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A ZSIDÓ VALLÁS KAPCSOLATA
A MA EMBERÉVEL

Őszinteköszönetet mondok a megtisztelő meghívásért. s remélern. hogy e mai előadás némi bete
kintést nyújt a magyar zsidóság történetébe, tanításaiba. terveibe, céljaiba.

A meghívó szövegén mottóként János ('1'ullgéfiumiÍnak szcp felhivasát ta\últam: "Hogy mind
nyájan eggyé legyenek".

Az Újszövetség mondatát a Tóra fontos fejezetrészével, illetve e fejezet bölcs gondolatával sze
retném kiegészíteni. Az Izsák feláldozása-történet mindkct vallásnak fontos teológiai alaptétele.
Amikor Ábrahám és Izsák elindult Maria hegye felé, így ír a Szenürás: "Ketten egvűt! halad
tak".

Vallom az előbbi bibliai idézet szellemében. hogy közösen tudunk előrejutni, ha szent cél, Is
ten és ember szolgálata lebeg előttünk. Az idő szavára hallgatni ősi kötelességünk. Átérezni nem
zedékek problémáit, átadni az ősi tanítást: örökké időszerű feladatunk. A Talmud igazsága évez
redek messzeségéből szól hozzánk: .Ki az időt erővel előretolja. azt a körülrnények szoritják. De
aki meghajol ai idő parancsszava előtt. annak osztályrészéül a valóság adatik" iBeráchot 641a).

A magyar zsidóság történetéből. "Számos próféta adatott néked Izrael. Az a prófécia, amelyre
szükség volt, az leíratott. s amelyre nem volt szükség. az nem nyert megfogalmazást" tMegilla
14/b).

Hosszú-hosszú évszázadok óta élnek Magyarországon zsidók. Első szervezett közösségünk
egyértelmű bizonyítéka az a múlt században előkerült az egykori Dunapentelén talált sírkő,

amely tanúsítja, hogy ott zsidó közősség élt. A l Il. század elsó harmadában az itt műkődő zsina
gógafő nevét is ismerjük, Cosmius-nak hívták: s az ernlék rögzíti tisztséget is: archi synagogus
Judaeorum. A honfoglalast követően hol betelepültek a zsidók, hol kiűzték őket. Döntő válto
zást a XVIII. és a XIX. század jelentett a hazai zsidóság életében.

Témánk fontos fejezetét képezi Liill' Lipot életének és munk ásságánuk érintése, mert - Vene
tianer Lajos szavai szerint ~ " ... neve elválaszthatatlanul van egybeforrva a magyar zsidók
emancipációjával. melynek legbuzgóbb előharcosa volt". Ö az, aki igyekszik kapcsolatot terem
teni az adott kor emberével, s érdeklődési köre túlterjed zsidóságán. A magyar zsinagóga és a zsi
dó liturgia megmagyarositója. Pályájának, rabbinrk us műkődésének három jelentős állomása:
Nagykanizsa, Pápa, Szeged.

Míg az első két vidéki városban megújhodást ígérő elgondolásai nem találtak fogékony talaj
ra, addig Szegeden hithű zsidókent. mégis újszerűen folytathatta pasztorációs és tudományos
munkáját. Igaz, hogy az első magyar nyelven írt és elmondott zsinagógai prédikáció Krakauer
Salamontól származik 1818-ból, de a magas szinten prédikáló rabbik sorát Lőw Lipót nyitotta
meg. Első magyar nyelvű prédikációját l844-ben készítette. Szavait idézik a következő sorok:
"Szólj a magyarhoz az ő nyelvén, ha gyengén is, de szavad visszhangzik rokonszenves kebelé
ben". Magyar nyelvű prédikációinak szellemisége nagy hatással volt a kor zsidóságára. A gon
dolkodó, érző emberhez beszél, amikor a liturgia útalak irásúhoz kezd, amikor a Szemirást ma
gyarázza, vagy amikor a Ben Chunanja címü tudományos folyóíratával az ország határain is
túllép.

Fia. Low Immánuel idejében építik fel Magyarország legszebb zsidó templomát. 1903-ban
avatják fel a zsinagógát Szegeden, amely Baumhorn Lipót építész keze nyomán magán viseli'
a Lőw Immánuel kigondolta szimbólumrendszert. Hadd emeljük ki azt a tanítást, amely hitünk s
a talmudikus gondolatvilág egyik sarkalatos pontja, s mely a ma emberéhez is szól. Egyben fel
hívja a figyelmet a kapcsolatteremtés szükségességcre is. A zsinagóga kupolája oszlopokon nyug-

Az el?adás az egri szemináriurnban hangzott el 19l>! szeprember l-én.
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szik. Az osz1opfejek adnak helyet Ávot traktátusa héber nyelvű tanításának: "Három dolgon áll
a világ: - a Tórán, - a munkán alapuló istenszolgálaton, - s a szeretet gyakorlásán".

A kataklizma évei. "Ember, légy mindig istenfélő! Gyarapítsd a békét testvéreik között, isme
rőseid között! Segítsd elő a békét az emberek körében" (Beráchot II ja).

Talán soha nem volt a zsidóságnak olyan nagy szüksége a hitre, mint a negyvenes évek diszkri
minációs korszaka után. A második világháború üldöztetése és pusztítása nyomán 600000 ma
gyar zsidó szenvedett mártírhalált. A vidéki zsidóság 90 százalékát kiirtották. A Tóra mondata
köreinkben is valósággá vált: "Nincs olyan ház, amelyben ne lenne halott".

Ámosz próféta vízióját túlszárnyalta a történelem. Hiszen a városba, ahonnan ezer zsidót de
portáltak, nem jött vissza száz. S a városba, ahonnan elhurcoltak száz zsidót, nem jött vissza egy
sem. A tömegirtás kegyetlen következménye, hogy a magyar zsidóság demográfiája egyedi Jelle
get mutat. A középső korosztály szinte hiányzik. Nagyságunk jelenleg - hozzávetőlegesen - száz
ezer főre tehető. A többség Budapesten lakik, de a nagyobb vidéki városokban, Miskolcon, Deb
recenben, Szegeden, Pécsett és a szórványokban is találhatók kisebb közösségek.

Intézményi rendszerünk a ma emberének szolgálatában. "Akiben nem született meg a tisztelet
adás és a tisztesség érzése, annak ősei biztosan nem voltak jelen a Szináj-hegyi kinyilatkoztatás
nál" (Nedárim 20jb).

Az évszázadokig megkülönböztetett és hátrányos jogi helyzetben lévő magyar zsidóság teljes
vallási és állampolgári egyenlőségetMagyarországon csak a felszabadulás után, a szocialista tár
sadalmi rendszertőlkapott. E megváltozott szociális helyzetben hazai zsidóságunk struktúrája a
következő képet mutatja:

Az ország hitközségeit és zsidó intézményeisaMagyar Izraeliták Országos Képviselete egyesí
ti. Legnagyobb közösségünk a Budapesti Izraelita Hitközség. Ez magában foglalja az ortodox és
a kongresszusi - neológ - árnyalatot is.

Rabbijainkat Kelet- és Közép-Európa egyetlen ilyen jellegű főiskoláján, az Országos Rabbi
képző Intézetben nevelik, amely nemrég ünnepelte fennállásának századik évfordulóját. Az utol
só évtizedben hallgatósága nemzetközi összetételű. A hazai diákokon kívül tanultak, illetve ta
nulnak nálunk Bulgáriából, Csehszlovákiából, a Német Demokratikus Köztársaságból és a
Szovjetunióból küldött hallgatók. Két esztendővel ezelőtt avatták fel az első szovjet növendéket,
aki jelenleg a Moszkvai Zsidó Hitközség főrabbi helyettese.

A rabbijelöltek megismerik a hagyományos stúdiumokat. A Szentírást, a Talmud bizonyos ré
szeit, a Sulchán Áruch fontos fejezeteit, az egyetemes és a hazai zsidóság történetét, a zsidó iro
dalmat, gyakorlati lelkészetet, retorikát. A rabbi joga és kötelessége a szocialista társadalomban
című tantárgyuk célja, hogy ráirányítsa a jelöltekfigyeimét arra: nem elég rátenni a kezet a kor
szak és a társadalom érverésére, hanem át kell venni annak hullámzását is.

Rabbijainkra nagy feladat hárul. Az Istentől kapott szeretet szavát elvinni a betegek ágyához,
s a vigasztalás légkörét megteremteni a gyászházban. Tanulva tanítani. Istennek tetszően az em
berért élni.

Körzeteinkben a legfiatalabb gyermekek részére hitoktatást (Talmud- Tórát) indítunk. A kisfi
úkat és leánykákat felkészítjük vallásunk legalapvetőbbtanításaira. Ugyanakkor általános etikai
kérdésekkel is foglalkozunk. Az emberek tiszteletére, becsületes életútra, szorgalmas tanulásra,
szülőtiszteletreneveljük őket.

Az Anna Frank nevét viselő felekezeti gimnáziumunkban középiskolai szinten tanítjuk diákja
inkat. Közösségünk rendelkezik felekezeti kórházzal és szociális otthonokkal is. Az Országos
Zsidó Vallási és Történeti GyűjteményEurópa egyik legértékesebb ~ ilyen jellegű - múzeuma.

A magyarzsidóság publikációi. Kiadványaink rendeltetése az, hogy a magyar zsidóság jobban
megismerje múltját, történetét, vallási szokásainkat, s szóljon a ma emberéhez is.

Új Élet: A felszabadulást kÖvetően e felekezeti újságunkban - mely ismert harcos antifasiszta
jellegéről - tükröződik hazai zsidóságunk élete, vallási rendszerünk, kultúránk.

Magyar Zsidó Oklevéltár: A század elején indult meg a levéltárakból kigyűjtött okiratok ere
deti nyelvű publikálása, melyet kísérő és értelmező szöveg egészít ki. Wertheimer Adolfaz Okle-
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véltár II., III., IV. kötetéhez írt előszavában 1937-ben a sorozat céljáról így vall: "Az Izraelíta
Magyar Társulatot és annak vezetőségétörömmel és büszkeséggel tölti el azon érzés és azon tu
dat, hogy az Oklevéltár további köteteinek kiadásával nemcsak nemes kötelességet teljesítenek,
de oly munkát is végeznek, mely oknyomozó tevékenységével a levéltárakból napvilágra hozza
azokat az okmányokat és leveleket, melyek fényesen bizonyítják a már részben a rómaiak pan
noniai uralma óta itt élő magyar zsidóságnak az első századok óta a magyar nemzettel való
összeforrottságát".

Évkönyvek: 1895-ben indult meg - hosszabb-rövidebb megszakításokkal - a napjainkban is
megjelenő sorozat, amely" ... zsidó vallású íróink tollából tudományos, társadalmi és szépiro
dalmi dolgozatokat közöl".

Egyéb kiadványok: évtizedek óta rendszeresen napvilágot látnak az egyes vidéki hitközségek
monográfiáí. A tudományos érdeklődést reprezentálja -többek között - Scheiber Sándor tanul
mánykötete, a Folklór és tárgytörténet. Nemrégiben adtuk ki Bródy László verseskötetét A Bib
lia turistája címmel. Évenként megjelenő zsinagógiai naptárunk, a Luách a legalapvetőbb tudni
valókról tájékoztatja a hivőket.

A nyitottság és társkeresés is jellemző tulajdonságunk. Az alárendeltség tudatának megszűné

se további munkára és az érzelmek elmélyítésére késztetnek valamennyiünket.

Kapcsolatteremtés. A felszabadulást követően a magyar zsidóság kilépett évszázados elzártsá
gából. Megtörténtek a kezdeti lépések a többi egyházzal és felekezettel való együttműködésre.

Az elmúlt esztendőbena MIOK a Zsidó Világkongresszus teljesjogú tagja lett. Részt veszünk az
Európai Zsidó Hitközségek Tanácsának munkájában is.

A magyar zsidóság vezetői képviselik egyházunkat az ország társadalmi szerveiben és törvény
hozásában. A Hazafias Népfront Országos Tanácsának tagja s a VII. kerület országgyűlési kép
viselője Salgó László főrabbi, a Budapesti Rabbiság elnöke. A Budapesti Fővárosi Tanács tagjá
vá választották Héber Imrét, a MIOK és a BIH elnökét. A Hazafias Népfront Budapesti Bizott
ságában működik Scheiber Sándor professzor, az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója.
Több rabbi a kerületi és vidéki népfrontbizottságok aktív tagja. Az Országos Béketanács mun
kájában Máté Miklós főrabbi képviseli felekezetünket.
. A magyar zsidóság küldöttei aktívan közreműködnek a hazai Ökomenikus Tanács céljainak

megvalósításában. A kapcsolatteremtésnek és a kapcsolat továbbfejlesztésének reprezentatív
eseménye volt közösségi életünkben a Magyarországi Református Egyház küldöttségével való
újbóli konzultáció.

A közös állásfoglalásban" ... mindkét felekezet részéről aláhúzták : a testvéri együttműködés
nek legfontosabb alapja a két felekezet különböző hitének egyazon, közös parancsa, az Örökké
való Istentől vett küldetése: a Mindenható tisztelete és szeretete, ezzel egyidejűleg az emberért
végzendő szolgálat, melyhez elengedhetetlenül hozzátartozik társadalmunk hazafias célkitűzései

nek, humanitárius programjának támogatása.
A párbeszéd során megállapitották. hogy Isten legnagyobb ajándéka az ember számára nem a

hatalom, hanem a béke. A bibliai »béke« (sálom) fogalmának elemzése során aláhúzták : Isten
nek ez az ajándéka, amely jelen kell hogy legyen az egyénben, a család közösségében, az azonos
hitűek és a különbőző felekezetűek, valamint a különböző világnézetű emberek közösségében is,
a hivő ember számára nemcsak ajándék, hanem egyúttal kötelesség is, azaz ennek a békességnek
a megvalósítására való történelmi küldetés is. Isten a békességet és nerri a háborúság gondola
tát plántálja az emberi szívekbe és lelkekbe, hogy az emberiség boldogulhasson ...

A két felekezet közötti testvéri együttműködés további építésére nézve ajánlásokat fogadtak
el, amelyeket a jövőben kölcsönösen érvényesíteni kívánnak. Kölcsönösen képviseltetik magu
kat a két felekezet kiemelkedő rendezvényein; a tudományos testületekben, a bibliai szaktár
gyakban kicserélik tapasztalataikat, tudományos közleményeknek adnak helyet kölcsönösen
kiadványaikban."

Igaz, korunk ellentmondásokkal telített, ezt azonban - az előbb leírtak szellemében - mi is sze
retnénk feloldani. Az emberiséget talán még soha nem fenyegette annyi megpróbáltatás. Megmé
retünk. Az összefogásra még soha nem volt ennyire szükség. Mi is igényeljük a párbeszédet. Mi
is valljuk és hisszük, hogya dialógus el nem választ, hanem összeköt.
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Céljaink. "Kora reggel, ha halli,k a hívó szó, indulj és segíts! Ha késő este riaszt a hívás, fárad
tan is kelj fel! Tétlen és közönyös soha ne maradj!" (Böráchot 82ja).

Isten az embert önmagához hasonlónak teremtette. Azért, hogy halandó léte ellenére a jelen
ben élve koráért és a jövőért munkálkodjék. Teremtsen újat, hozzon létre szellemi és fizikai aJko
tásokat. Kreativitásából adódóan tegyen különbséget szent és profán, jó és rossz között. A vá
lasztás iránti vágy, a választóképesség birtoklása az ember lényegéhez tartozik.

Évezredek kifejlesztette érzékenység irányít bennünket a közös útra, melyen együtt haladunk
híveink kel, testvéreinkkel, embertársainkkal. Tanítjuk:

- Istent és rajta keresztül az embereket szereti az, kinek szívében megfogan a segítőkészség esi
rája. Kinek érzékenyen reagál a lelke napjaink kavargó forgatagában is. Aki affinitív, s vele
születetten, vagy neveltetése miatt együtt izzik korával és az örök értékű eszmeiséggel.
- Istent és rajta keresztül az embereket szereti az -lett légyen a felszabadulás utáni generáció
szülötte, vagy idősebb korosztály tagja ~, aki együtt érez a negyvenes évek szenvedéseit átélt
magáramaradottal. Aki szeretettől átitatott bizakodást teremt a törtszívűek körében. Aki ne
velő, oktató szóval évezredes tanításainkat is hirdeti gyermekei vagy unokái előtt.

- Istent és rajta keresztül az embereket szereti az, aki kora reggel és késő este közönytől men
tesen tettre kész. Aki közösségünk holnapját saját jövője részeként is tekinti, aki a jelen mun
kálódását látva, bízva bízik alkotónkban, az Úrban, sorsunk irányítójában.
Keressűk és ápoljuk megszerzett kapcsolatainkat és erősítjük azokat a szálakat, melyek össze

kötnek bennünket: katolikusokat és zsidókat.
Mindennapunk optimizmusra jogosít. A zsinagógáinkban zajló aktív hitélet, a megújuló val

láskultúra és vallástudomány, tevékenyen működő intézményeink sora, mind-mind a jövő egy
egy lehetősége. Törekszünk, hogy a mózesi szellem forrásra találjon, hogy tanítással olthassuk
a tudásra vágyók szomját. Hirdetjük vallásunk emberségét, erkölcsiségét, szilárd istenhitét.

A XIII. században, Spanyolországban élő kiváló tudós, Náchmánides levelet küldött távolban
tanuló fiának. E levél köznapi imakönyvünk liturgiai olvasmánya: "Minden szavadat halk áhí
tattal ejtsd ki, szemedet a földre szegezd, de a szíved a Magasságot keresse".

E több évszázados tanítás a messzeségből hozzánk is szól. Biztonsággal, hűséggel, szorgalmas
munkával éljünk itt, a földi valóságban. De hitünk a Magasságokat, a Világ Alkotóját keresse.
Ha Istent keressük, megtaláljuk teremtményét, az embert is. S ha az embert szeretjük, e szívből

jövő s tanításainkból fakadó érzelem Istennek is tetsző.

Hit, becsületes élet, szorgalmas munka és a közös együtt-élni akarás: ezek a legfontosabb el
vek, célok, amelyek a magyar zsidóság teológiai alapjait, s egyben célkitűzéseit jelentik.

A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kéziratai
kat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (egy oldalon 25 sorral,
egy sorban 60 leütéssel, kettős sorközzel. megfelelő margóval) küldjék be, mert ezzel egyrészt meg
könnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmáso
lás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze

tesen nem beszéltünk meg, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. - Szerkesztőségi fogadó
órák: hétfő, kedd, csütörtök 9-16 óráig.
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