhez kapcsolódóan az újpesti Szeretetotthon művelődési munkájáról. Mindkét 
intézménynél hangsúlyos teret kap a szociális, illetve egészségügyi tevékenység, 
mégis kulturális szolgáltásuk ezen intézmények látogatóinak szükségletévé, 
mondhatni az élethez kötő kapcsoknak egyik lényeges, elemévé vált.

A Páva utcában, a BIH szociális konyha tőszomszédságában, egy régen bezárt 
zsinagóga tövében áll a Kultúrközpont szürke épülete. Napközi otthon, tálaló- 
konyha, kisszínház, ebédlő, imaterem funkcióját tölti be az a néhány helyiség, 
amely itt található. Idős emberek mindennapi közösségi tere ez, ahol eltölthetik 
napjuk egy részét. Egymás társasága, taíán sokukbak az egyedüli emberi, min
dennapi társásg, s magányukat enyhítendő járnak ide, nemcsak azért a kis ebé
dért, amit a többség ingyen fogyaszt el itt. Az ide eljáró öregek kora: 65-93 év. 
Kb. 100 fő étkezik itt nap mint nap, kóser ellátásban részesülve, bár itt is 
ugyanaz a helyzet, mint máshol, hogy többségük a kóser ellátást nem igényli, s 
azért hálás, hogy van hol ennie. Ha tehetik, elviszik a repetát vacsorára. Az 
ebédlő hétfő délutánonként átalakul színházzá, amikor az intézmény rátermett 
vezetője meghívott művészekkel műsorokat szervez az öregek számára. Hétfőn
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ként nincs tévéközvetítés, így esett a választás erre a napra. Ilyenkor 2-300 em
ber tó együtt ül 1/2 3-tól 4-ig, hogy magányosságát egy kis szórakozással űzze el. 
Az otthon rendezvényeiből eddig hatot vett fel a rádió, Kaposy Miklós kabaré
jától költői estekig. Volt már Szép Ernő, Gelléri Andor Endre, Mezei András, 
Pilinszky, Karinthy Ferenc délután. Az ide meghívott vendégek anyagi ellenszol
gáltatást nem kapnak fellépésükért. Ennek ellenére nagyon széles azoknak a tá
bora, akik ide ellátogattak. A műsorvezető általában a Kultúrközpont vezetője, 
időnként Rapcsányi László. Énekelt már az intézmény falai között az operisták 
közül: Molnár András, Moldován Stefánia, Csáki József, Rohonyi Anikó. Ope
rettet: a Rátonyi család, Németh Marika, Cseke László, Oszvald Marika, Farkas 
Bálint. Fellépett már itt: Tolnay Klári, Ruttkai Éva, Hegedűs D. Géza, Sinkovits 
Imre, Benkő Gyula és Péter, Goór Nagy Mária, Kabos László, stb. Ilyen jellegű 
előadásokon kívül még nagy teret kap az ismeretterjesztés is. Az öregek min
dennapi problémái kerülnek itt terítékre. A helyes táplálkozástól kezdve, a sze
mészeten keresztül, a kedvenc háziállatokig nagyon sok témából tartanak itt elő
adást. Vallási ünnepeken valláskulturális előadások hangzanak el az öregek szá
mára, akiknek többsége már nem vallásos. Ezért elég számukra a kis imaterem, 
a nagy zsinagóga helyett. Ez az imaterem, az általam ismertek közül, a legmeg- 
hittebbek közé tartozik. A szép, régi térítők, frigyszekrény-takarók körben, min
denütt láthatók. Nyaranta, mikor a színházi évad szünetel, az öregek egy kis cso
portját kirándulni viszik, s mivel mindenkit képtelenek elvinni, feliratkozás alap
ján járhatnak el. De akár a Margitsziget, akár más hely a cél, az idősebbek nagy 
része nehezen mozdítható. Ugyanez a helyzet a színházlátogatásokkal is, az este 
kimozdulni már nem akaró öregek csak egyes színházak délutáni főpróbáira jut
nak el (Ódry, néha Madách Kamara, Nemzeti). Ez évente kb. 5-6 alkalommal, 
40-50 főnek nyújt felüdülést. A  család, rokonság nélkül magukra maradt öregek 
háromhavonta megünneplik egymás aktuális születésnapjait, a halott, elpusztult, 
s meg nem született gyerekek és unokák helyett. Egymás közt, de talán már 
kevésbé egyedül.

Az újpesti Szeretet-otthonról már írtam. Említésre azért kívánkozik ide, mivel 
művelődési programja, ha nem is ilyen bejáratottan, de hasonlóképpen működik. 
A hetente kétszeri lemezhallgatáson túl megszervezett havonta egyszeri műsoros 
délután itt is az érdeklődés központjában van. Beszédtémát ad a mindennapok 
egyhangúságában, örömöt és feloldódást.

3. A felekezet világi tevékenysége, amely sajnos nem tükröződik kellőképpen 
belső életében, nagyon sokrétű. Ebbe beletartozik Schőner Alfréd főrabbi or- 
szággyűlési képviselősége, a Hitközség és a testvér-hitközségek (a világ bármely 
táján) kapcsolata, a Zsidó Múzeum, az Új Élet, a könyvkiadás, a Goldmark kó
rus, a Központi Szociális Bizottság. Mindezek követhetők az Új Élet és a napi
lapok oldalairól.

A  Magyar Zsidó Múzeum a zsidó kultúra reprezentánsa lehetne. A  kis terüle
ten elhelyezett, szűk kereteken belül működő intézmény hatalmas értékeket mu
tat be. Pillanatnyi megújulásaira, még be nem mutatott tárgyaira a nagyközönség
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mindig is odafigyelt, történetének buktatóira már kevésbé. A 40-es évek végéig 
a világ főbb zsidó kulturális intézményeivel kapcsolatot tartó intézmény egy má
sodrangú magyar múzeum szintjére esett vissza. Dr. Benoschovsky Hona áldoza
tos munkája, életműve a Zsidó Múzeum megmaradása47.

Az 1945 óta folyamatosan megjelenő Új Élet tájékoztatja a magyar felekezeti 
zsidóság belső életének egyes eseményeiről az érdeklődőket. Domán István és 
Raj Tamás munkája esz.48 Mégis e négy oldalon megjelenő lap elégtelennek tű
nik a többi felekezet sajtótermékei, s a zsidósággal összefüggő történések (múlt
ban és jelenben egyaránt) mellett. Mindez sokkal nagyobb teijedeímet és nyílt
ságot, s kevesebb elhallgatást igényelne.

A hatvanas évek végén alapított Goldmark kórus megszervezése néhai Adám 
Emil karnagy, Scheiber Sándor és Landeszman György munkáját dicséri. Jelen
léte a zsidó kulturális életben viszonylag kis súlyú, de működését a világon több 
helyen is megismerték. Egyre bővülő tagsága mindenképpen az érdeklődés fel- 
keltődését jelzi. Részük volt több hanglemez elkészítésében is.

A magyar zsidóság egyik legfontosabb kulturális, világi működése a könyvki
adás. A Scheiber Sándor által elkezdett MIOK Évkönyv szerkesztése, most is a 
legfőbb feladatok közé tartozik. Az Évkönyv szinte egyenes folytatása az Új Élet 
Naptáraknak, bár ez utóbbin nincs feltüntetve a kiadást finanszírozó szerv, míg 
az 1970 után után megjelent kiadványok a Memóriái Foundation fór Jewish Cul- 
ture anyagi támogatásával készültek el. Az Évkönyvek mellett hézagpótlók vol
tak a hitközségek monográfiái, Scheiber Sándor egyéb könyvei, melyekkel világ
hírűvé vált, s velük együtt a magyar zsidó kultúra is megkapta az őt megillető 
világrangot. A Folklór és tárgytörténet, Magyar Zsidó Oklevéltár szerzőjének 
halála után a könyvkiadás továbbra is folytatódik, ha nem is az ő általa megkez
dett történeti irányban. Az Alef Könyvek sorozatának kezdő kötetei nyomán az 
megállapítható, hogy a folytatás tágabb, de egyszersmind kevésbé mélyebb kört 
ölel fel egyelőre a zsidó kultúrából. A „Halljad Izrael” és a két másik könyv 
inkább a mindennapok kultúrájának, kultúrtörténetének körét tárgyalja, s ezáltal 
válik hasznos és fontos olvasmánnyá.

A  főbb vonalakban felvázolt zsidó intézményi rendszer és tevékenységi körök, 
mint láttuk, nem mondhatók sem teljes körűnek, sem elégségesnek és egészsé
gesnek. De a napi és hosszútávú politika, begyökerezettség, avult szemléletek 
bűvköréből nagyon nehéz a kilépés. Főként akkor, ha a jobbítás szándéka érde
keket sért, vagy mítoszokat, apparátust rombol szét. A most még csak remélhető 
nyitás politikája vélhetően eljut az egyházakhoz is. De ha a folyamat valódi kez
dete sokat várat magára, még maradék-zsidóságról sem, csak zsidókról, rosszabb 
esetben róluk sem beszélhetünk.

1987
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Utószó 1988 decemberében

Dolgozatom nagyon sok szempontból hiányos. Én a magam számára kerestem 
fogódzót az intézmények megismerésével. Minden helyre nem jutottam és juthat
tam el, s információk megszerzésében is komoly nehézségeim voltak. Ha ma kez
deném újra, bizonyára könnyebb dolgom lenne, hiszem megindult az erjedés. Meg
alakult a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület, felújították a Soros Alapítvány támo
gatásával a Rabbiképzó könyvtárát, az Emanuel Alapítvány gyűjtést indított a 
Dohány utcai zsinagóga felújítására. Mindezek nyomán kényszerült lépni a feleke
zet világi vezetése is. így már az önálló kezdeményezések sem ütköznek direkt 
tiltásba, sőt némelyek támogatást is kaphatnak. Mégis, a vallásos magyar zsidóság 
el fog tűnni, ha nem tesz radikális lépéseket a teljes és minden szintre kiterjedő 
megújulás felé. Az eddigi úton haladva nem tarthatják fenn a zsidóságot, és a 
fiatalok beleszólása, bevezetése a közösség ügyeibe még mindig tabu. Az alapvető 
feltétele ennek a vallás formáinak megújítása, s az, hogy ne csak a vallás nyerjen 
méltó rangot a közösségben, hanem a zsidó tradíció, a közösségi munka megbecsü
lése és az önzetlen emberség, s a sorsközösség vállalása is. Az aktivitás és a tett az 
igazi út.

Dolgozatomat ajánlom azoknak, akik a felekezet Árvaházában nőttek fel és 
tanúi voltak ennek a hanyatlásnak, de még néhányan közülük képesek tenni en
nek tragikus vége ellen. Mindazoknak, akik segítették munkámat, s tanácsaikkal 
támogattak, s mindazoknak, akik elolvassák.

Ajánlom tehát Dombi Györgynek, Dalos Györgynek, Lande&zman Györgynek 
és Varga Lászlónak, Talyigás Katalinnak, Schweitzer Gábornak és Önnek ezt a 
dolgozatot.
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Melléklet, 1.

A zsidó kultúra egyike a legrégebbi korok óta továbbélő kultúráknak. Három 
évezredes múltja, fennmaradása és serkentő szerepe adta meg számára a tekintélyt 
és elismerést. Az egyén, a családja, a környezete számára kodifikálta a tradicionális 
normákat, az életmód, az erkölcs szabályait. A  legújabb századok változásaihoz 
alkalmazkodva elszaporodtak a repedések e kultúra védő és sokat támadott falain 
(asszimilációs lehetőségek, egzisztenciális felemelkedés esélye, az évezredes fenye
getettség feloldhatósága), s ezek a történések a közösség irányzatokra való szaka
dásához, a rítusok elhagyásához, a zsidó kultúra különböző népek kultúrájával való 
vegyítéséhez, illetve teljes feladásához vezettek. A XEX-XX. század eszméi, eszmei 
áramlatai, politikai, gazdasági viszonyai alakították, mobilizálták a zsidóságot. A  
zsidó kultúra teljes egységben élt a vallással. A vallási parancsok, Mózes Tórája 
által kialakított és megszenvedett életmód termelte ki a zsidó mindennapok kultú
ráját és viszonylagos egyformaságban gyökerező egységét. így bár a vallási törvé
nyek átszőtték életét, mégis a kialakult kultúra túlnőtt a valláson, mivel az állandó
an változó társadalmi környezet, a vándorlás, a kiűzetés fokozott veszélye, s maga 
az állandó életveszély, fenyegetettség továbbalakította a kultúrát, a gondolkodás
módot, s a közösség továbbőrzésének eljárásait. Míg a mobilizáció a XIX. század 
előtt főként közösségek egészét érintette, Nyugat-Európában és fokozatosan Ke
let-Európábán is megteremtődtek a feltételek az egyéni mobilitásra, s a közösség
ből való egyéni kiszakadásra. S mivel a zsidó közösséghez való tartozás társadalmi 
hátrány jelentett, érthető az a folyamat, amely egyre-másra gyorsította a közösség 
elhagyását, illetve egy Bibó által pontosan leírt1 köztes megoldás kialakítását, mely 
vagy a közösséggel, vagy a befogadó közeggel való kapcsolatot tette formálissá.2 A 
Holocaust traumája után felszínre törtek az érdekellentétek: a cionisták tevékeny
sége erőre kapott, a Holocaust túlélőinek egy része, amint megtehették, elfordul
tak a zsidóságtól és asszimilálódni akartak, egy kisebbség fokozottan kezdte újra 
vallási életét, s voltak, akik folytatták a felemás viszony útját: nagy ünnepek meg
ünneplése, de a rituális étrend és életrend elhagyása. Később ehhez járult az 50-es 
évek cionista-üldözése, a könyvkiadás szüneteltetése, az erős ideológiai prés, a 
Holocaust közelsége, mely láthatatlanná tette a Hitközséget. 1945-től eltelt négy 
évtized zsidó közélete leredukált formában, az állammal kötött Egyezmény szelle
mében és a Szervezeti Szabályzatban rögzítettek határain mozoghatott. E  korszak 
kezdetén a zsidó szociális tevékenység elevenen virágzott, de a kulturális élet korai 
hanyatlását követve hamar visszafejlődött. Ma úgy tűnik, hogy ebből a stagnálásból 
valamilyen kiút kínálkozik.

1. Bibó István: Zsidókérdés Magyarországon 1944 után Magvető, Bp. 1986.2-köt.
2. Ilyen értelemben a közösség eredeti magját csak az orthoduxia őrizte meg.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

A Magyar Zsidó Levéltár fondjegyzéke
1822-1950 72,16 fin

Magyar Izraeliták Országos Irodájának iratai. 1868-1950 1,80 fin
Magyar Izraeliták Országos Képviseletének iratai 1917-1950 54,00 fm
Országos Rabbiképző Intézet iratai 1877-1950 7,50 fin
Országos Izraelita Tanítóképző Intézet iratai 1907-1919 0,10 fin
Pesti Izraelita Rendes Leányfőtanoda iratai 1868-1871 0,01 fm
Országos Rabbi Egyesület iratai 1917-1950 0,30 fm
Achavász Reim (Országos Felebaráti Szerető tegylet)

iratai 1928-1945 0,20 fm
Izraelita Magyar Irodalmi Társulat iratai 1928-1950 0,86 fm
Országos Magyar Zsidósegítő Akció iratai 1942-1945 0,15 fm
Zsidó Gimnázium Baráti Körének iratai 1938-1941 0,08 fm
Beregi Endre pesti jogtudós iratai 1882-1950 0,04 fm
Bemstein Béla nyíregyházi rabbi, történész iratai 1868-1943 0,02 fm
Dercsényi Móric rabbiképző intézeti tanár iratai 1879-1950 0,14 fm
Fischer Gyula rabbi iratai 1861-1943 0,45 fin
Heller Bemát rabbiképző intézeti tanár iratai 1871-1943 0,60 fm
Herczog tabi kereskedőcsalád iratai 1894-1950 0,20 fm
Kalmár Ödön kőbányai rabbi iratai 1886-1944 0,03 fm
Lűw Emanuel szegedi főrabbi, orientalista iratai 1854-1944 0,22 fin
Piílitz Dávid fizikus iratai 1842-1856 0,04 fm
Pollák Lázár pesti orthodox főrabbi iratai 1822-1905 0,14 fm
Schlesinger Sándor debreceni főrabbi iratai 1893-1947 0,04 fm
Singer Abrahám rabbi, történész iratai 1886-1903 0,03 fm
Venetianer Lajos főrabbi, orientalista iratai 1867-1922 0,01 fm
Weíies Gyula óbudai főrabbi, kultúrtörténész iratai 1898-1907 0,05 fm
Wertheimer Adolf, az Izraelita

Magyar Irodalmi Társulat elnöke iratai 1868-1950 0,15 fm
Zsoldos Jenő irodalomtörténész iratai 1896-1905 5,00 fm

Hitközségek iratai:

41. Bajai Hitközség iratai 1790-1944 5,55 fm (szaklevéltár)
a) Anyakönyvek 1853-1944 0,98 fim
b) Közgyűlési jegyzőkönyvek 1870-1937 0,27 fm
c) Chevrakönyv 1790-1864 0,12 fm
d) Gazdasági iratok 1853-1943 1,18 fm
e) Vegyes iratok 1841-1942 3,00 fm

42. Bocsi Hitközség iratai 1800-1884 0,03 fm (Miskolcon)
a) Anyakönyvek 1800-1884 0,03 fm

43. Ceglédi Hitközség iratai 1841-1941 1,00 fm (szaklevéltár)
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44.

45.

46.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.
60.

61.

62.

Csongrádi Hitközség iratai 1841-1941 0,29 fm
a) Anyakönyvek 1841-1885 0,06 fm (Szentesen)
b) Közgyűlési jegyzőkönyvek 1850-1941 0,10 fm (Szegeden)
c) Gazdasági iratok 1900-1941 0,13 fm (Szegeden)

Csurgói Hitközség iratai 1769-1843 0,73 fm (Kaposváron)
a) Anyakönyvek 1769-1843 0,74 fm

Debreceni Hitközség iratai 1854-1949 0,81 fm
a) Anyakönyvek 1854-1944 0,06 fm (Kaposvár)
b) Vegyes iratok 1886-1949 0,75 fm (szakivt.)

Görbő-pincehelyi Hitközség iratai 1886-1938 0,14 fm (Kaposvár)
a) Anyakönyvek 1886-1938 0,14 fm

Gyöngyösi Hitközség iratai 1847-1950 1,56 fm (szakivt.)
a) Anyakönyvek 1847-1950 0,45 fm
b) Közgyűlési jegyzőkönyvek 1912-1950 0,23 fm
c) Temetői kataszter 1876-1950 0,33 fm
d) Gazdasági írások 1948-1950 0,54 fm

Gyöngyös-melléki Hitközség iratai 1848-1885 0,11 fm (Kaposvár)
a) Anyakönyvek 1848-1885 0,11 fm

Hahóti Hitközség iratai 1850-1859 0,01 fm (Nagykanizsa)
a) Anyakönyvek 1844-1922 0,01 fm

Hódmezővásárhelyi Hitközség iratai 1844-1922 0,21 fm
a) Gazdasági iratok 1844-1922 0,21 fm

Jászberényi Hitközség iratai 1851-1950 1,00 fm
a) Anyakönyvek 1851-1943 0,50 fm
b) Gazdasági iratok 1910-1950 0,50 fm

Kadarkút! Hitközség iratai 1809-1885 0,05 fm (Kaposvár)
a) Anyakönyvek 1809-1885 0,05 fm

Kaposmérői Hitközség iratai 1873-1884 0,03 fm (Kaposvár)
a) Anyakönyvek 1873-1884 0,03 fm

Kaposvári Hitközség iratai 1771-1944 0,88 fm
a) Gazdasági iratok 1771-1944 0,88 fm

Karádi Hitközség iratai 1881-1885 0,02 fm (Kaposvár)
a) Anyakönyvek 1881-1885 0,02 fm

Karcagi Hitközség iratai 1872-1942 0,01 fm
a) Anyakönyvek 1872-1942 0,01 fm

Kecskeméti Hitközség iratai 1832-1950 2,50 fm (szakivt.)
Keszthelyi Hitközség iratai 1822-1948 0,90 fm
a) Anyakönyvek 1828-1948 0,30 fm
b) Közgyűlési jegyzőkönyvek 1866-1942 0,20 fm
c) Gazdasági iratok 1822-1944 0,25 fm
d) Vegyes iratok 1830-1944 0,15 fm

Kiskunhalasi Hitközség iratai 1850-1950 1,14 fm (szakivt.)
a) Anyakönyvek 1850-1950 0,07 fm
b) Közgyűlési jegyzőkönyvek 1945-1950 0,04 fm
c) Gazdasági iratok 1889-1950 0,31 fm
d) Vegyes iratok 1945-1950 0,72 fm

Kistelkí Hitközség iratai 1876-1880 0,02 fm (Szeged)
a) Anyakönyvek 1876-1880 0,02 fm
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63. Körmendi Hitközség iratai 1841-1944 0,09 fim (Szombathely)
a) Anyakönyvek 1841-1944 0,09 fm

64- Kőszegi Hitközség iratai 1851-1944 0,05 fm
a) Anyakönyvek 1851-1944 0,05 fm

65. Kunszentmártoni Hitközség iratai 1843-1936 0,10 fin
a) Anyakönyvek 1843-1936 0,10 fm

66. Marcali Hitközség iratai 1797-1943 0,23 fm (Kaposvár)
a) Anyakönyvek 1797-1943 0,23 fm

68. Mihályfai Hitközség iratai 1850-1859 0,03 fin (Nagykanizsa)
a) Anyakönyvek 1850-1859 0,03 fm

69 Mindszenti Hitközség iratai 1850-1859 0,03 fin (Nagykanizsa)
a) Anyakönyvek 1893-1942 0,08 fm
b) Jegyzőkönyv 1940-1942 0,02 fm

70. Miskolci Hitközség iratai 1806-1932 3,00 fm
a) Anyakönyvek 1832-1921 0,60 fm
b) Közgyűlési jegyzőkönyvek 1806-1906 1,07 fm
c) Gazdasági iratok 1888-1932 1,09 fm
d) Vegyes iratok 1858-1916 0,24 fm

71. Mosonmagyaróvári Hitközség iratai 1932-1950 0,03 fm
a) Gazdasági iratok 1945-1950 0,02 fm
b) Vegyes iratok 1932-1950 0,01 fin

72. Nagyatádi Hitközség iratai 1851-1940 0,14 fm (Kaposvár)
a) Anyakönyvek 1851-1940 0,14 ftn

73. Nagybajomi Hitközség iratai 1870-1925 0,14 fin (Kaposvár)
a) Anyakönyvek 1870-1925 0,14 fm

74. Nagykanizsai Hitközség iratai 1843-1943 0,05 fm
a) Anyakönyvek 1843-1943 0,05 fm

75. Ónodi Hitközség iratai 1800-1850 0,10 fin (Miskolc)
a) Anyakönyvek 1800-1950 0,10 fm

76. Pesti, 1873-tól Budapesti Hitközség
iratai 1836-1950 17,08 fm (szaklvt.)

a) Anyakönyvek 1800-1950 7,14 fm
b) Elöljárósági, választmányi

közgyűlési jegyzőkönyvek 1896-1916 0,54 fm
c) Jogügyi osztály iratai 1930-1950 2,00 fm
d) Hagyatéki iratok XX- század 1,50 fm
e) Kórházakra vonatkozó iratok XX. század 0,90 fm
f) Különböző osztályok működése 

során keletkezett vegyes iratok 1936-1950 5,00 fm
77. Sárvári Hitközség iratai 1851-1944 0,16 fm (Szombathely)

a) Anyakönyvek 1851-1944 0,16 ftn
78. Sátoraljaújhelyi Hitközség iratai 1850-1939 0,25 ftn (Kaposvár)

a) Anyakönyvek 1850-1939 0,25 fin
80. Soproni Hitközség iratai 1867-1944 0,27 fm

a) Anyakönyvek 1867-1944 0,27 fm
81. Sümegi Hitközség iratai 1886-1942 0,04 fm (Nagykanizsa)

a) Anyakönyvek 1886-1942 0,04 fin
82. Szarvasi Hitközség iratai 1852-1950 0,48 ftn

a) Anyakönyvek 1852-1950 0,04 ftn
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c) Chcvra iratok 1948-1950 0,02 ön
83. Szegedi Hitközség iratai 1850-1943 0,88 fin

a) Közgyűlési jegyzőkönyvek 1850-1943 0,10 fm
b) Rabbisági jegyzőkönyv 1891-1943 0,07 fm
c) Gazdasági iratok XX. század 0,27 fm
e) Tervrajzok 1889-1902 0,25 fm

84- Székesfehérvári Hitközség iratai 1831-1950 1,56 fm
a) Anyakönyvek 1843-1950 0,76 fm
b) Közgyűlési jegyzőkönyvek 1947-1950 0,10 fm
c) Gazdasági iratok 1945-1950 0,60 fm
d) Vegyes iratok 1931-1950 0,10 fm

85. Szentesi Hitközség iratai 1840-1950 1,10 fm
a) Anyakönyvek 1853-1950 0,35 fm
b) Közgyűlési jegyzőkönyvek 1853-1943 0,50 fm
c) Templomi helyek jegyzéke 1879-1940 0,04 fm
d) Gazdasági iratok 1932-1950 0,21 fm

86- Szerencsi Hitközség iratai 1886-1950 0,09 fm (Miskolc)
a) Anyakönyvek 1886-1950 0,09 fm

87. Szigetvári Hitközség iratai 1895-1944 0,06 fm (Miskolc)
a) Anyakönyvek 1851-1944 0,21 fm

88. Szikszói Hitközség .iratai 1851-1944 0,06 fm
a) Anyakönyvek 1851-1944 0,06 fin

89. Szolnoki Hitközség iratai 1851-1944 0,26 fin
a) Anyakönyvek 1851-1944 0,26 fin

90. Szombathelyi Hitközség iratai 1851-1944 0,16 fm
a) Anyakönyvek 1851-1944 0,16 fm

91. Tabi Hitközség iratai 1847-1895 0,27 fm (Kaposvár)
a) Anyakönyvek 1847-1895 0,27 fm

92. Tiszafüredi Hitközség iratai 1840-1895 0,22 fin
a) Anyakönyvek 1840-1895 0,22 fin

93. Várpalotai Hitközség iratai 1814-1925 0,80 fm (szaklvt.)
94. Zalaegerszegi Hitközség iratai 1851-1942 0,09 fm (Nagykanizsa)

a) Anyakönyvek 1851-1943 0,09 fm
95. Zalaszentgróti Hitközség iratai 1828-1944 0,21 fin (szaklvt.)

a) Anyakönyvek 1828-1944 0,21 fm
96. Zalaszentlászlói Hitközség iratai 1851-1859 0,03 fm (Nagykanizsa)

a) Anyakönyvek 1851-1859 0,03 fm

Megjegyezzük, hogy a Magyar Izraeliták Országos Irodája iratait (1744-1952) 
valamint a Pesti Izraelita Hitközség iratanyagának egy réázét (1945-1952, 2,28 
fm) az Új Magyar Központi Levéltárban őrzik. Ezeket az iratokat a szaklevéltár 
megalakuláa előtt vette át a Magyar Országos Levéltár Népi Demokratikus Osz
tálya, és innen kerültek az UMKL gyűjteményébe.
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Gábor Dombi: An unfmished story
(Pictures about the iife of the Hungárián Jewsih Community, 
1987)

The author’s essay presents the history of the Hungárián Jewish Community after 
1945 through the activity of the denominational institutions. The effect of assimila- 
tion and official politics is examined on the individual, community and on the life 
of the institutions. The problem of duality in enlightened conceming the Hungári
án Jews in which the seperation of the concience of religion and the conscience of 
belonging to the community can be experienced. The mentái state, psychical condi- 
tion of the Hungárián Jews in 1945 and 1987 is compared. An attempt is made to 
estimate the number of people being connected with the community in any way as 
surveys of this aspect were last done in 1949.

The tashs, fields of activities of the concrete denominational institutions can 
be leamt from several points of wiew. What conventions determinate the work 
of kashrus and social institutions historically and traditionally and what are the 
present-day humán expectiations to them? Who and why make use of their Ser
vices? What is life like in these institutions? What financial sources help this 
work? What conflicts strain this community though seeming homogeneous?

These questions cán be answered by the author’s researches and interviews 
made in 1987. Although Eastern European changes are fairly fást the revealed 
data, problems haven’t elapsed at all. The documents and facts brought onto 
the surface an still valid today.

The two appendices of the essay are:
-  The short outline of the social development of the Hungárián Jews.
-  The fond list of the National Jewish Archive.
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