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KedveS 
olvaSó!
Az Örökkévaló különleges ajándéka, ha módunkban áll egy 
kisbaba fejlődését figyelni. Ahogy a belekódolt „parancsok-
nak” engedelmeskedve ösztönösen küzd a túlélésért és a fejlő-
désért: ahogy a pár órás újszülött az éltető tejet keresi, ahogy a 
csecsemő felfedezi a világot, ahogy egyik fejlődési lépcsőről a 
másikra lépve halad az önállóság felé. Ahhoz, hogy majd egy-
szer két lábra álljon, először megtanul forogni, kúszni, majd 
mászni, és eljön a pillanat, amikor a biztonságos támaszt nyúj-
tó földről felegyenesedve a gyermek feláll. De miért áll fel? 
Miért próbál küzdve és fel-felbukva járni? Miért hagyja el a jól 
ismert és biztonságos négykézlábas közlekedést a bizonytalan, 
ingatag kétlábúságért? Mi az az erő, ami munkál benne, egyre 
csak hajtva, hogy fejlődjön? 

Az Örökkévaló úgy alkotta meg az ember-újszülöttet, ezt 
a végtelenül védtelen, gyámolításra szoruló, mindenféle önel-
látásra alkalmatlan kis lényt, hogy benne legyen a küzdelem 
szikrája, a vágy a fejlődésre. Késztetést plántált belé, hogy soha 
ne elégedjen meg azzal, amit már elért, hogy törjön mindig 
többre, jobbra, nagyszerűbbre, akkor is, ha ennek érdekében 
fel kell adnia a biztonságos ismert utat és rogyadozó térdekkel, 
bizonytalanul döccenve, de elindulni, két lábra állva.

Ezt a belső késztetést, ami minden racionális érvvel szembe 
menve arra sarkallja a gyermeket, hogy folyamatosan fesze-
gesse a határait és fejlődjön, csak nagyon kevés felnőtt tudja 
megőrizni magában. Valahol a gyermekkor végén megszű-
nünk vágyni arra, hogy akár a fizikai, akár a lelki korlátainkat 
átlépjük. Pedig, ha képesek vagyunk megőrizni, vagy akár 
visszanyerni a gyermekkor elszánt vágyát a fejlődésre, akkor 
olyan különleges készség birtokában leszünk, ami számtalan 
helyzeten segíthet bennünket át.

Legyen szó egyes emberekről, családokról vagy közössé-
gekről, a fejlődés nehéz, küzdelmes, idő- és energiaigényes 
folyamat. Mi, akik az EMIH és a magyarországi Chábád 
mozgalom médiumait írjuk, szerkesztjük, alkotjuk, szeretnénk 
a fejlődés képességét megőrizni magunkban. Folyamatosan 
azon dolgozunk, hogy olvasóinknak izgalmas és hiteles újdon-
ságokat, híreket, tanulnivalókat nyújtsunk. Adója 2x1%-ának 
felajánlásával a mi munkákat is támogatja. 

Köszönjük, hogy minket választ, ha olvasni és tájékozódni 
szeretne – köszönjük, hogy minket választ, amikor támogatá-
sáról dönt!

 

Steiner Zsófia
főszerkesztő
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Oberlander Mendel 
hajvágási ünnepségén 
1992 júniusában

AbrAhAm Twerski rAbbi, 
A lélek unorTodox orvosA 
„Twerski rabbi úgy véli, hogy 
a legtöbben a korunkat uraló 
anyagelvűség és az annak 
nyomában járó hedonizmus 
áldozatai vagyunk.”

nAfTAli krAusrA emlékezünk
„mindent egynek rendelt alá a 

sokéves küzdelme során: a magyar-
országi zsidóság megmentésének 
az asszimilációval szemben, mert 

az asszimilációt a holokauszttal 
összemérhető veszélynek tartotta.”

villAmosozhAT-e 
sábeszkor A sóleT?

„A háláchá azonban nem közigazga-
tási határokról beszél, hanem lakott 

területről. ha valahol lakatlan terület 
van két ház között, az már ebből a 

szempontból nem számít egy telepü-
lésnek, akkor sem, ha közigazgatási-

lag még egybe tartoznak.”

14. oldal

24. oldal 10. oldal
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a dél-koreai chábád részvétele 
a téli oliMpián

az egykori zsidótörvényeket 
osztották ki az „eMlékMise” előtt

A Horthy Miklós Emléktársaság szervezésében 
2018. február 11-én délelőtt úgynevezett „emlék-is-
tentisztelet” tartottak a kormányzó halálának 61. 
évfordulója alkalmából a – Szabadság téri Refor-
mátus Egyházközség által fenntartott – Hazatérés 
templomában. A Tett és Védelem Alapítvány önkén-
tesei az egykori zsidótörvények szövegeit tartalmazó 
kiadványt osztottak ki az érdeklődőknek. „Egyes 
tévhitekkel szemben az antiszemita törvények nem-
csak a Horthy-korszak végére voltak jellemzők, ha-
nem szellemiségük áthatotta a rendszert, a Numerus 
Clausustól az egyre keményebb faji törvényekig” 
– emelte ki Szalai Kálmán, a TEV titkára a sajtónak 
tett nyilatkozatában, hozzátéve, bíznak benne, hogy 
a korszak négy jellegzetes jogszabályának szöveghű 
megismerése közelebb vihet Horthy Miklós és az ál-
tala fémjelzett kor pontosabb megismeréséhez. 

a szochnut elnöke: Magyarország 
fontos szövetségese izraelnek

Bár a helyi zsidó közösség kis 
létszámú, a téli olimpia miatt 
sok zsidó érkezett az országba. 
A Chábád-mozgalom képvi-
selői nagy erőfeszítéseket tet-
tek, hogy senki se szenvedjen 
hiányt, aki kóser ételeket vagy 
zsinagógát keres. A rendezvény 
idejére ideiglenes éttermet nyi-

több ezer európai zsinagóga 
egyetlen térképen

Az európai zsidó örökség jelentőségére hívja fel a fi-
gyelmet az az interaktív térkép, amely a kontinensen 
található zsinagógákat mutatja be. A historicsynago-
gueseurope.org nevű oldalon 3000-nél is több épület-
ről adnak részletes leírást. A projektet a Foundation 
for Jewish Heritage (FJH) nevű szervezet indította el, 
amely munkájával a zsidó örökség védelmére, va-
lamint a rossz állapotban lévő épületek felújítására 
igyekszik támogatást nyerni. A térkép elkészítésére a 
jeruzsálemi Héber Egyetemen működő Zsidó Művé-
szetek Központját kérték fel.

tottak a helyszínen, a sportolók számára az olimpiai 
faluba szállították ki az ételt. „Ez lesz az első eset, 
hogy ekkora tömeg rendelkezésére kell állnunk” – 
mondta Osher Litzman rabbi, aki tíz éve vezeti a szöuli 
lubavicsi kirendeltséget. 

A koreaiak komoly érdeklődéssel fordulnak a zsidó 
hagyományok és Izrael felé. „A koreai anyákat külö-
nösen az foglalkoztatja, hogy miért lett annyi zsidóból 
világhírű tudós” – mondta Young-sam Ma nagykövet. 
Litzman rabbi azt is elmondta, hogy Dél-Koreában az 
antiszemitizmus ismeretlen fogalom.” Áldottnak érez-
zük magukat, amiért egy olyan országban élhetünk, 
mely nagyra tartja a zsidókat és Izraelt.”

„A második világháborút megelőzően közel 17 
ezer zsinagóga volt Európában” – mondta Michael 
Mail, az FJH igazgatója a projekt elindításakor a brit 
parlamentben. – „Mostanra ebből mindössze 3318 
maradt, és csak egynegyede funkcionál zsinagó-
gaként.” – közölte Mail.

Idén Magyarországon tartották a Szochnut európai kikül-
döttjeinek éves találkozóját. Ez alkalomból Budapestre 
érkezett a szervezet elnöke, Natan Sharansky is és látoga-
tást tett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnél. A talál-
kozón a résztvevők elismerték azt a támogató hozzáál-
lást, amelyet Magyarország tanúsít Izrael irányába az 
EU és az ENSZ szervezeteiben, és egyetértettek abban 
is, hogy a két ország fontos szövetségese egymásnak.

Semjén Zsolt tájékoztatást adott a kormány zsidó 
közösségekkel való együttműködéséről. Sharansky 
elmondta, hogy a Szochnut figyelemmel követi az eu-
rópai zsidók helyzetét. Elmondása szerint Magyaror-
szágról nagyon kevesen alijáznak, ami azt is jelzi, hogy 
itt nem kell komoly fizikai fenyegetettséggel számol-
niuk a zsidóknak. Ezzel kapcsolatban Semjén Zsolt 
megköszönte az EMIH-nek és Köves Slomónak, hogy 
segít a zsidó élet megújításában, és hogy munkájával 
hidat képez Izrael és Magyarország között.
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REBBE | REBBE 

semmi hAsznA, hA vAlAkit 

elSődlegeS cÉl: bátoRítaNi pozitív tetteKRe
Szeretnék hozzáfűzni valamit ahhoz, amit leveledben a 
szóban forgó személy jelleméről írsz. 

Remélem, egyetérthetünk abban, hogy ami az úgy-
nevezett „befolyásos” embereket illeti, akár Washing-
tonban működnek, akár másutt, az elsődleges cél 
az kell legyen, hogy meggyőzzük az ilyen embert, és 
bátorítsuk, használja befolyását jó célokra, minden és 
akármelyik olyan jó cél érdekében, amely számunkra 
fontos. Üdvözölnünk kell minden olyan nyilvános 
gesztust, amely közéleti támogatást nyújt valamely 
jó ügynek, különösen akkor, ha remélhetjük, hogy az 
illető gesztust további hasonló gesztusok követik a 
jövőben. A lényeg itt annak a személynek a nyilvános 
állásfoglalása, akiről a leveled szól, egy olyan ügyben, 
amely a szívedhez közel áll. Azt hiszem, nem ez az első 
ilyen eset, és remélem, nem is az utolsó.

motiválJa-e a politiKuSoKat a meggyőződÉS?
A hozzá hasonlókkal szerzett tapasztalataim – bár az 
érintettel nem találkoztam személyesen – arról győztek 
meg, hogy a politikusokat inkább motiválja egy-egy 
ügy célszerűsége-hasznossága, mint bármiféle meggyő-
ződés. Másképpen mondva: nyilvános állásfoglalásaik 
nem rendíthetetlen elvekből és hitelvi meggyőződésből 
erednek. Ezért a legtöbbjük, ha nem is mind, kész meg-
változtatni álláspontját, az idő, a hely és más tényezők 
függvényében. 

Azt hiszem tehát, hogy a megfelelő közelítés az ilyen 
emberhez egy zsidó vezető részéről nem szabad, hogy 
merev legyen! Szabálynak mondhatjuk, hogy hideghá-
borút viselni ilyen esetekben semmiféle haszonnal nem 
jár, abból ugyanis gyakran lesz valódi háború; és annak 
sincs semmi haszna, ha valakit „ellenségnek” vagy „an-
tiszemitának” bélyegzünk, akármilyen nagy is a kísér-
tés, mert mondjuk az illető vadul tagadja a vádat. Az 
ilyesmi csak rosszat hozhat. Éppen ellenkezőleg kell 
eljárni: támogató hozzáállást tanúsítani, legalább nyil-
vánosan. Barátból sosem lehet túl sok, s ha címkéket ra-
gasztunk másokra, azzal aligha nyerhetünk újabbakat. 

Számtalan esetet idézhetnénk, amikor a fenti hozzá-
állás jó eredményre vezetett. Hogy csak egy jól ismert 
esetet idézzek – a Moral Majority nevű szervezet veze-
tője időnként rendkívül kellemetlen dolgokat mondott 
nyilvánosan, különösen amit a missziós tevékenységről 
mondott néhány hete. Izrael Állam kormánya mégis 
komoly erőfeszítéseket tett, hogy a támogatását meg-
nyerje stb. stb.

FelelőS zSidó vezetőK miNdig 
Jó viSzoNyRa töReKedteK
Nyilván nem szükséges rámutatnom, hogy a felelős 
zsidó vezetők mindig is jóban igyekeztek lenni, sőt 
szívélyes viszonyt ápoltak Carter elnökkel és elődeivel 
is, egészen Rooseveltig visszamenőleg, tekintet nélkül 
arra, hogy azok időnként nyíltan tanúságot tettek a 
zsidósággal és a zsidó ügyekkel kapcsolatos negatív 
előítéleteikről. 

A mondott hozzáállás bölcsességét tanúsítja az a 
ta pasztalt is, amit a vasfüggöny mögött élő zsidóság 
meg segítése tárgyában szereztünk. Egyesek azt han-
goztatják, hogy a szovjetellenes demonstrációk és 
egyéb hasonló akciók veszik majd rá a Kremlt, hogy 
a politikáján változtasson. Mások, jómagam is köztük, 
úgy hiszik, hogy a „csendes diplomácia” hatásosabb, 
de mindenesetre nem kártékony. Sokszor kérleltem és 
sür  gettem – természetesen a színfalak mögött – a zsidó 
ve  zetőket, hogy tegyék magukévá ezt a megközelítést. 
Sajnos, hiába. 

Ezért írtam ezt az utóiratot a leveledhez, amely zára-
déknak történetesen semmi köze ahhoz az emberhez, 
akiről te írtál nekem – remélem ugyanis, hogy a befo-
lyásodat barátaiddal együtt, akik a zsidó ügyekben ak-
tívak, a fent vázolt irányban fogod érvényesíteni. 

5744. sziván 3.
[1984. június 3.] 

„AntiszemitánAk” bélyegzünk
a lubavicSi Rebbe a politiKuSoKKal való viSzoNyRól
A lubavicsi Rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi számtalan befolyásos, kisebb-nagyobb hatalommal bíró emberrel tar-
tott kapcsolatot. Rendszeres látogatói voltak az Egyesült Államok döntéshozó és a világ számos zsidó szervezetének vezetője 
éppúgy, mint Izrael Állam nagyjai. Politikusokkal szerzett tapasztalatait egy hozzá címzett levél utóiratában foglalta össze.
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hohmecoló | Kultúra

kultúrtörténész 
konyhábAn és kAbARébAn
körner András kultúrtörténész könyvei különleges rálátást adnak a magyar zsidók mindennapi éle-
tére a kiegyezés és a második világháború közötti korszakban. finom érzékkel különbözteti meg 
a zsidó társadalmi csoportokat és mutatja be mindennapjaikat, a munkától a szórakozáson át a 
tanulásig, a lakhelyek különbözőségeitől az étkezéskultúráig. művei egymás után jelennek meg 
magyarul és angolul, ő a magyar zsidóság történetének talán legismertebb képviselője az egyesült 
államokban is. Az Amerikában élő, de éppen budapesten kutató történészt kérdeztük következő 
munkáiról. Dombi Gábor írása

– Alig érkeztél Budapestre és máris elmé-
lyülten dolgozol.
– Több feladaton is. Megjelenés 
előtt áll a könyvem, A magyar zsidó 
konyha angol verziója. Azért igényel 
a fordításon túl komoly munkát, 
mert ami ismert és természetes a 
magyar olvasónak –, a helyszínek, 
a nálunk közismert személyek, a 
magyaros ételek – az amerikai olva-
sóknak nem az. Többnyire ők nem 
sétáltak a Király utcában. Ezért az 
angol nyelvű kiadás – amit a CEU 
Press gondoz – jóval nagyobb terje-
delmű lesz. 

Szinte minden könyvem megje-
lent mindkét nyelven is. Ahogy az 
előző könyveim bemutatójának, 
valószínűleg ennek is a New York-i 
Center for Jewish History fog ott-
hont adni. Ez egy elegáns épület, 
amelyben a zsidó történelemmel, 
kultúrával foglalkozó több kutató-
intézeten kívül múzeumok és egy 
nagyszerű könyvtár is található. 
Például ott van a Leo Baeck Insti-

körner andrás (1940) fő Művei:

kóstoló a Múltból – egy xix. századi 
magyar zsidó háziasszony mindennapjai 
és konyhája
Hogyan éltEk? – A magyar zsidók 
hétköznapi élete 1867-1940. 1-2. kötet
Egy Vonakodó zsidó (esszék, elbeszélések)
a Magyar zsidó konyHa 
– kultúrtörténet 77 autentikus recepttel

tute – ami a német nyelvű zsidóság 
történetét kutató legnagyobb in-
tézmény a világon. Ennek 350 fős 
előadótermében lesz a bemutató. 
Szerencsémere sem a téma iránt 
érdeklődő magyar, sem az amerikai 
közönségnek nem kell már bemu-
tatkoznom. „Csak” melózni kell. 
Ezt pedig borzasztóan élvezem.

– Mik lesznek a következő köteteid?
– Három könyv is készül. Csak az 
egyik jelenik majd meg magyarul, 
a Corvinánál: XX. század eleji iro-
dalmi sanzonokból álló antológia 
és mellettük egy hosszas történelmi 
tanulmány.

– Kottát is közölsz?
–Manapság már kevés ember zon-
gorázik… Engem mostanában nem  
annyira a zeneszerzők, mint a san-
zonokat író költők foglalkoztatnak. 
Babits is írt kettőt. De például Gá-
bor Andor, Szép Ernő és Heltai 
szin te tömegével írtak ilyen dalokat.

– Tehát a magyar sanzon kultúrtörténete 
készül?
– Inkább csak válogatás és egy tör-
ténelmi esszé, ami azt elemzi, hogy 
miért foglalkozott Magyarországon 
ilyen sok jeles költő sanzoniroda-
lommal. Ez nem volt világjelenség.

– Hazai zsidó specialitás?
– Bizonyos fokig igen. Ez egy meg-
élhetési lehetőség volt. De van zsi-
dó vonatkozása, mert a verseknek 
és sanzonoknak ugyanaz volt a cél-
közönsége: a budapesti polgárság. 
En nek pedig nagyon jelentős része, 
több mint a negyede valamilyen 
formában kultúrafogyasztó zsidó 
volt. De ugyanaz volt a kabarék, 
va lamint A Hétben, a Pesti Naplóban 
és más lapokban megjelent versek 
kö zönsége is. A költő a kabarén 

HoHmecoló | kultúrA
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ke resz tül közvetlen kapcsolatot ta-
lált a közönséggel, a dalokban tu-
dott rea gálni a napi problémákra: 
nincs vízszolgáltatás, a zsidóknak 
is karácsonyt kell ünnepelniük stb. 
Né metországban is voltak komoly 
köl tők, akik foglalkoztak sanzon-
írás sal, de nagyságrendileg kisebb 
arányban vettek ebben részt jelzett 
köl tők. Szerintem Magyarországon 
a komoly, jelentős költők körülbe-
lül 30 százaléka foglalkozott ezzel, 
az említetteken kívül Ignotus, Kiss 
József, Karinthy Frigyes és mások 
is, valamint olyan jeles írók, mint 
Molnár Ferenc vagy Nagy Endre. 
Az általam vizsgált időszak határát 
1930 körül húzom meg. 

– A kabaré műfaját nem szorította ki a mozi 
és a többi szórakozási lehetőség?
– Amikor én gyerek voltam, még 
javában volt kabaré a 40-es évek 
végén, sőt az 50-es évek elején is. A 
kommunizmus alatt is volt kabaré, 
de egyre korlátozottabban. És ér-
dekes módon a rendszerváltással 
meg is szűnt a klasszikus kabaré. A 
napjaink stand-up comedy-je már 
teljesen más műfaj. 

A magyar kabaré sajátossága volt 
az is, hogy politikailag jóval kon-
zer vatívabb volt, mint a német és 
a francia. A pesti polgárság megle-
he tősen konzervatív volt. Nem 
volt jobboldali, de nem volt szoc-
dem, nem volt kommunista, és az 
avantgarde sem nagyon érdekelte. 
A német kabaréban jelentős volt a 
da daista, anarchista, sőt meredeken 
bal oldali kabaré. A könyvemben 
en nek lényegét, társadalmi okait 
pró bálom megragadni. A magyar 
ka baréról eddig elsősorban az elő-
adók szemszögéből írtak. De szerin-
tem rá kell mutatni, hogy miben és 
miért különbözött a magyar kabaré 
a külfölditől, annak ellenére, hogy 
például a kétnyelvű színészek, szer-
zők számára átjárás volt Bécs és Bu-
dapest között. A bécsi kabaré is más 
volt, bár még leginkább az hason-
lított a pestire. De Ausztriában is a 
jelentős költők kisebb hányada dol-
gozott a kabaréknak, mint nálunk, 
és viszonylag konzervatívabb volt 
e műfaj, mint Németországban. De 

kács könyvet álnéven adtak ki, de 
va lószínűleg a Therese Lederer gebore-
ne Kraus nem álnév. Feltételezem, 
hogy a hölgy úgy 50 éves lehetett, a 
fér je talán még idősebb, aki a XIX. 
század elején születhetett.

Azt tudni kell, hogy a legkorábbi 
zsidó szakácskönyvek nem zsidók 
olyan értelemben, hogy zsidó speci-
alitások hiányoznak belőlük. Annyi 
bennük csupán a „zsidóság”, hogy 
különválasztják a tejes és a zsíros 
recepteket, és a keresztény recepte-
ket úgy alakítják át, hogy a zsíros 
éte lekbe ne kerüljön tejtermék. 
De ezen szakácskönyvekben nincs 
még se sólet, se kugli, se barhesz. 
Vi szont Therese Lederer 450 recept-
jéből már 30 igazi zsidó recept. Az 
ő könyve egy ma is jól használható, 
nagyszerű munka.

– Mi ezeknek a szakácskönyveknek a kultúr-
történeti unikuma? 
– E pesti szakácskönyvek nagyon 
élénk kultúrát jeleznek. Therese Le-
derer könyvének első kiadása után 
1880 körül megjelent Frankfurt am 
Mainban egy másik, Sarah Cohn ál-
tal, de a receptek körülbelül felét a 
pesti Lederer-féle könyvből másol-
ta. Az első magyar nyelvű szakács-
könyv, amely 1899-ben jelent meg, 
szintén nagyrészt ennek az 1876-os 
német könyvnek a – néhány helyen 
téves – fordítása. 

remélem, a kötetben néhány száz 
sanzon szövege megjelenik, ízelítőt 
adva erről a világról. 

– És a másik két kötet?
– Szeretnék bemutatni elfelejtett 
magyar zsidó szakácskönyveket az 
angol nyelvű olvasóknak – beveze-
tő esszékkel. 

Míg az első magyarországi zsidó 
szakácskönyv 1840-ben jelent meg 
Pozsonyban, németül, a második 
1854-ben immár Pesten – jiddis nyel-
ven. Ez azért nagy szenzáció, mert 
a kötetnek csak a címe volt ismert 
a nemzetközi szakirodalomban; 
mindenki azt hitte, hogy egyetlen 
példány sem maradt fenn belőle. 
Ám mégis sikerült fellelnem egyet 
az amszterdami Egyetemi Könyv-
tárban. Egy másolata van Budapes-
ten, az ELTE Hebraisztika tanszé-
kén. A kötet szenzációja az is, hogy 
több mint 40 évvel előzte meg a 
má sodik jiddis szakácskönyvet, ami 
Vil nában jelent meg 1896-ban. Az-
után ugyan tömegével jelentek meg 
jid dis szakácskönyvek Amerikában, 
de Magyarországon ilyen soha töb-
bé nem látott napvilágot.

E jiddis szakácskönyvet fakszi-
mile kiadásban angol fordítással je-
lentetnénk meg, egy bevezető esszé 
kíséretében, ami történelmi hátteret 
ad kötetnek, s bemutatja a korabeli 
pesti polgárságot. Az is érdekessé-
ge, hogy bár Pesten adta ki M.E 
Löwy a Király utcából, mégis egy 
bécsi nyomda nyomta. Ez a Löwy 
cég volt a legrégebbi pesti zsidó ki-
adó, amelyet 1786-ban alapítottak 
a Király utcában, s még több mint 
100 éven át működött. 

A másik kötet szintén szakács-
könyv, de ez immár német nyelven 
jelent meg 1876-ban. Kiadója ere-
detileg Max Dessauer volt szintén a 
Király utcából. Akkoriban a kiadók 
nem önállóan működtek, mint a 
maiak: könyvet vagy a nyomda je-
lentetett meg – mint Dessauerék – 
vagy egy könyvesbolt. 

Az 1876-os német szakácskönyv 
The rese Lederer alkotása, aki-
ről ed dig – sajnos – nem sikerült 
megtud nom semmit. Talán még 
sikerül. Ak koriban nagyon sok sza-
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– Kipróbáltad valamelyik receptet?
– Egyiket sem, mert ezeket most 
főleg dokumentumként kezelem. 
A legújabb könyvem, A magyar zsi-
dó konyha sem elsősorban szakács-
könyv, hanem kultúrtörténet. De 
ta lán majd később kipróbálok belő-
le néhányat. 

Én most a receptek származási 
he lyét, eredetét kutatom, valamint 
azt, hogy az étkezéskultúrában ho-
gyan különböztek Magyarország 
kü lönböző régióiban élő zsidó 
cso portok. Mert voltak különbsé-
gek az ortodoxián belül is. Mint 
mondtam, én nem szakácskönyvet 
akartam írni, hanem kultúrtörténe-
tet. Például a gefilte fis főleg csak 
Kelet-Magyarországon volt ismert, 
még Pesten is főként csak az ilyen 
származású családokban. A gefilte 
fis Magyarországra a jiddis nyelvű, 
keleti bevándorlókkal együtt ke-
rült. A más, nyugati hátterű zsidó 
bevándorlók – így az én családom 
– egyszerűen nem ismerték. 

A Kóstoló a múltból című könyvem 
is elsősorban kultúrtörténeti mű, 
bár annak receptjeit meg lehet főz-
ni, mert átdolgoztam őket a modern 
konyha igényeinek megfelelően. 
Nem az volt a célom azzal a művel, 
hogy összegyűjtsem a legjobb zsi-
dó recepteket, hanem az, hogy egy 

zsidó nő konyháját, háztartását és 
életmódját mutassam be mikro-tör-
ténelemként. Ezért csak azokat a 
recepteket vettem be a könyvbe, 
melyeket dédanyám megfőzött és a 
kézírásos receptgyűjteményébe le-
jegyzett, még akkor is, ha mai ízlés 
szerint nem mindegyik volt kiváló 
étel. A prioritásom az volt, hogy 
a recept autentikus legyen, s nem 
az, hogy a legjobb. Bár a Kóstoló a 
múltból felerészben valóban szakács-
könyv – de nem mindennapos hasz - 
nálatra. A legutóbb megjelent A ma-
gyar zsidó konyha című munkámban 
viszont a recepteket dokumentum-
ként közöltem, pontosan úgy, ahogy  
az eredeti forrásmunkákban sze-
repeltek. Bár elég jól értek a fő zés-
hez-sütéshez, ha itt-ott ész re is vet-
tem bennük valamilyen hi bát, nem 
próbáltam korrigálni sem a recep-
tet, sem a recept nyelvezetét.

1945 előtt 12 zsidó szakácskönyv 
jelent meg Magyarországon, s ezek 
negyede fordítás. Ám kivétel nélkül 
kóser szakácskönyvek. Meglepő le-

het, de ez egyáltalán nem természe-
tes. Ugyanis az Amerikában megje-
lent XIX. századi szakácskönyvek 
szinte mindegyike tréfli, s ennek 
tár sadalmi okai voltak. Akkoriban 
az amerikai zsidók nagy százaléka 
német zsidó eredetű volt, s túlnyo-
mó többségük a zsidó reformmoz-
galom követője, akik nem tartottak 
kóser konyhát. Igaz, nem szerepel 
sertéshús és -zsír a könyvekben, de 
tartalmaznak rák és kagyló ételeket 
is. 

A reformzsidókat nem szabad 
össze keverni a neológokkal. Ma-
gyarországon a neológok jelentős ré-
sze kóser háztartást vezetett a XIX. 
században. Úgy tartották, hogy a  
neológia három pillére a kas rut, a 
szombat és a mikve. Bár szerintem 
a nők kis része járt mikvébe, de min-
denesetre a mondás jól hangzott. 

– Végül is, ahány zsidó élt Budapesten, ah-
hoz képest nagyon kevés mikve volt.
– Erről van szó. De a lényeg, az 
hogy ez volt az irányelv.

Magyar-zsidó identitás: 
új korszakhatárhoz érkeztünk?

nagyszámú érdeklődőt látott vendégül az óbudai zsinagóga február 11-
én. a meghívó „minikonferenciára” szólt a „zsidó szakadásról”, amely a 
zsidó irányzatok hivatalos szétválását és önálló hitközségek megszerve-
zését jelentette 1867 és 1872 között. 

a rendezvény első részében fenyves katalin kultúrtörténész, főiskolai 
docens kérdezte az amerikában élő körner Andrást, aki mindmáig az első 
és egyetlen módszeres és rendszeres kutatója a magyar zsidók életmódtör-
ténének. a magyar zsidók hétköznapi életének ez előadáson is bemutatott 
aspektusai érzékenyen világítottak rá a holokauszt előtt Magyarországon 
élt zsidók sokféleségére. Mint körner kiemelte: e sokféleség összefüggött a 
magyar zsidók (többirányú) eredetével, kulturális és vallási hátterével. az 
előadás képet adott az életmód, az oktatás, a mindennapi és társadalmi 
élet változatosságáról is.

a második részben köves slomó történészként tartott előadást. a 
debreceni Egyetemen doktorátust szerzett rabbi a zsidó vallásszakadás 
szakértőjeként a zsidóság és a közpolitika viszonyát elemezte a külön-
böző történeti korszakokban. tézise, hogy a zsidó identitásformák vá-
lasztásához a társadalmi környezet véleménye, hatása meghatározó volt 
az elmúlt kétszáz évben. Ebben komoly jelentőséget tulajdonított a zsidó 
önreflexivitásnak, önkép-vizsgálatnak, s annak, hogy az állam, illetve a 
közpolitika zsidósághoz fűződő viszonya erőteljesen befolyásolta a ma-
gyar nemzethez igazodni vágyó zsidók önképét is. a mélyreható elemzést 
azzal zárta, hogy úgy látja, olyan korszakhatárhoz érkeztünk el, amikor 
az új nemzedék új, pozitív zsidó identitás-modellt alakít ki, ahol a vallás és 
a valláson alapuló szellemi örökség áll a zsidó identitás középpontjában. 
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kisebb-nagyobb mértékben a má-
sodik-harmadik generáció is: „meg 
kell látnunk és ismernünk közössé-
geink sokszínűségét, és ebben a fo-
lyamatban különösen fontos a kul-
turális párbeszéd” – hangsúlyozta.

Köszönhetően a 2011-ben lét-
rehozott diaszpóratanácsnak, Ma-
gyarország diaszpórapolitikája egy-
re aktívabb: munkájában mára 83 
szervezet vesz részt és foglalkozik 
– többek között – oktatásfejlesztés-
sel, a gazdasági kapcsolatok erősí-
tésével vagy a diplomácia erőteljes 
fejlesztésével. Komoly lépéseket 
tesz továbbá egy emigrációs köz-
pont létrehozására. 

kon ferencia. Hogy miért jött létre  
a konferencia, másképpen, egy pe-
száchi párhuzammal élve: „Miben 
különbözik ez a konferencia a töb-
bitől?” kérdéssel visszautalt az ál-
lam titkár szavaira és hangsúlyozta a 
közös alkotás és a közös gondolko-
dás fontosságát „Kisebbség és több - 
ség között”, vagyis a zsidók és nem 
zsidók folyamatos egymásra való 
kölcsönhatását. Úgy fogalmazott: 
„az általunk képviselt gondolko-
dásmód a jelen időben is zajló 
magyar-zsidó történelmet a maga 
kontinuitásában és egyben teljes 
ha gyományában szemléli, ahol a 
nagy történelmi kataklizmák is e a 
fo lyamatosság borzalmas, ámde a 
sa ját történelembe szervesen illesz-
kedő részét alkotják”.

Hozzátette: „ebben a paradigmá-
ban a magyar, zsidó/magyar-zsidó 
közösségi, nemzeti, a magyarországi 
és az izraeli nemzetállami tapasztala-
tok egy közös összefüggésrendszer 
részeivé válnak; anyaország, ha táron 
túliak és diaszpóra, kisebbség és 
többség viszonyát lehet vizsgálni e 
keretben, ahol is egymást át fedve és 
kiegészítve is szemléljük azt a törté-
neti és társadalmi valóságot, melyet 
zsidók és nem zsidók lét rehoztak – 
saját hagyományaik alapján, egymás-
sal kölcsönhatásban – tájainkon”. 

A recept pofon egyszerű: végy 
néhány érdekes témát, adj hozzá 
ugyanennyi tudós szakembert és 
ültesd őket egy asztalhoz. Az új per-
spektíva garantált. Potápi Árpád János 
nemzetpolitikáért felelős ál lam titkár 
beszédét az együtt gon dol kodás és 
a kapcsolatépítés fontosságára való 
felhívással kezdte. El mondta, hogy 
bár egyre nő a tá vol élők száma, az 
új kapcsolatok sza po rodnak és – 
hála a folyamatosan egyszerűsödő 
honosítási eljárásnak –, éljen egy 
magyar ember bárhol is a világban, 
a magyar nemzet része marad. Hoz-
zátette: a világ egyre több országá-
ban felismerik a külhonban élő nem-
zettársakkal való kap csolattartás és 
kapcsolat építés fon tosságát, ami 
hazánk esetében kü lönösen fontos, 
hiszen kiterjedt diaszpóraközösség 
él szerte a világban.

A nagy történelmi traumák ha-
tására a múlt században számtalan 
magyar zsidó vándorolt ki Európa 
más országaiba, az Egyesült Álla-
mokba vagy Izraelbe. Ezek az em-
berek nagy veszteségek elszenvedé-
se után hagyták el szülőföldjüket 
és vitték magukkal tarisznyájukban 
szülőhazájuk „ízeit, illatait, dala-
it”, és őrzi ezeket az örökségeket 

nekünk, zsidóknak nem ismeret-
len a diaszpóra kifejezés: őseink 
már az i.e. vi. században, nagy 
sándor uralkodása idején megta-
pasztalhatták, milyen, amikor az 
ember kénytelen elhagyni szülő-
földjét. Azt hinnénk hát, hogy egy 
ilyen régmúltra visszatekintő jelen-
ségről nehéz újat mondani, ám a 
nemzeti közszolgálati egyetemen 
tartott magyar-zsidó múltak és ég-
tájak elnevezésű konferencia erre 
tökéletesen rácáfolt. molnár Zsófia írása

mAgyAR-zsidó múltAk és égtájAk
KoNFeReNcia a diaSzpóRáRól

diaszpóra: (diaspora, ógörög 
nyelven: διασπορά – jelentése: ma-
gok elvetése vagy szétszórása) va-
lamely etnikumra, vallás követőire, 
illetve közösségre utal, akik külső 
kényszer hatására elhagyni kény-
szerülnek szülőföldjüket, majd a 
világ valamely táján más népek 
közé szóródva/szétszóródva foly-
tatják életüket, építik kultúrájukat.

2016-ban elkészült a Magyar 
diaszpórapolitika – Stratégiai irá-
nyok című dokumentum is, mely 
rögzíti, hogy a „külhoni régióban 
és a diaszpórában élő magyarság 
szellemi és gazdasági szempontból 
is kivételes erőforrás”. Ahhoz, hogy 
ez a dokumentum elkészülhessen, 
mintegy negyven ország diaszpóra-
politikáját nézték át. Köztük olyan 
„hagyományos” diaszpóraországok 
politikáját, mint Írország vagy ép-
pen Izrael, mely országok évtize-
dek óta sikeresen élnek a diaszpóra 
nyújtotta lehetőségekkel.

Novák Attila, a Molnár Tamás Ku-
ta tóintézet főmunkatársa köszöne-
tet mondott a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt. támogatásáért, mely 
nél kül nem jöhetett volna létre a 
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turális miniszter Pro Cultura Hun-
garica díjjal tüntette ki.

Naftali Kraus meggyőződéses lu  - 
ba vicsi haszid volt, és igen nagy 
öröm mel töltötte el, hogy az Ober-
lander házaspár 1989-ben Budapestre 
ér kezett. Teljes erővel vetette bele ma- 
 gát a munkába, segítette az új sáliách- 
házaspár működését, és aktívan részt 
vett a magyar nyelvű publikálás ban, 

mind az újság-, mind pedig a köny-
vírás terén. A haszid gondolatokkal, 
történetekkel teletűzdelt Ősi forrás 
sorozat hiánypótló volt az 1990-es 
években öntudatára ébredő magyar-
országi zsidó fiatalság – és az őket 
meg előző generáció – számára. A Ha- 
 yim Halevi Donin rabbi tollából szár-
mazó, Naftali Kraus fordításában 
meg jelent Zsidónak lenni ugyanígy nem 

NaFtali KRauS ÉletútJa
Naftali Kraus Budapesten született 
1932-ben, szüleinek első gyermeke-
ként. A Dob utcában működő or - 
todox Taj rász Emesz zsidó fiúiskolá-
ban ta nult, a háborús éveket a gettó-
ban vészelte át. Tanulmányait a fel-
szabadulás után még Budapesten és 
vidéken, a hajdúhadházi jesivában 
folytatta, majd 1949-ben alijázott 
az újonnan kikiáltott Izrael Állam-
ba. Itt először a Husztról származó 
Jiszráel Mose Dusinszky jesivájában 
tanult, majd két évig szolgált az iz-
raeli hadseregben. Izraelben nősült, 
három gyermeke és számos unoká-
ja, valamint dédunokája született. 
Felesége révén került kapcso lat ba a 
Chábád mozgalommal és ha mar a 
lubavicsi Rebbe elkötelezett köve-
tőjévé vált. Fia, Shmuel Kraus rabbi 
a Crown Heights-i lu bavicsi bét din 
(zsidó vallási bíróság) titkára, két 
lánya, Mirjám Sein del Hárpáz és 
Ráchel Nov Izraelben él. 

Újságírói pályafutását 1954-ben 
kezdte meg, héber, jiddis és magyar 
nyelven publikált izraeli (Seárim és 
Mááriv), amerikai (Algemeiner Jour-
nal), illetve magyar (Magyar Rádió, 
Magyar Hírlap, Új Élet és a Chá bád 
Lubavics lapjai) újságokban. Izrae-
li tudósítóként, illetve a zsidóságot 
terjesztő, kulturális cikkek írója-
ként volt ismert újságírói körökben. 
2002-ben Hiller István akkori kul-

NaFtali KRauSRa emlÉKezüNK

segítőkész barát és kíméletlen kritikus
hosszú, éveken át tartó betegség után január 27-én – svát hónap 11-én -, szombaton, pár órával a 
86. születésnapja előtt elhunyt naftali kraus író, újságíró. kollégák, barátok, kortársak emlékeznek. 

az „árvák” gyáMolítója
köves slomó rabbi megemlékezése
12 éves voltam, amikor megismerkedtem nafta-
lival. Először csak metafizikai értelemben. Ekkor, 
1991-ben adták a kezembe ugyanis a talmud tórák 
országos versenyén első könyvét az „ősi forrás”-t. 
ahogy hazaértem, elkezdtem bújni a vaskos kötetet, 
ami abban az időben, amikor még alig volt magyar 
nyelvű zsidó vallási irodalom, igazi gyöngyszem és 
csemege volt. 

de naftali munkája nem csak a hihetetlen termékeny könyvírásban me-
rült ki. Magával ragadó humora és aktivitása, karizmatikus személyisége 
mellett a magyar zsidóság iránti elkötelezettsége volt lenyűgöző. számos 
izraelbe vagy amerikába vándorolt vallásos honfi látogatott haza az 
elmúlt 30 évben, de nagyon kevesen voltak azok, akik valóban többet 
tettek a sajnálkozó érdeklődésnél. naftali a ’80-as évek végétől mindent 
megtett a zsidó vallásos élet felélesztése érdekében. sőt! Ez volt egyetlen 
fókusza nyugdíjas éveiben. igazi realista, a földön két lábbal álló ember 
volt, mégse vesztette el a reményt egyetlen percre sem abban, hogy lehet 
még jiddiskájtot csinálni Magyarországon. Határtalan jó szíve volt. ő és 
felesége, bátjá minden „árva” magyar fiatalt bármikor melegen fogadtak 
tel aviv-i otthonukban. sohasem felejtem el, hogyan ápoltak 40 fokos 
lázzal, amikor 13 évesen izraelben tanultam. naftali különleges ember 
volt. Halálával igazán szegényebb lett a magyar zsidóság.
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hiá nyozhatott a zsidóság iránt ér-
deklődők könyvespolcáról.

Összesen 31 könyve jelent meg 
magyarul, melyek témájukban el-
sősorban a zsidóság különböző as-
pektusait – például a hetiszakaszo-
kat, ünnepeket, haszid legendákat, 
a Tánách, vagyis a zsidó Biblia kü-
lönböző könyveit – dolgozzák fel. 
A méltán népszerű Ősi forrás so rozat 
a maga 24 kötetével széles és átfogó 
betekintést nyújt a zsidó gondolko-
dás, irodalom és történelem, vala-
mint a zsidóság hétköznapjainak és 
ünnepeinek világába. 

Sajátos, narratív jellegű stílusban 
megírt műveit életrajzi elemekkel, 
anekdotákkal, az olvasóhoz való 
közvetlen – igencsak szókimondó - 
kiszólásokkal fűszerezte, élővé téve 
az elbeszéléseket. Bármely témáról 
írt is, nem hiányozhatott alkotása-
iból a sajátos, fanyar humor, és a 
néhol éppen csak megbújó, máshol 
pedig élesen felszínre kerülő kriti-
kus hangvétel. Ez a stílus jellemezte 
izraeli újságírói pályafutását is, hé-
berül sem rejtette véka alá gyakran 
markáns véleményét, akár Izraelről, 
akár Magyarországról, politikáról, 
vagy vallási életről volt szó.

Az áldozat visszatér a tett színhelyére 
cí mű önéletrajzi regénye 2002-ben 
lá tott napvilágot. A könyv segítségé-
vel nemcsak a termékeny író életével 
és munkásságával ismerkedhetünk 

meg, hanem képet kaphatunk a 
huszadik század történelmi változá-
sairól, magyarországi politikai, val-
lási és egyéb szempontból jelentős 
egyéniségeiről is. Magyarországhoz, 
a magyar történelemhez fűződő ket-
tős viszonya is kifejeződik ebben a 
munkában. Naftali Kraus gyermek-
korát a nácizmus egyre sötétebb fel-
hője árnyékolta be, kiskamaszként 
gettóba zárva, állandó rettegésben 
kellett élnie. Ugyanakkor ez volt az 
az ország, ahova első emlékei fűzték, 
és az érzelmi kapocs örökre megma-
radt. Egész életében kiemelkedően 
fontosnak tartotta, hogy tudásával 
gyarapítsa, gazdagítsa a magyaror-

szági zsidóság ismereteit saját népé-
ről és kultúrájáról, és hozzásegítse 
az éppen magukra találókat ahhoz, 
hogy elindulhassanak a zsidóság 
megismerésének útján. Ennek az 
ismeretterjesztő munkának szentelte 
élete, illetve munkássága igen jelen-
tős részét.

Írói működésének azonban csak 
egy részét teszik ki a kötetek. Újság-
íróként, a fent említetteken kívül, 
lubavicsi haszid elköteleződésének 
szellemében, kiemelkedő szerepet 
vállalt a zsidóság szélesebb közön-
séggel való megismertetésében a 
magyarországi Chábád kiadványain 
keresztül is. Így hosszú éveken át 
volt állandó munkatársa a Gut sábesz 
című hetilapnak, illetve az Egységnek 
is. A kor szellemét követve az in-
ternetes sajtóban is megjelentek az 
írá sai, a zsido.com rendszeres szerzője 
volt, 2008 és 2014 között pedig saját 
blogot vezetett judaizmus.blogspot.co.il 
címen. A Chábád kiadványaiban,  
illetve az internetes felületeken meg- 
jelent írások követik Naftali Kraus 
köny veinek tematikáját és stí lusát, 
köz érthető, közvetlen és könnyen el-
érhető formában szólnak a zsidósá-
got éppen felfedező, illetve abban 
magyar nyelven elmélyedni kívánó 
olvasó számára.

Naftali Kraus halálával a ma-
gyarországi zsidó élet, és azon belül 
a lubavicsi közösség igen értékes és 
eredeti tagját veszítette el. Emléke 
legyen áldott!

Morénu naftali kraus
dr. haraszti györgy történész megemlékezéséből
Mint jó néhány munkájának szerkesztője, elmondhatom, hogy gondola-
tai, megfogalmazásai, történetei, többnyire a szerzőre való hivatkozás 
nélkül a mai magyarországi zsidóság szinte valamennyi irányzatában 
visszhangra találtak. Ez a népdalok névtelen szerzőihez hasonló, még-
is ismertség valahol talán az íróember legnagyobb jutalma! Egy ideig 
az országos rabbiképző intézet – zsidó Egyetem honlapjának állandó 
szerzője is volt, ekkor kapta ünnepélyesen a morénu címet, de utóbb elvi 
okokból eltávolodott az intézménytől. n. k. elvei védelmében soha nem is-
mert tréfát, vitriolba mártott tollal vérre menő polémiákat folytatott minden 
és mindenki ellen, aki szerinte ártalmára volt a jiddiskájtnak. 

Egy dolgot azonban senki sem tagadhatott, aki közelebbről ismerte. 
a mindig harcra kész közéleti kraus (szigorúan így!) mellett ott volt az el-
bűvölő humorú, mindig életvidám, szolgálatkész, impozáns megjelenésű 
magánember; barátai, ismerősei, sőt vadidegenek önzetlen támogatója, 
a megtestesült segítőkészség, jótékonyság. aki valamelyik írásáért hara-
gudott rá, az is megbékélt vele, ha néhány percet eltöltött a társaságában. 

bár az ő lelkialkatával nehéz lesz, nyugodjék békében! 

a koMproMisszuMot neM isMerő tanító
dr. feldmájer péter, ügyvéd, a MAZSIHISZ egykori elnökének megemlékezése
naftali kraus nemcsak tanította, nemcsak ismerte az őseinktől reánk ma-
radt törvényeket, de azok szerint is élt és hitte, hogy azokat át kell adnia 
a megmaradt, tudását és hitét vesztett magyar zsidóságnak. Hitbéli kér-
désekben kompromisszumot nem ismert, igazi tanítóként nem csak saját 
magától, mindenkitől a maximumot követelte meg.

példátlan munkabírása, a magyar nyelv kifogyhatatlan csodáinak is-
merete és használta, tettei és szavai egysége, egyaránt hitelessé tette őt, 
barátai és ellenfelei, hittestvérei és a hitetlenek, kedvelői és gyűlölői előtt. 
olyan munkát végzett el, amely nem az ő dolga lett volna, de azok, akik 
ezért rangot, dicsőséget, pénzt kaptak, nem végezték el feladatukat, mert 
tudatlanok, lusták és hitetlenek voltak. ő megtette helyettük is, bízva az 
örökkévalóban, alázattal, a siker halvány reménye nélkül, remélve, hogy 
talán hagy némi nyomot az új zsidó nemzedékek lelkében és fejében.
ahogy mifelénk mondják, „legyen neki könnyű a Föld.”



JiddiskáJt | EmlékEzés

egység | 2018 február12

aki feltette a Mezuzát
benedek istván gábor író 
megemlékezéséből
tisztelettel, megbecsüléssel gon-
do lok a sok szenvedés után meg-
halt barátomra, aki szellemi érte-
lemben gazdagította életemet, 
mun kámat. aki barátja, segítője 
volt fivéremnek élete utolsó idő-
szakában is, s aki lakásom ajta-
jára felhelyezte a zsidó otthon 
jel képét, a mezuzát.

akitől naftali kraus félt
salamon Miklós, Naftali Kraus 
barátjának megemlékezése
Mindent egynek rendelt alá a sokéves küzdelme 
során: a magyarországi zsidóság megmentésé-
nek az asszimilációval szemben, mert az asszi-
milációt a holokauszttal összemérhető veszélynek 
tartotta. Hangoztatta, hogy ebben a harcban 
nem fél senkitől, kivéve... és ilyenkor felfelé mu-
tatott ujjával. 

azonban az írók boltjában tartott egyik 
könyvbe mutatóján, amikor egy ultrajobboldali 
csoport egy fe nyegető hangvételű, ellene szerve-
zett tüntetést tar tott, láthatóan megszeppent. Mel-
lette ültem, pró bál tam megnyugtatni. és halkan 
emlékeztettem, hogy hiszen a kint randalírozók 
nem ... és mutattam felfe lé. Elmosolyodott és azt 
válaszolta: „Ez csupán a get tóból kimenekített 
testem zsigeri félelme. de a lel kem most sem fél!”.

az első sábesz izraelben
davidovics jiszráél megemlékezése
1988. április 15., péntek. életem első repülőútja. Először egye-
dül az ismeretlenbe.

„ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj” – gondolom. Ez 
az idézet ismerős számomra. Ez talán az utolsó ismert szóvég 
a következő napokon. Egy hosszú szakállas katonatiszt, mint 
később megtudom, hogy egy őrnagyi rangú tábori rabbi, kivisz 
a reptérről minden bürokrácia nélkül. kint várt naftali.

… Mindjárt sábesz. rohanunk a zsinagógába. Fiatalok, öre-
gek, feketék, fehérek. úristen, ezek mind zsidók?! Ezek tartják 
is a vallást?! Ezeregy kérdés és ezeregy válasz. … Hogy lehet 
valaki egyáltalán vallásos a XX. században? délelőtt mindenki 
a hírhedt terrorista, abu jihad meggyilkolásáról beszél. nekem 
fogalmam sincs arról, hogy az ki. az iszlámról annyit tudok 
kb., ami az Egri csillagokban le van írva. 

naftali, mint ismert újságíró, az események kö zepén áll. 
„Ezek a mieink voltak. naná, mert az eszkimók!” (Hivatalosan 
ezt csak 2012-ben is mer ték el az izraeliek.) Egy ajándék bőrkö-
téses zseb- imakönyvvel és sok átgondolnivalóval fejeződött be 
a sábesz és kezdődött el az izraeli út. 

naftali ben jicchak – nyugodj békében! köszönök mindent!
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az írásaival szolgálta a zsidóságot 
oberlander báruch rabbi megemlékezése

amikor megkaptuk a feleségemmel a rebbe felkérését, hogy költözzünk 
Magyarországra, rögtön arra gondoltam, hogy fel kell vennem a kap-
csolatot naf tali kraus-szal. az Algemeiner Journalben rendszeresen 
megjelenő jiddis nyelvű cik keiből tudtam, hogy szívügye a magyar zsi-
dóság sorsa. Ezek a cikkek komoly forrást jelentettek számomra az ak-
kori magyarországi zsidó élet megisme ré séhez. 1989 nyarán írtam neki 
levelet, és napokon belül gyorspostával jött egy hosszú-hosszú válasz. 
nagy örömének adott hangot, hogy végre lesz lu ba vi csi rabbi Magyar-
országon. attól a perctől kezdve vagy tizenöt éven keresztül szin te napi 
kapcsolatban voltam vele, jöttek-mentek – kezdetben a faxok, később 
az emailek – new york és tel aviv, valamint budapest és tel aviv között.

Már az első levélben utalt rá – a jellegzetes naftali stílusban – és 
később többször visszatért arra, hogy a munkához nem elég kedvesnek 
len ni, nem elég a tudás. „Ehhez egy dolog kell: meg kell tanulnod 
magyarul.” Egy későbbi levelében listát küldött, hogy kikkel érdemes 
felvenni a kapcsolatot már rögtön a munka kezdetén. 

Emlékszem, 1990 elején jött Magyarországra az Ősi forrás első kö-
tetének nyomdai előkészületeit rendezni. péntek este nálunk vacsorázott 
és a szó szoros értelmében reggelig ültünk a sábeszi asztalnál. naftali 
atyai jó barátként úgy érezte, hogy engem be kell vezetnie az akkori 
Magyarország zsidó közösségének és a társadalom széles rétegeinek 
légkörébe. rengeteg mindent átbeszéltünk akkor, elmondta, trianontól 
kezdve a síp utcán át, rózsa t. Endre, seifertné, Fixler és még sok em-
ber szerepét. nem mondhatnám, hogy ez ismeretlen lett volna előttem 
– édesapámtól sokat hallottam trianonról és más egyebekről, de sokat 
tett hozzá azzal, hogy az akkori időkben helyezte kontextusba. 

Visszagondolva a vele való kapcsolatra, nagyon hálás vagyok neki, 
azért is, amit tőle tanultam, de még inkább azért, hogy mindig báto-
rított és hitt bennem. Csak az ő lelkesedésének köszönhető, hogy nem 
sokkal érkezésünk után már beindult az egység folyóirat. Féltem a fel-
adattól, hogy hirtelen én leszek egy olyan folyóirat főszerkesztője, ami 
akár 15-20 ezer zsidó otthonba is eljut majd. ő azonban biztatott, sőt 
még kardos Péter ígéretét is hozta, hogy ha kell, besegít nekem. 

ugyanígy bátorított, amikor három évvel később új fordítású ima-
könyvet adtunk ki, aztán a hágádát és így tovább. Mindig biztatott, 
hogy képes leszek magasabb szintre lépni. 

Egyszer, egy hajnalig tartó beszélgetés során azt mondta, hogy bár a 
lubavicsi haszidok általában nem szoktak arról beszélni, hogy mi történt 
a rebbéjüknél tett jechidut magán-beszélgetésen, egy kis részét mégis el 
szeretné mondani, ami az első, 1959-es látogatásán hangzott el. azt 
mondta neki a rebbe, hogy az ő életküldetése írással szolgálni a zsidó-
ságot. „Ehhez tartom magam, ezt próbálom azóta teljesíteni.” – mondta 
nekem naftali. és valóban – az írásaival szolgálta a zsidóságot.

NaFtali KRauS: 
A harmadik nemzedék  
visszatér…
Amikor meghallottam, kb. egy év vel ez-
előtt, hogy a sokéves hezi tá lás után a lu-
bavicsi mozgalom vég re küldöttet meneszt 
Budapestre és a küldött – sáliách – neve 
Oberlan der, az emberi agyba beépített kis 
komputer elkezdett működni. Oberlan-
der, Oberlander, honnan is merem én ezt 
a nevet? Igen, már em lékszem, Pesten, a 
Tajrászban, még az özönvíz előtt, az egyik 
taní tó mat, vagyis melámedomat, vagyis Tal-
mud-oktatómat hívták így. [… ] Na, de ki 
lehet ez a sáliách, aki most Pest re megy, és 
mi köze az én „Óbi” reb bémhez”?

* * *
Aztán persze kiderült, hogy a Pestre me-
nesztett sáliách, kinek feladata ott az eszki-
móknak jégszekrényt el adni, vagyis a zsidó-
kat a zsidóság meg ismerésére és betartására 
bírni – az én „Óbi” tanítómnak az unoká ja. 
Ő már New Yorkban született, tud kb. 300 
szót magyarul (ezt a makói szár mazású 
anyukájával folytatott ku lináris jellegű 
beszélgetések so rán gyakorolja és variál-
ja), míg édes apja, reb Mordche („Májkl” 
avagy Michael, ahogy tetszik) egy nagy 
bizniszmen, egyesek szerint milliomos, má-
sok szerint multimilliomos, … és a „pápai” 
khile oszlopos tag ja (New Yorkban persze, 
nem Pá pán). A sáliách maga, Boruch vagy 
Báruch, ahogy tetszik, esetleg Ber nard, 
ahogy az útlevelébe írva va gyon, szóval ez 
a fiatalember az, aki történetünk elején „el-
züllött”, vagyis otthagyta a szatmári égisz 
alatt vegetáló langymeleg „pápai” ud vart, 
és elszegődött a lubavicsi reb be hívének. 
[…]

* * *
[…] írva vagyon, hogy a „negyedik nem-
zedék tér vissza ide…”, Boruch csak a har-
madik, és máris visszatért, máris ismert és 
keresett figura a pesti zsidó mezőnyben. 
Májklnál megtörik a jég: megkérdi, el-
vinnék-e egy faximile masinát kisfiának a 
„pusztaságba”. Nagyon szívesen, mondom, 
legalább, amit csinál ott, nem marad pusz-
tába kiáltott szó.

(Remény, 17. szám, 
1990. július, 21–27. oldal)

2018 FEbruár | egység 13



JiddiskáJt | háláchá

egység | 2018 Február14

ÁtvIllAMOsOzHAt-e A sÓlet 
BudÁrA sÁBeszkOr?
a SábeSzKoR megteHető távolSágoK Szabályai
Pest, buda és óbuda 1873-ban egyesült, és lett budapest néven magyarország szék- és fővárosa. 
ma már teljes természetességgel tekintjük egy egységnek a duna két partján elterülő várost, és bele 
sem gondolunk, hogy a folyón átívelő hidakon átsétálva egy másik városba lépünk. ám a főváros 
elhelyezkedése és történelme érdekes háláchikus kérdést vet fel: átjárhatunk-e egyik oldalról a má-
sikra sábeszkor? oberlanDer báruch rabbi írása 

zsidó közösségekben az volt a szo-
kás, hogy a lezárt sóletes edényeket 
sábeszre egy pékhez vitték, aki a 
kemencéjében melegen tartotta 
az étel a szombati étkezésig. Ez a 

kérni, az már bibliai szintűnek szá-
mít, és ily módon tilos3. 

2. Olyan közterületen hozni-vinni, 
ahol csak kevesen járnak, csak rabbi-
nikus tilalom alá esik szombaton.

villamoSozHat-e 
SábeSzKoR a Sólet?
Kisvárdán élt egy tudós rabbi, több 
háláchikus mű szerzője, Schwartz 
Pinchász Zelig hakohén (1877–1944), 
aki 1931 novemberétől 1935 ápri-
lisáig Or Torá névvel háláchikus és 
talmudi témákat feldolgozó, havi, 
rabbinikus folyóiratot szerkesztett. 
(Gyakori az ilyen folyóiratokban, 
hogy valaki felvet egy témát, amire 
mások reagálnak, és akár több szá-
mon keresztül is zajló eszmecsere 
alakul ki.)

A témát a főszerkesztő hozta fel 
az első számban megjelent írásá-
ban: „Mikor Budán voltam” – írja 
Schwartz rabbi –, „láttam, hogy 
hasonlóan más nagy városokhoz, 
nem-zsidókkal hozatták át a sóletet 
[Pestről Budára], de villamossal. 
Felmerül a kérdés, hogy bár a bu-
dapesti utcák csak rabbinikus tiltás 
alapján számítanak közterületnek1, 
és ezért tilos hozni-vinni a szombati 
tilalmak kapcsán, de itt még a vil-
lamoson utazás egy plusz tilalom 
megszegése – márpedig megkér-
ni egy zsidót, hogy megszegjen 
két rabbinikus tilalmat, az olyan, 
mintha egy bibliai megszegésére 
kérnénk, és ez semmiképp sem sza-
bad”.

a Sólet pRoblematiKáJa
Ahhoz, hogy megértsük a helyze-
tet, tudnunk kell, hogy régen Ma-
gyarországon és más kelet-európai 

édesanyám visszaemlékezése szerint Makón a sólet szállítása szombat 
délelőtt valóságos társadalmi eseményszámba ment. a pék anyukám 
nagyapja, Gombó szináj (1859–1943) volt, akitől fia, Gombó lázár 
(1897–1944) vette át később az ipart. náluk adták le pénteken a lefedett 
és újságpapírba csomagolt, átkötött sóletedényeket. szombat délelőtt a 
fiatalok összegyűltek a pékségnél, ahol nagy beszélgetések közben izga-
tottan várták, mikor kerül elő az edényük. a kiszedett, forró edényeket egy 
nem-zsidó nő talicskával vitte ki a házhoz, ott bevitte a sóletet, és kapott 
érte egy szelet bárcheszt. Másnap visszament, és kifizették a szolgálatait. 

Sólet StelleN Makón

szokás rengeteg háláchikus kérdést 
vet fel, pl. lehet-e nem zsidó pékhez 
vinni, ki hozhatja el szombaton, 
ha nincs éruv, ami lehetővé teszi a 
szombati cipelést közterületen stb. 
A sólet pékségbe vitelének még jid-
dis szakkifejezése is volt, sólet-stellen-
nek, „sólet rakás”-nak hívták. 

Mi tehát a főszerkesztő által felve-
tett a probléma?

1. Nem szabad megkérni egy nem 
zsidót, hogy megtegyen nekünk 
valamit, ami sábeszkor tilos. Bár a 
Sulchán áruch2 megengedi, hogy rab-
binikus tilalmak megszegésére kér-
jünk egy nem-zsidót, ha a szombati 
étkezés öröméhez az fontos. De két 
rabbinikus tilalom megszegésére 

A sorok között el van rejtve egy 
harmadik tilalom – kérdés ugyanis, 
hogy egyáltalán át szabad-e menni 
Pestről Budára, vagy fordítva, sá-
beszkor. Ezt a témát Winkler Mor-
decháj Léjb (1845–1932) mádi rabbi 
hozta fel már az első számban meg-
jelent válaszában4.

Érdekes módon éppen ez, a har-
madik rejtett kérdés indította a leg-
nagyobb vitát, így elsőként ennek a 
hálácháit tekintjük át. 

SábeSzi SÉta: Hol 
ÉS meNNyit gyalogolHatuNK?
Sábeszkor, azon kívül, hogy nem 
szabad dolgozni5, létezik egy má-
sik tilalom is: „maradjatok ki-ki 
a helyén, ne menjen ki senki az ő 
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helyéből a hetedik napon”6. Ebből 
vonják le talmudi bölcseink7 azt a 
következtetést, hogy nem szabad 
szombaton nagyobb távolságokat 
megtenni. Kérdés, hogy mi számít 
az ember helyének, és mi e hely 
elhagyásának.

Mivel a fentieket Mózes a siva-
tagban mondta, és tudjuk, hogy ott 
a zsidók tábora 12 mil volt (=11,52 
km) egyik végétől a másik végéig8, 
bölcseink arra következtettek, hogy 
az embernek nem szabad többet 
megtenni, mint 12 mil9. A bölcsek 
ehhez azt tették hozzá, hogy 2000 
ámánál, vagyis 960 méternél többet 
sem szabad megtenni, mert az már 
a „hely elhagyásának” számít10. A ti-
lalom célja, hogy szombaton az em-
ber maradjon otthon, imádkozzon 
és ünnepeljen a családjával11. 

Bölcseink szerint mindenkinek 
az a „helye”, ahol a szombat be-
jövetelekor tartózkodott. Ha va-
la ki lakatlan helyen van, akkor a 
helye 4x4 ámá [1 ámá=48 cm, vagy is 
egy 192x192 centiméteres négy-
zet határától szabad közel egy 

ki lométert megtennie]12. Ha egy 
ház ban van, akkor az a helye, és 
on nantól számít az elhagyás. Ha 
körülkerített területen van, akkor 
a kerítéstől számítjuk az elhagyást, 
ha a kerítés lakhatás céljából lett 
fel állítva13. Lakott területeken az 
egész település egy helynek számít, 
és a település szélétől számítjuk az 
elhagyást, akár egy kis faluról, akár 
egy hatalmas metropoliszról van 
szó14. 

Két település akkor különül el, 
ha legalább 67,84 méternyi lakatlan 
terület van köztük, hisz minden te-
lepülés végéhez tartozik egy 33,92 
méretű sáv15. Itt fontos hangsúlyoz-
ni, hogy a háláchá lakott területet 
ért település alatt, és nem foglalko-
zik a közigazgatási határokkal. 

Így, mivel a kerületek között nin-
csen ekkora üres sáv, egész Pest egy 
településnek számít, és egész Buda 
is egynek. Kérdés, hogy át lehet-e 
sábeszkor menni az egyikből a má-
sikba, ha egyszer elválasztja őket 
a Duna lakatlan sávja16, ami több 
mint 67,84 méter széles. 

Ha valaki a saját városát elhagy-
ta, majd mondjuk 300 méterrel ar-
rébb belép egy másik városba, az 
a település már nem számít „egy 
helynek”, mint az ott élőknek, te-
hát ezen a városon belül már csak 
a maradék 660 métert teheti meg17. 
Vagyis, ha Pest és Buda külön vá-
rosnak számít, akkor, ha átkeltünk 
pl. a 350 méter hosszú Lánchídon, 
a túlparton már csak 610 métert me-
hetünk.

HáNy váRoS a FőváRoS?
A vitaindító cikk után a beszélgetés 
két ágra szakadt, és érdekes módon 
a mellék-kérdésről, a Buda és Pest 
közötti átjárásról sokkal több em-
bernek volt mondanivalója, mint 
a sólet hurcolásáról, így elsőként 
menjünk végig mi is ezen az érde-
kes és a rabbinikus vitákat jól pél-
dázó vonalon. 

Az első reakció Polláck Menáchem 
(1891–1952) szerencsi rabbitól ér-

külön város-e a kerület?

a laikusokban felmerülhet a kérdés, hogy budapest kerületei önálló tele-
pülésnek számítanak-e, hiszen van saját önkormányzatuk. 

a háláchá azonban nem közigazgatási határokról beszél, hanem la-
kott területről35. Ha valahol lakatlan terület van két ház között, az már 
ebből a szempontból nem számít egy településnek, akkor sem, ha köz-
igazgatásilag még egybe tartoznak. a város körül van egy 33,92 méte-
res lakatlan sáv, ami még a városhoz tartozik. Ha a település szélén fekvő 
ház melletti 33,92 méteres sávon belül van egy épület, akkor az meghosz-
szabbítja a várost, és innen újra számoljuk a 33,92 méteres sávot. tehát 
két település akkor különül el, ha legalább 67,84 méternyi lakatlan terület 
van köztük36. így, mivel a kerületek között nincsen ekkora üres sáv, ezek 
nem számítanak önálló településeknek.  

buda és pest háláchikus egyesítése

buda korrigált határa
pest korrigált határa
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kezett, aki a harmadik számban18 
arról írt, hogy mivel a két lakott te-
rület csak akkor tekinthető egy tele-
pülésnek, ha a köztük lévő lakatlan 
sáv nem nagyobb, mint 67,84 méter 
(ahogy azt fentebb említettük), „ám 
a Duna ennél is szélesebb, hogy le-
het akkor, hogy még az ortodoxok 
is átjárnak Pest és Buda között 
szombaton?” – veti fel a kérdést a 
rabbi, hozzátéve, hogy a háláchá 
szerint azok a folyók, amelyek nyá-
ron sem apadnak el, semmiképpen 
nem képezik a város részét, vala-
mint a hidak nem számítanak ösz-
szekötőnek, mivel senki nem lakik 
rajtuk19.

a KöR NÉgySzögeSítÉSe, vagyiS 
a váRoSHatáRoK KiegyeNeSítÉSe 
Ugyanebben a számban Lindenfeld 
Akiva tiszadobi lakos is írt20, aki 
ugyan nem volt rabbi, de az írása-
iból kiderül, hogy nagyon járatos 
volt a háláchában. Ő azt veti fel, 
hogy hiába számít közigazgatásilag 
a két város egynek, háláchikusan 
akkor is azt kell figyelembe venni, 
hogy van-e lakatlan terület a váro-
son belül. Lindelfeld megoldásként 
a RöMÁ véleményét hozza fel21, 
aki szerint a városokat „az égtájak 

szerint téglalap alakúnak vesszük”, 
vagyis a város alaprajzát kiegészít-
hetjük a legkeletibb, legészakibb, 
legnyugatibb és legdélibb pontjain 
húzott érintők által kialakított tég-
lalappá. Mivel a Duna „srégen” sze-
li át a fővárost, ha ezeket a téglala-
pokat megrajzoljuk Pest és Buda 
köré, „jó eséllyel arra jutunk”, hogy 
a két város részben fedi egymást, és 
így egynek számít.  

Újabb két számmal később Gott-
lieb Jehuda (meghalt 1973), a miskol-
ci rabbi fia22 szólalt meg a kérdéssel 
kapcsolatban – hozzátéve, hogy ő 
nem olyan járatos Budán. Linden-
feld véleménye kapcsán felhívja a fi-
gyelmet arra a háláchára, miszerint 
egy félkörben („íj alakban”) épült 
nagyváros oldalait bizonyos esetek-
ben, ha a két vége nagyon messze 
van egymástól, nem egyenesítjük 
ki, hanem meghagyjuk az eredeti 
formájában23. Kérdés, teszi hozzá, 
hogy Buda ilyen városnak számít-e. 

Szintén ebben a számban24 adott 
hangot kétségeinek Auslander Eliezer 
Nyíregyházáról Lindenfeld megol-
dásával kapcsolatban, mondván, 
valójában senki nem látta még 
megrajzolva Budapestnek ezeket a 
határvonalait, és hogy tényleg fe-

dik-e egymást. Az ő általa felvetette 
megoldást azonban a 7. számban25 
sorra elvetette Jungreisz Jehezkél Srágá 
(1903–1944) szatmárököritói rabbi, 
Lindenfeld Akiva Nyiregházáról, a haj-
dúszoboszlói Katz Jáákov Cvi (meg-
halt 1963) hajdúszoboszlói rabbi, 
valamint Rubinstein Áron Dávid (meg-
halt 1944) mezőkovácsházi rabbi is.

Az előbb említett Jungreisz rabbi 
szerint a „landkarten” (térképen) 
nyilvánvalóan látszik, hogy hogy 
folyik a Duna, ezért aztán nincs 
szükség ténylegesen meghúzni eze-
ket a vonalakat. Emellett felvetette, 
hogy esetleg a Dunán levő szigetek 
segítségével nem lehetne-e köny-
nyebben összekötni a két várost. 
(Mivel a két part távolabb van a szi-
getektől, mint kétszer 33,92 méter, 
ez nem segít a megoldáson.)

Lindenfeld a miskolci rabbi fiának fel - 
vetésére a nyolcadik számban26 vá - 
laszolt: „olyan könyv került a ke-
zembe, aminek az a címe, hogy Lexi-
kon, és le van benne rajzolva a fővá-
ros, minden utca pontosan, olyan 
szakemberek által, akik nagyon jár-
tasak a mérési tudományokban, és 
ebből kiderült, hogy Buda és Pest 
két vége nagyon közel van egymás-
hoz, hogy ha kiegyenesítik őket, ak-
kor simán fedik egymást”.

a vámHáz SzeRepe
Katz rabbi szintén megszólalt a témá-
ban az ötödik számban27, egy másik 
ötlettel. Mint írja, a Sulchán áruch28 
szerint, ha a hídon van egy ház, pl. 
a hídvámot szedők bódéja, és az 
legalább 4x4 ámá nagyságú, akkor 
a híd már lakottnak számít, és így 
egyesíthető a két város, márpedig, 
ahogy írja, „van egy ilyen híd Buda-
pesten” (mivel 1918-ig – egy rövid 
idő kihagyásával – minden hídon 
hídvámot szedtek Budapesten, az 
akkor állt hidak mindegyikéhez 
kapcsolódott valamilyen módon 
vámház.)

Előző számunkban37 olvasóink megismerhették az usa legmagyarabb 
települését, a szatmári haszidok lakta kiryas joelt. kevesen tudják azon-
ban, hogy éppen az általunk tárgyalt vita-sorozat segítette a települést a 
bővüléshez. ugyanis a fentiekhez hasonlóan a települések „négyszöge-
sítésével” akartak két városrészt egyesíteni, ám azt találták, hogy valójá-
ban a sulchán áruch csak a sábeszkor megtehető legnagyobb távolság 
kapcsán tárgyalja a kiegyenesítés tényét, vagyis csak annyit mond, hogy 
a 960 méteres távolságot nem a város szélén kell kezdeni számolni, ha-
nem a négyszögesítési határtól, arról nem szól, hogy ily módon lehet-e 
két várost egyesíteni. azonban a híres magyar rabbik értelmezése, ami-
vel pestet és budát egynek tekintették, útmutatóul szolgált a mai amerikai 
rabbiknak38, akik elfogadták ezt a döntést39. 

a new york-i kiryas joel  
és a pesti sólet-dileMMa
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A 7. számban29 ismét megszólalt 
Lindenfeld, ezúttal a vámházak kap-
csán: mint írja, valóban egy hídon a 
„Keitenbricken” (Lánchíd) van egy 
vámszedő bódé, ám ez csak kicsit 
kitolja legfeljebb a város szélét, de 
nem köti össze a főváros két felét, 
hisz a híd nagyon hosszú.  

A következő számban30 ismét 
meg szólalt a szoboszlói rabbi, aki ko-
rábbi véleménye védelmében forrá-
so kat idéz arról, hogy egy adófizető 
bó dé a híd egyik végén az egész 
híd ra kiterjeszti a várost, nem 
csak meghosszabbítja valamivel31. 
Ugyanakkor, ha város folyóparti 
szé létől az adószedő bódéig több 
van, mint 33,92 méter, akkor az 
nem változtat a dolgokon, de mivel 
nem járatos a pesti utcákban, így 
nem tudja ezt megítélni. 

viSSzatÉRve a SóletRe
Miután tisztáztuk, hogy át lehet 
menni sábeszkor a budapesti hida-
kon, nézzük, mi volt a sólet hordás-
ról a rabbik véleménye! Arra, hogy 
mennyire fontos is ez a kérdés, a 
tiszodobi Lindenfeld hívta fel a figyel-
met32, hangsúlyozva, hogy itt olyan 
ortodox zsidókról van szó, akik 
Bu dán nem tudják hova tenni a só-
letjüket, mivel nincsen Budán egy 
megbízható kóser pékség sem (és 
még Pesten is tudomása szerint ösz-
szesen csak két teljesen megbízha tó 
ortodox pékség van), és akkor „Is-
ten őrizz, nem lesz sóletjük sábesz-
ra”. 

A szerencsi rabbi arra hivatkozott 
válaszában ugyanabban a szám-
ban33, hogy a Sulchán áruch csak azért 
engedi meg, hogy nem-zsidó szál-
lítsa a szombati ételt, „mivel a zsidó 
maga el tudott volna oda menni az 
ételhez”.  De ha egyszer tilos átjárni 
a hídon Buda és Pest között, akkor 
már mindegy, hogy egy bibliai vagy 
egy rabbinikus tilalomról van-e szó, 
1 Lásd Sulchán áruch OC 345:7. végén; 2 SÁ uo. 325:10. RöMÁ második véleménye; SÁ RSZ uo. 16. végén; 3 Lásd a Bartenura kommentárban a 
Misnához, Éruvin 3:3.; 4 Lásd még Lvusé Mordecháj responsumában 4:32.; 5 2Mózes 20:8.; 6 Uo. 16:29.; 7 Éruvin 17b. (a fejezet végén), 51a; 8 Uo. 55b.; 
9 Maimonidész, A szombat szabályai 27:1; 10 Uo.; 11 Széfer háChinuch 24. parancsolat, Áruch hásulchán 397:4.; 12 SÁ uo. 396:1., 397:1.; 13 Uo. 397:2.; 14 Uo. 
398:10., 6.; 15 Uo. 7.; 16 Uo. 398:9.; 17 Uo. 408:1.; 18 1932. január, 23:1.; 19 SÁ uo. 398:6.; 20 24. fejezet; 21 SÁ uo. 398:5.; 22 1932. március, 53. fejezet; 
23 SÁ uo. 4.; 24 54. fejezet, és folytatása: 6. szám (1932. április) 62. fejezet; 25 1932. május 88–91. fejezet; 26 1932. július, 98. fejezet végén; 27 1932. 
március, 49:2.; 28 Uo. 6.; 29 89. fejezet; 30 1932. július, 107:1.; 31 Lásd Misná brurá 398:6. a Biur háláchában; 32 3. szám 24. fejezet; 33 23. fejezet 1. 
paragrafus; 34 Megjelent később a folyóiratban, 3. évfolyam 1. szám (1933. október) 10. fejezet; 35 Lásd még 398:7–8.; 36 Uo. 7.; 37 Egység 102. szám 
18–20. oldal; 38 Lásd Bét váád löcháchámim, 2. szám, 5769. ádár, 264–265. oldal; 266–327. oldal; uo. 3. szám 166–202. oldal; 39 Uo. 272. oldal. Lásd 
még Mácháze Ávrahám responsum 1. kötet 70. fejezet; Minchát Jichák responsum 8. kötet 33. fejezet; Nötivot sábát 42. fejezet 16. lábjegyzet

hisz, így semmiképpen nincs meg-
engedve a sóletszállítás Pestről Bu-
dára. 

Sussman Efrájim Fischel Szofér rab-
bi (1867–1942), a Pesti Ortodox 
Rab binátus vezetője, enyhébb véle-
ményt fogalmazott meg a főszer-
kesztőhöz címzett levelében34: „nem 
tudtam, hogy villamossal vi szik 
Budára, de ön túlzásba esett, hogy 
ezt meg akarja tiltani, hiszen csak 
rabbinikus tilalomról van szó, ha a 
budapesti utcákon viszi…, és az az 
érvelés, hogy két rabbinikus ti lalom 
kiad egy bibliait, egyébként nem 
tartozik ide…, ezért semmi problé-
ma nincs azzal, hogy átviszik. Nem 
szabad kérni a [nem-zsidó segí tőt], 
hogy villamossal menjen, de ha 
neki úgy könnyebb, akkor dönthet 
úgy, hogy azzal megy... Szólni fo-
gok mindenkinek, hogy ne kérjék 
[hogy villamossal menjen].”

KoNKlúzió
Összességében tehát az elsőtől a ki-
lencedik számig tartott a kérdésről az 
eszmecsere, miközben a résztvevők 
elismerték, hogy mivel nem ismerik 
jól a fővárost, nem teljesen biztosak a 
véleményükben. A vámszedő bódék 
kérdése, mivel a világháború után, a 
németek által felrobbantott hidak re-
konstrukciójakor nem építették őket 
újjá, ma már semmiképpen nem se-
gít nekünk a megoldásban. 

Budapestet jól ismerve azonban 
kijelenthetjük, hogy valóban meg-
húzható az a képzeletbeli vonal 
Pest legnyugatibb illetve Buda leg-
keletibb házain át, amivel Pest elér 
Budáig, Buda pedig Pestig, és így a 
két város egynek számít.

Mivel elfogadjuk, hogy nem-zsidó 
elviheti a sóletet egyik helyről a má-
sikra, akkor nincs azzal sem gond, ha 
azt valamelyik dunai hídon teszi. 

a torkos péklegények

olvasóink jól ismerik már az egykori budapesti karpfenstein utcai zsidók 
életét. ahogy mindenki akkoriban, a spindler család is a környékbeli 
kóser pékhez vitte a sóletjét. 

a zsidó pékhez, Englenderhez vitték a környékünkről a zsidók a sóletet 
szombatra megsülni. a karpfentstein utca és a szerdahelyi utca sarkán 
volt. otthon berakták a babot, a gerslit, mindent, amit akartak, és szára-
zon vitték a cselédek, a vizet a péknél öntötték rá, hogy ne lötyögtessék 
ki. rátették a fedőt, tetőt csináltak újságpapírból vagy csomagolópapír-
ból, körbekötözték spárgával és tetejére rátették a számot. a szám fele 
a hozóé volt, a másik felét rátették a fedőre. amikor kihúzták az utolsó 
kenyeret és már lefelé ment a tűz a kemencében, akkor egymás után a 
lapáttal berakták a sóletokat. Másnap 11 órától lehetett érte menni, 1 
óráig. akkor mentek újra a cselédek, vitte mindenki a számát, kihúzták a 
sóleteket, és úgy adták ki a számra. 

Volt olyan eset, amikor a pékek fogták magukat, leszedték a fedőt és 
beleettek. Mindig vigyáztak, hogy másik fazékba egyenek bele. renge-
teget vittek, a környéken rengeteg zsidó lakott és mindenki oda hordta. 
óriási botrány volt a vallásos emberek, nekitámadtak az Englandernek, 
a tulajdonosnak. kártérítést kértek, mert senki nem akarta megenni aztán, 
amibe belenyúltak. Ez persze csak otthon derült ki, úgyhogy aztán már 
ott levették a fedőt és megnézték.                        (spindler éva közlése) 
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értékAlApú közösséget tereMtünk 
neM feléljük, aMit kapunk 
Az emih két hete nyilvánosságra hozta, mekkora költségvetési támogatást kapott az elmúlt évek-
ben. ennek részleteiről beszélgettünk nógrádi bálinttal, az emih gazdasági vezetőjével. 
ZsiDo.com

kapunk, legyen az ingatlan, uniós 
vagy hazai támogatás, kölcsön és 
bankhitel, hanem – az öngondos-
kodástól rég elszokott közegben 
– teremtjük meg egy autonóm, érté-
kalapú közösség bázisát.

– A múlt héten felkerült a zsido.com-ra az 
állami támogatások listája 2014-től egé-
szen 2018. januárig. Az anyagból kiderül, 
hogy 2014 és 2017 között összességében 
valamivel több mint 2 milliárd forint álla-
mi támogatást kaptak. Ez azért nem kevés 
pénz…
– Ahhoz a munkához képest, amit 
az EMIH tagjai, munkatársai, 
aktivistái és támogatói az elmúlt 
években letettek az asztalra, ezt 
túlzottnak szerintem semmi eset-
re sem lehet mondani. Szeretnék 
mindenkit emlékeztetni, hogy az 
EMIH az elmúlt 4 évben felújította 
az Óbudai Zsinagógát, elindította 
a rendszeres szociális és oktatási 
támogatásokat nyújtó Cedek Sze-

retetszolgálatot, zsidó zarándoklati 
és turisztikai központot alakított ki 
Mádon és Olaszliszkán, megvásá-
rolta a Tímár utcai épületet, ahol 
új gimnáziumot nyitott, egyetemet 
vásárolt, megvette a leendő Zsilip 
helyszínéül szolgáló, évek óta üre-
sen álló ingatlant, ahol Budapest 
egyik legnagyobb zsidó kulturális 
és hitéleti központját fogjuk létre-
hozni, bővíti a debreceni és miskol-
ci közösség infrastruktúráját helyi 
rabbik vezetésével és még sorolhat-
nám…

– A Mazsihisz is nyilvánosságra hozta a 
költségvetési támogatásokat, amiket 2014-
2017 között kapott... 
– Üdvözöljük, hogy az EMIH pél dá-
ját követve, a transzparencia je gyé-
ben a Mazsihisz is közzétette eze ket 
az adatokat. Mielőtt a két szer ve - 
zet közzétételében szereplő vég-

A Magyar Narancs vezércikkben foglalkozik 
az EMIH „állami milliárdjaival”. Mint az 
EMIH gazdasági vezetője, mi a reakciója 
a megjelent anyagra, amiben Önt is idézik?

Egyházi emberként elsősorban a 
fantasztikus borítóképre reagálnék: 
Köszönjük! A képen Köves Slomó 
rab bi szerepel tfilinben, ahogy ép-
pen a sófárt fújja. Ezen a képen 
ke resz tül sok olyan embernek, akit 
különben nem tudtunk volna el ér-
ni, tudjuk megmutatni, hogy mi a 
tfi lin, a minden hétköznap reggel 
hor dott imaszíj.

Büszkék vagyunk arra, hogy a 
más zsidó felekezeteknek nyújtott 
támogatás töredékéből fel tudunk 
építeni valami kézzel foghatót, hogy 
időseket ellátunk, gyerekeket és fia-
talokat oktatunk, hozzájárulunk a 
gazdaság fejlődéséhez, miközben 
minden megteremtett érték hitköz-
ségünk és nem magánszemélyek 
tulajdona. Mi nem feléljük, amit 

nógrádi bálint
• szülEtEtt: 1975.
• Foglalkozása:
 EMiH gazdasági 
 vezető 
• Család: nős, 
 6 gyermek édesapja

névjegy

az egyHázi támogatáSoK megoSzláSa, 
KöltSÉgvetÉSi támogatáSoK öSSzege 2014–2017

Mazsihisz
0,8%
10,1 milliárd

EMiH
0,2%
2,3 milliárd

többi egyház
99%
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össze geket összehasonlítjuk, fon-
tos megjegyezni, hogy az EMIH 
anya gában szerepel a negyedévente 
ki utalt ún. örökjáradék (2014-2017 
kö zött összesen kb. 832 millió fo-
rint) és az állam által kiegészített 
1%-os felajánlások összege (4 év 
alatt összesen kb. 85 millió forint), 
míg a Mazsihisz kimutatásában 
ezek nem szerepelnek. Az örökjára-
dék a Mazsihisz esetében 2014-2017 
kö zött összesen becslésem szerint 
kö zel 6 milliárd forint lehet, az 1%-
os felajánlások mértéke ugyaneb-
ben az időszakban pedig összesen 
kb. 300-350 millió forint. Az EMIH 
2014-2017 között kb. 2,3 milliárd 
fo rintot kapott a központi költség-
vetésből, önkormányzati források-
ból és uniós pályázatokból, míg 
a Mazsihisz ez időszak alatt több 
mint 10,1 milliárd forintot (nem 
számolva a 2018-19-ben megvalósí-
tandó 1,4 milliárd forintos GINOP 
pályázatukat). Ezek alapján melyik 
zsidó felekezetet támogatja kiemel-
kedően a kormányzat?

A költségvetési források közül 
az 1%-os felajánlásokon, az örökjá-
radékon és a normatív alapú támo-
gatásokon (ez utóbbi nem szerepel 
sem az EMIH, sem a Mazsihisz ki-
mutatásában) kívül az állami támo-
gatások és a magánszférából érkező 
támogatások jelentős része csak 
konkrét projektekre, rendezvények-
re, beruházásokra használhatóak 
fel. A működési költségek fedezésé-
re csak az előbb említett háromféle 
állami támogatás és a magán ado-
mányok egy része szolgál.

Az EMIH fent említett 2,3 mil-
liárdos támogatásából körülbelül 
917 millió forint (kb. 40%) használ-
ható fel működési költségekre, míg 
a Mazsihisz esetében a 10,1 milliárd 
forintnak kb. 62%-a, nem csoda hát, 
hogy az EMIH kénytelen további 
forrásokat keresni, hogy finanszí-
rozhassa működési költségeit is.

– Milyen finanszírozási lehetőségei vannak 
egy egyháznak ma Magyarországon?
– Mint bármely másik egyház, aktív, 
folyamatosan bővülő építkezésün-
ket három pillérre alapozhatjuk: a 
már részletezett költségvetési támo-

gatásokra; adományokra és hosz-
szabb-rövidebb lejáratú kölcsönök-
re a magánszférából, valamint az 
egyház saját gazdasági hátterére. A 
költségvetési támogatásokhoz ha-
sonlóan a magánszféra forrásainak 
számottevő része is konkrét célhoz 
kötött és nem a működési költségek 
fedezésére szánják. A három pil-
lérből csak a hitközség gazdasági 
hátterének bevételei azok a forrá-
sok, amelyek megkötések nélkül 
használhatóak a mindennapos mű-
ködés fedezésére. Természetesen 
a gazdasági tevékenységen belül 
is csak olyan területek merülnek 
fel, melyekhez hitközségünk az 
„alapfeladatainak” ellátása során 
szerzett tapasztalatokat, összegyűj-
tött szaktudást különösen jól tudja 
használni. Ilyenek a kósersághoz 
kapcsolódó tevékenységek mint a 
kóser éttermek, kóser bolt és persze 
a kóser vágóhíd, valamint az ok-
tatáshoz, szociális ellátáshoz kap-
csolódó területek és a zsidósághoz 
kötődő turizmus. 

Különösen büszkék vagyunk a 
Qua lity Poultry Kft. csengelei liba 
vá góhídjára, és nem csak azért, 
mert én vagyok a cég vezetője. Ez 
pon tosan az az ideális vállalkozás, 
ahol egyrészről az EMIH speciá-
lis szaktudása jól kamatoztatható, 
más részről „win-win” szituációt te-
remt het a magyar agrárágazatnak, a 
hát rányos munkaerő-piaci területen 
élők nek és az exporton keresztül 
ál talában a magyar gazdaságnak 
is. A libanevelőkön és tömőkön 

ke resztül, valamint a közvetlen fog-
lalkoztatáson keresztül több száz 
hon fitársunk megélhetéséhez járu-
lunk hozzá.

– Az iskolák viszont biztos csak viszik a 
pénzt. A normatív támogatás fedezi a költ-
ségeket?
– Először is a normatíva a folyama-
tos működésre számolható el. A 
kez deti beruházásokat más forrás-
ból kell megoldanunk. Például a 
Mai monidész Gimnázium épüle tét 
220 millió forintból, saját erő ből  
vá sárolta meg az egyház. To váb bi 
250 millió volt a felújítása az épü-
let nek, amivel az EMMI tá mo - 
gatta törekvéseinket. Amúgy pe-
dig a normatí va messze nem elég 
a folyamatos költ ségekre sem. Szá - 
mításaim sze rint például a Bét Me - 
náchem Gyer mekoktatási Központ- 
ban az ott tanuló nagyjából 150 
gyermek – bölcsődések, óvodá sok, 
ál talános is kolások – mindegyike 
a szülői hoz zájárulások és ál lami 
nor matívák után is kb. 80-100 
ezer forintba kerül az EMIH-nek. 
Ugyanez a Maimonidész Gimnázi-
umban, ahol – a felmenő rendszer 
miatt – egyelőre csak egy osztály 
működik, az arány sokkal rosz-
szabb. Ott min den gyerek kb. 200 
ezer forint hozzájárulást igényel a 
részünkről.

– Térjünk vissza a zsido.com-on közzétett 
anyaghoz. Ebben a 2 milliárd forintban 
nincsenek benne az állami bankoktól kapott 
kölcsönök. Az nem támogatás?

2014-2017 eMih Mazsihisz

örökjáradék 832 millió Ft (becslés) 6,000 millió Ft

1%-os felajánlás 85 millió Ft 300-350 millió Ft

Eu-s pályázatok 796 millió Ft 1,391 millió Ft

Hazai központi 
költségvetési és 
önkormányzati 
támogatások 593 millió Ft 2,387 millió Ft

összesen 2,306 millió ft kb. 10,100 millió ft
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– Az EMIH 2016-ban 1,75 milliárd 
forint, 7 éves lejáratú forint alapú hi-
telt vett fel a már említett, exportra 
termelő csengelei vízi szárnyas vágó-
híd létesítésére. Ez nem támogatás, 
hanem egy, a piac többi szereplője 
számára is elérhető kölcsön, amit 
vissza kell fizetni. Az EMIH nem 
csak kezességet vállat a hitel visszafi-
zetésére, hanem összességében még 
kb. 600 millió forint önrészt tett hoz-
zá a beruházáshoz. Amúgy a beruhá-
záson 2012-ben kezdtünk dolgozni, 
és csak a hitelkérelem kidolgozása, a 
különböző potenciális finanszírozó 
bankokkal folytatott tárgyalások, és 
végül a hitelszerződés leegyeztetése 
összesen másfél évbe telt 2014 nyara 
és 2015 decembere között.

– Más állami banktól is kaptak kölcsönt?
– A Zsigmond Király Egyetem meg-
vásárláshoz teljesen piaci alapú, 
4,21% kamatozású, 10 éves lejáratú 
hitelt vettünk fel a Magyar Fejlesz-
tési Banktól 1,1 milliárd forint ér-

tékben. Ezeket a kondíciókat sem 
nevezném támogatásnak.

– A tavaly év végén megjelent Közlönyben 
szerepel egy 450 millió forintos állami tá-
mogatás. Milyen célra kapták ezt a támoga-
tást? A Közlönyben ez nincs nevesítve.
– A támogatást, ahogy a zsido.com-
on közzétett adatokból is látszik, az-
zal a céllal kaptuk, hogy a Dohány 
utcai Bét Menáchem iskolában egy 
tan uszo dát építsünk. Az iskola a 
VII. ke rületi önkormányzattól bérelt 
épü letében működik, így tehát ez a 
be ruházás a kerületi önkormányzat 
vagyonát gyarapítja, és a megállapo-
dás szerint a tanuszodát a kerületi 
iskolák diákjai is használni fogják. 

Maga a kormányhatározat nem 
tartalmazza az egyes támogatások 
célját: ez a támogatási kérelmekben 
került meghatározásra, és a támoga-
tási okirat írja elő a kedvezménye-
zett részére. Ez a kormányhatározat 
összességében kb. 100 milliárd fo-
rint értékben rendelkezik egyházi 

beruházások, tevékenységek támo-
gatásáról. Ennek kevesebb mint  fél 
százalékát kapta az EMIH.

– A Magyar Narancs cikkében hosszan idé-
zik Radnóti Zoltánt, aki kemény kriti kák kal 
illeti az EMIH-et (például szek tának neve-
zi), mit gondol ezekről a kri tikákról? 
– A cikk is idézi a véleményemet: A 
Mazsihisz az EMIH-nél sokkal több 
támogatást kap. Még ha el is fogad-
nánk a 8000 vs. 2500 1%-os felajánlást 
mércének, akkor is járna a Mazsihisz 
több mint 10 milliárdjának a 31%-a, de 
ennél jóval kevesebbet kaptunk. Azt 
kifejezetten biztatónak tar tom, hogy az 
utóbbi napokban – Rad nóti Zoltánon 
kívül – a Mazsihisz vezetői nem száll-
tak be az értelmetlen mocskolódásba. 
Nekünk ugyanis meggyőződésünk, 
hogy bár a szellemi verseny csak előre 
visz, a versengés közben érdemes nem 
megfeledkezni arról, hogy mégis csak 
egy közös cél érdekében versengünk. 
Ez pedig nem más, mint hogy pozitív 
identitású zsidó jövőt építsünk. 

Gyere el a Maimonidész 
Gimnáziumba!
Iskolai bemutatkozó nyílt nap

A bemutatkozó időpontja: március 28., szerda 8:00 
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött: info@zsidogimnazium.hu
Cím: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 21.

Ismerd meg a Maimonidész Gimnázium tanárait és leendő 
osztálytársaidat! Angol, matematika, héber és zsidó filozófia/
gondolkodásmód óráinkon keresztül megismerheted interaktív 
tanítási módszerünket. Találkozzunk és beszélgessünk kötetlenül!

 

Zsidó gimnázium Budán • Modern, nyitott, magas színvonalú világi 
oktatás • Kéttannyelvű iskola • Emelt szintű angol és héber nyelv

Tudj meg többet a gimnáziumról: www.zsidogimnazium.hu
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csolatuk van amerikai, kínai, hon-
gongi és egyéb jelentős befektetők-
kel. Vagyis: mi az innováció piacra 
juttatásában álltunk össze a Bar Ilan 
Egyetemmel. Nem tagadom, mi Ma - 
gyarországon ezzel szeretnénk az 
ok tatási piacon vezető pozícióba 
ke rülni. Nem akarunk ver senyezni 
a nagy állami egyetemekkel, nem 
is tudnánk, de nem is ez a célunk. 
A Milton Friedman Egyetem védje-
gye a technológiai transzfer lesz. 

– Úgy érti ezt, hogy annak a tudásnak az 
üzleti haszna, ami például egy magyarorszá-
gi lézerközpontban keletkezik, ne külföldön 
csapódjon le? 
– Nem egészen. Minden nemzetkö-
zi kooperációban részt veszünk a 
jövőben is, de az egyetem innová-
ciós, üzleti képzőközponttá válik. 
Emellett szeretnénk inkubátorháza-
kat, „start up” központokat működ-
tetni, amelyek így részt vehetnek az 
innovatív találmányok piacra ke-
rülésének folyamatában. A diákok 
megtanulják, hogy egy jó ötlethez 
hogyan találjanak befektetőt, és a 
terméket miként kell piacra vinni. 
Ehhez együttműködünk például a 

Design Terminállal, s nagy, magyar 
egyetemi kutatóközpontokkal is. 
Fontos minta és partner ebben a 
Bar Ilan Egyetem. 

– Az világos, hogy a Milton Friedman Egye-
temnek miért lehet gyümölcsöző a kapcsolat 
a Bar Ilannal, de mi az, amit egy magyar 
magánegyetem tud adni cserébe?
– A Bar Ilan nincs jelen Európában. 
Nekik is fontos, hogy erősödjenek 
az uniós kapcsolataik. Az izraeli 
együttműködés pedig Magyaror-
szág számára nyit utat a világpi-
acok felé is. A Bar Ilannak olyan 
cégei vannak, amelyek a helyi talál-
mányokat, innovációkat eljuttatják 
a piacokra. Ilyen termék például a 
navigációs rendszerek piacán a so-
kak által ismert Waze. Ezt diákok 
fejlesztették, és hatékony stratégiá-
val, üzleti szemlélettel keresték meg 
a befektetőt és vevőt, a Google-t. 

– Elsősorban magyar hallgatókra építené-
nek, vagy számítanak nemzetközi érdeklő-
désre is? 
– A hallgatóink jelentős része ma-
gyar. Azonban az Erasmus prog-
ramból érkező diákok (az Erasmus 

– Épphogy megtudta a nyilvánosság, hogy 
a Zsigmond Király Egyetemet a fenntartó 
átnevezi Milton Friedman Egyetemmé, 
amikor az intézmény egy, a jövőjét stratégi-
ailag meghatározó megállapodást kötött a 
legjelentősebb innovációs központok egyiké-
vel, az izraeli Bar Ilan Egyetemmel. Miért 
pont a Bar Ilannal? Elárulna részleteket a 
megállapodás tartalmáról?
– Általános együttműködésről szó-
ló megállapodást írtunk alá a Bar 
Ilan Egyetem kutatási vezetőjével. 
A mi egyetemünk egyedi profilja és 
stratégiai célja, hogy üzleti hát teret 
nyújtson az innovációnak. Fon-
tos, hogy egy magánegyetemnek  
legyen egyéni karaktere. A Bar Ilan 
Egyetem pedig abban erős, amiben 
Európa segítségre szorul, benne 
Ma gyarország is: mi az innováció-
ban erősek vagyunk, de a hasznosí-
tásában gyengék. Vannak kutatóink 
a nanotechnológiától a biofizikáig, 
vannak találmányaink, de ezek nem  
jutnak el a piacig. Inkább elvisszük  
külföldre, és ott szabadalmaztatjuk, 
vagy arrafelé keresünk befektetőket. 
A Bar Ilan a technológia-transzfer-
ben tud nekünk segíteni, mert eb-
ben élenjárók. Nagyon szoros kap - 

tudás, megéRtés és bölcsesség
úJ utaKoN a miltoN FRiedmaN egyetem
fontos, hogy egy magánegyetemnek legyen egyéni karaktere – nyilatkozta lapunknak pártos 
ferenc, az intézmény elnöke, aki szerint az intézmény jövője a tudás, a megértés és a bölcses-
ség alappilléreire épül, védjegyük pedig a technológiai transzfer lesz. ónoDi-molnár Dóra írása
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az Európai Felsőoktatási Térség 
területén tanuló hallgatóknak biz-
tosított lehetőség arra, hogy egy 
másik ország egyetemén tanulhas-
sanak – a szerk.) miatt, továbbá 
más nemzetközi együttműködések-
ből fakadó kötelezettségeink révén 
a külhoni diákok száma hónapról 
hónapra bővül. Ugyanakkor mi a 
jövőben is hazai hallgatói bázisban 
gondolkodunk, igaz, nemzetközi 
kapcsolataikat segíteni kívánjuk. 
Most a Touro College-dzsal van 
együttműködésünk: ez egy ameri-
kai egyetem németországi leány-
egyeteme. Itt angol nyelven német 
diplomát adunk ki, főleg üzleti 
képzésben.

– Ön volt a budapesti  CEU  Business 
School korábbi dékánja és ügyvezető igazga-
tója. A CEU-nak most is van hasonló profi-

diákokra és a meglehetősen speciá-
lis mesterszakokra fókuszál. A köz-
gazdaságtudomány is erősen mak-
roökonómiai, matematikai jellegű, 
vagyis eltér a mi képzéseinktől, 
hiszen mi alapvetően alkalmazott 
tudást akarunk átadni a hallgató-
inknak, együttműködve az ipari, 
piaci szereplőkkel. 

– Hogyan készül fel az egyetem a diákok 
számának csökkenésére? Az elmúlt évek fel-
sőoktatási jelentkezési arányaiból az derül 
ki, hogy nagyobb a hallgatók arányának 
csökkenése, mint amit a demográfiai muta-
tók indokolnának. 
– Ez inkább oktatáspolitikai kérdés, 
és én nem vagyok politikus. Viszont 
egy éve vagyok itt az egyetemen, s 
azóta 11 százalékkal nőtt a hallga-
tók száma. Korábban valóban volt 
egy erőteljes csökkenés, de azt én el-
sősorban demográfiai okokkal ma-
gyarázom. Most átmeneti időszak-
ban vagyunk. A bolognai rendszer 
bevezetésével komplikáltabb lett a 
hallgatók számának számítása. (A 
bolognai folyamatban az Európai 
Felsőoktatási Térségben háromcik-
lusúvá alakították az oktatást. Az 
egymásra épülő fokozatok: alap-, 
majd mesterképzés, később doktori 
– a szerk.) De amúgy sem gondo-
lom, hogy ez lenne a kulcskérdés. 
Mi azzal vonzzuk a diákjainkat, 
hogy piacképes szakokat indítunk. 
Nincs értelme úgy emelni a létszá-
mot, hogy haszontalan diplomá-
sokat képezzünk. Nekünk minden 
jelenlegi és jövőbeni szakunkon a 
hasznosíthatóság elvét kell követ-
nünk. Egyetemünk három lábon 

az együttMűködés

„a bar ilan Egyetemmel történő megállapodásban a nemzetközi kap-
csolati hálózatunk, a modern innovációs alapú progresszió és a hagyo-
mányos, tudásbázisú szemlélet egyesülése érvényesül” – értékelte az 
egyezmény jelentőségét köves slomó. „Világhírű partnerünkkel stratégiai 
együttműködést indítunk. nem csak az egyetemünk neve változik meg: a 
tudás/technológia/üzleti-transzfer révén eddig a felsőoktatásban be nem 
töltött szerepet definiálunk a Milton Friedman Egyetemnek” – húzta alá 
pártos Ferenc. palkovics lászló államtitkár a kormányzat teljes támogatá-
sáról biztosította a Milton Friedman Egyetem és a bar ilan Egyetem minta-
értékű kooperációját. Mint mondta: „Magyarországnak ki kell használnia 
az egyetemei nemzetközi kapcsolatrendszerében rejlő lehetőségeket.” 
az egyezmény célja olyan hosszú távú együttműködés kialakítása a két 
egyetem között, amely a hazai felsőoktatást a Milton Friedman Egyetem 
transzfer kapacitásainak segítségével újabb nemzetközi hálózatokba csa-
tornázza be. Ennek a törekvésnek a támogatásában a két intézmény az 
alábbi területeken működik együtt ezentúl:
közös innovációs transzfer-központ létrehozása; hallgatói mobilitási 
program; hallgatói mobilitási program indítása, ahol mesterszintű és 
Ph.d szintű diákokat cserélnek; Posztdoktori mobilitási program; lehe-
tőségek posztdoktor kollégák számára a tanításban és kutatásban való 
részvételre; dolgozói mobilitási program; lehetőség az oktatásban és 
kutatási munkában való részvételre a másik intézményben; Tudományos 
együttműködés; A kutatások és a tudományos eredmények információnak 
megosztása; közös konferenciák és workshopok; workshopok és konferen-
ciák közös megrendezése.

Mit érdemes tudni a bar ilan egyetemről?
1955-ben alapították; izrael második legnagyobb egyeteme – 26 800 di-
ákja és 1 350 munkatársa van; a világ 50 legjobb egyetemének egyike; 
az innovációban élenjáró; kiemelkedő kutatási területekkel rendelkezik.

lú képzése. A Milton Friedman Egyetem a 
CEU versenytársaként is megjelenhet majd 
a felsőoktatási piacon? 
– Eleve nem lehetünk versenytár-
sak, hiszen a CEU-n nincs a hagyo-
mányos értelemben vett alapkép-
zés. A CEU alapvetően a doktori 
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dományok képzés egy önálló, fizi-
kailag és szervezetileg is elkülönülő 
egység, ami az én szakmai kompe-
tenciámon kívül esik. 

– Nagy vihart kavart, hogy a Zsigmond 
Király Egyetem nevét a fenntartó EMIH 
megváltoztatta. Meglepte önt, mekkora fel-
zúdulást váltott ez ki a nyilvánosságban? 
Kevesen tudták, hogy származásilag a 
Nobel-díjas Friedmannak sokkal több köze 

a Milton Friedman Egyetem stratégiai megállapodást kötött a legjelen-
tősebb innovációs központok egyikével, az izraeli bar ilan Egyetemmel.
a korábban zsigmond király Egyetem néven ismert intézmény 2017 de-
cemberében jelentette be Milton Friedman nobel-díjas közgazdász ne-
vének felvételét. az egyetem új fenntartója, az Egységes Magyarországi 
izraelita Hitközség vezetője, köves slomó és a Milton Friedman Egyetem 
elnöke, Pártos ferenc együttműködési megállapodást írtak alá izraelben 
a bar ilan Egyetem vezetőivel. az eseményen részt vett Palkovics lászló, 
felsőoktatásért felelős államtitkár, aki meglátogatta az izraeli egyetem 
kutatóközpontját is.

áll. Az egyik a hazai oktatásból ed-
dig hiányzó, az üzleti transzfer fo-
galmán alapuló gazdasági képzés. 
A második láb az informatika és a 
digitális média. A harmadik pedig 
a társadalomtudomány. Ez a három 
láb megfelel a fenntartó fő filozófiai 
elvének is: tudás, megértés és böl-
csesség. A tudás az informatika, az 
üzleti tudás, illetve a technológia 
maga. A megértés a társadalomtu-
dományi rész, ahol etikai, szocio-
lógiai szempontból vizsgáljuk a 
technológiai fejlődést. A harmadik 
láb a bölcsességé: különböző ér-
tékközpontokból közelítjük meg 
az alapvető kérdéseket. A techno-
lógia ugyanis ijesztő módon előre 
szaladt. De szeretnénk azt is meg-
érteni, hogy mi ennek a társadalmi 
kockázata. Nemsokára megvalósul-
hat például a fejátültetés. Ennek 
van egészségügyi megközelítése: 
egy lebénult ember új fejet kap. Van 
pszichológiai, etikai megközelítése, 
ami hátborzongató távlatokat rejt: 
gondoljon csak arra, hogy akár egy 
férfi testre is lehet női fejet tenni. És 
van vallási, értékközpontú megkö-
zelítése is. Az intézményünk ennek 
megfelelően tagozódik három rész-
re: adott maga a Milton Friedman 
Egyetem, ami üzleti képző, továb-
bá egy inkubátor, piacorientált in-
tézmény, és végül lesz egy magas 
szintű, hittudományi képzés is. Ez 
az egyetem keretein belül valósul 
meg, de elkülönült szervezetben. 

– Ez lesz a Chabad rabbiképzője is?
– A Milton Friedman világi egye-
tem. A majdan elinduló zsidó tu-

volt Magyarországhoz, mint Zsigmond ki-
rálynak. 
– Engem meglep, hogy ennyire éles 
érzelmi szembenállás van a tábo rok 
között. Nem is a világnézeti kü-
lönbözőség, hanem inkább az in- 
 dulatok hevessége és színvonala, pon-
tosabban a színvonaltalansága döb - 
bentett meg. Meggyőződésem, hogy 
a Milton Friedman elnevezés na-
gyon jó választás, mert jelzi az am-
bí ciónkat az oktatáspolitikánkban, 
jelzi, milyen irányba szeretnénk to-
vábbhaladni. Ő magyar, ameri kai, 
zsidó, köz gaz dász, Nobel-díjas, kon-
zervatív, a Rea  gan- és a Thatcher-for-
dulat egyik kidolgo zó ja. Számunkra 
a legfon to sabb elem, hogy Friedman 
vitte be a na pi politi ká ba a nyolcva-
nas évek Ame rikájában azt a gondo-
latot, hogy a nemzetgazdaság nem 
akkor van egyensúlyban, ha mozdu-
latlan. A mozgás, vagyis a fejlődés 
teremt egyen súlyt. A technológiának 
ebben a modellben különösen nagy 
sze repe van.

a zsigmond király Egyetem új fenntartója, az Egységes Magyarországi 
izraelita Hitközség hosszú távú stratégiája alapján azt a célt tűzte ki, 
hogy a megújuló egyetem meghatározó szerepet töltsön be a magyar fel-
sőoktatásban. Ennek szellemében az intézmény – az adminisztratív folya-
mat befejeztével – nevet vált, és Milton Friedman Egyetem néven folytatja 
működését. Ebben a törekvésben, a néhai Milton Friedman, nobel-díjas, 
magyar- zsidó származású közgazdász családja és a szellemi örökségét 
gondozó alapítvány az egyetemet formálisan is támogatja.

a megújuló egyetem azt a törekvését fejezi ki a névválasztással, hogy 
a társadalomközeli innováció és így a magyarországi k+F tevékenységet 
támogató üzleti képzés kiemelkedő szereplője legyen. Célja, hogy olyan 
oktatási programokat indítson, amelyek kiegészítik az állami egyetemek 
tevékenységét. az intézmény és fenntartója kiterjedt nemzetközi egyetemi 
kapcsolatain keresztül a magyarországi innovációs eredmények piacra 
vitelét segíti elő. az amerikai touro College berlini campusával együtt-
működve akkreditált német alapfokú üzleti képzést indít angol nyelven. a 
tel aviv-i bar ilan Egyetemmel pedig közös tréning programot és startup 
központot indít a technológiai kutatási eredmények piaci transzferének 
támogatására.

2018-ban számos új magyar nyelvű szakképzés is indul. Egyebek 
mellett pilóta- és kapcsolódó informatikai képzési program kezdődik. a 
sportlétesítménymenedzsment, az online pénzügy-számvitel és a szociális 
gondozó oktatási egységek a piaci igények és a küldetés közös metszeté-
ben születtek. az egyetem teljes mértékben világi képzést nyújt; státusza 
egyházi fenntartású világi magánegyetem, amely piaci alapon működik, 
és alkalmazott tudományok egyetemeként biztosít oktatást.

zsigMond királyból Milton friedMan

együttMűködési Megállapodás
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a Facebook galaxisában, míg vé-
gül – a valamiért tényleg jól sikerült 
motivációs videókhoz hasonlóan 
– jókora fáziskéséssel felbukkant 

A spirituális növekedés kényszerét 
a páncéljukat levedlő homárok pél-
dájával magyarázó videó valóban 
fajsúlyos mondanivalót hordoz, 
egyszerű, lényegre törő formában 
kifejezve. Ahogy a rabbi számtalan 
további tanítása is, amelyek azon-
ban már ritkán jutnak el a keresés 
izgalmától gyakran elzárkózó, át-
lagos médiahasználóig. Pedig Ab-
raham J. Twerski gazdag életműve 
bőven megér néhány alaposabb 
pillantást.

Az 1930-ban született Twerski 
rabbi gazdag hagyománnyal bíró, 
tekintélyes haszid rebbék dinasztiá-
jából származik. Édesapja a cserno-
bili, édesanyja a sanzi irányzat ve-
ze tője volt. Iskoláit a Wisconsin 
államban levő Milwaukee városá-
ban végezte el, majd Chicagóba 

A Newsweek magazin 2007-től kezd-
ve, egészen 2013-ig minden évben 
közzétett egy listát az általa éppen 
legbefolyásosabbnak ítélt amerikai 
rabbikról. Az összeállításban ugyan 
soha nem szerepelt Dr. Abraham 
J. Twerski, talán mégsem járunk 
na gyon messze az igazságtól, ha 
meg kockáztatjuk: az idén 88 éves 
pszichiáter és haszid rabbi minden 
bizonnyal az egyik legismertebb 
rabbi világszerte az amerikai konti-
nensről. 

egy videóval Kezdődött
Ismertsége és az annak nyomában 
járó népszerűség egyetlen videónak 
köszönhető. A rövidfilm ugyanis 
először angolul, majd további nyel-
veken, így néhány hónapja magyar 
felirattal is hosszú ideig vándorolt 

a látogatottabb közéleti portálok 
életmódrovataiban is. Pedig az 
alig másfél perces felvétel csak első 
blikkre tűnik egynek, a megkerülhe-
tetlen közösségi oldal hírfolyamát 
elárasztó számos, szakmányban 
gyártott, filléres bölcsesség közül. 

abrahaM j. twerski 
– ortodox rabbi és a lélek unortodox orvosa
Avraham Twerski rabbit manapság rengetegen ismerik, leginkább az interneten terjedő videójáról, 
amiben a homár-főzéssel példázza az emberi beletörődést. véleménye szerint a tudomány és a hit 
egyaránt egymást kiegészítő eszközök a lelki zavarok megoldásában. réti János írása 



2018 február | egység 25

Kultúra | Kile

költözött, ahol a Hebrew Theolo-
gical College hallgatójaként avat-
ták rabbivá 1951-ben. Abraham J. 
Twerski azonban úgy érezte, hogy a 
Milwaukee-i Bét Jehuda gyülekezet 
rabbijaként képtelen segíteni azo-
kon a gyakran komoly életválságba 
került embereken, akik különböző 
önértékelési zavarokkal, megoldat-
lannak tűnő családi problémákkal 
keresték fel mint közösségi vezető-
jüket. Ezért a kor kiemelkedő Tóra-
tudósa, a Steipler Gaon tanácsára 
engedett a szíve parancsának, és 
Pittsburgh be ment, hogy orvosnak 
tanuljon. 

Mivel fiatal korában maga is 
önértékelési zavarokkal küzdött, 
arra a meggyőződésre jutott, hogy 
a különböző lelki zavarok jelentős 
része az egyének saját képessége-
iket, lehetőségeiket és korlátaikat 
illető tudatosságának hiányára ve-
zethető vissza. Egy személy csak 
ak kor képes megfelelően  igazodni 
a valósághoz – érvel Twerski rabbi 
–, amennyiben a valóságra vonatko-
zó megítélése is helyesnek mondha-
tó. A valóság helytelen felfogása 
ugyanis téveszmék kialakulásához 
vezet, amelyek terhe alatt a való-
sághoz való igazodás képessége 
is egyre távolabb kerül. A helyzet 
kulcsa ezért a kitartó és őszinte ön-
vizsgálat, amelynek erdeményeként 
a lelki nehézségekkel küzdő vég re 
találkozhat igazi önmagával, aki 
elől hosszú ideje menekült. A kö-
vetkező feladat az építkezés fá rad-
sá gos munkájának a megkezdése, 
amelyhez a pszichiáter-rabbi a ha-
szi dizmus és a zsidó erkölcstan, a 
muszár módszereit ajánlja.

mi a SiKeRteleN HázaSSágoK oKa?
Twerski rabbi úgy véli, hogy a leg-
többen a korunkat uraló anyag el-
vű ség és az annak nyomában járó 
hedonizmus áldozatai vagyunk. 
Rész ben ez a szemlélet tehető fele-
lős sé a sikertelen házasságok szá-
mának fo lya matos növekedéséért is, 
hiszen nap jainkban korábban pél-
dátlan gya korisággal érzi legalább 
egyik, de inkább mindkét házastárs 
úgy, hogy a kapcsolatuk nem képes 
biz tosítani a kívánt kielégülést. Pe-

Csakhogy a rossz házasságokban 
felnövő fiatalok jelentős része, a pil-
lanatnyi vágyak kielégítését célzó 
életstratégiák hibás mintáit elsajá-
títva, a transzcendensre irányuló 
törekvésekkel szemben az élvezetek 
öncélú kergetésében merül el. Ezzel 
azonban a vágyott beteljesülés he-
lyett csupán a függőségek világába 
juthatnak el. Ezt felismerve a rabbi 
1972-ben döntött úgy, hogy meg-
alapítja a Gateway Rehabilitációs 
Központot Pittsburghben, ahol az 
Anonim Alkoholisták 12 lépéseből 
álló programjára épülő módszerek-
kel különböző függőségekkel küz-
dők tízezreit kezelték sikeresen az 
eltelt évtizedek során. 

Az amerikai központ sikerein 
felbuzdulva a ’90-es évek derekán 
egy újabb figyelemreméltó kezde-
ményezést indítottak útjára Twerski 
rabbi vezetésével az izraeli Bér-Se-
vában Sáár Hátikvá („A remény kapu-
ja”) néven. Az izraeli szervezet azért 
jött létre, hogy megmutassa a kor-
mánynak: a szkeptikus hangokkal 

dig, amint arra a haszid pszichiáter 
is rámutat, a sikeres házasság folya-
matos munka, önfejlesztés és komp-
romisszumok eredménye, és egy 
olyan folyamat kezdő és végpontja 
egy ben, amely szellemi célokat szol - 
gál. 

ellentétben mégiscsak elérhető a 
kábítószerrel kapcsolatos bűncse-
lekményekért elítéltek integrációja 
a társadalomba, ráadásul jóval ala-
csonyabb költségen, mint amennyit 
a börtönben tartásuk jelentene az 
adófizető polgárok számára. Izrael-

ben komoly gondot jelent 
a fiatalok kábítószer-fo-
gyasztásának a terjedése, 
a Libanonból csempészett 
magas minőségű heroin 
könnyű elérhetőségétől 
korántsem függetlenül. A 
központ sikere rövid idő 
alatt minden várakozást 
felülmúlt. A statisztikák 
szerint a program résztve-
vőinek több mint 80 szá-
zaléka rövid úton képes 
búcsút inteni a szereknek, 
és nagyjából ugyanilyen 
arányban találnak közü-
lük utat a munkaerőpiacra 
alig néhány év leforgása 
alatt. A pszichiáter megy-
győződése szerint hasonló 
programok hiányában a 
legtöbb egykori elítélt fo-
gyasztóként és dílerként 

térne vissza először a társadalomba, 
majd kevesebb mint egy év eltelté-
vel a börtön falai közé.

a Rebbe iNSpiRációJa
Az idén 88. évébe lépett rabbi gyó-
gyító munkája mellett több mint 60 
könyvet is írt az elmúlt évtizedek so - 
rán. A zsidó hagyományok és a gyó-
gyítás, személyiségfejlesztés kö zös 
ha tárvidékeit bejáró művek rendre 
elő kelő helyen szerepelnek a sikerlis-
tákon. Dr. Twerski mindezeken túl a 
mai napig fáradhatatlanul utazik a 
világban és előadásokat tart a kémiai 
függőség mellett a stressz, az önbe-
csülés és a spiritualitás té ma köreiben. 
Megpróbál minél töb bet átadni a ta-
pasztalataiból, és a mesterei, többek 
között az őt a szak- mai pályafutása 
kezdeteitől fog va bá torító, néhai lu-
bavicsi Rebbe, Me náchem Mendel 
Schneerson ins pirációjából mind-
azoknak, akik ké szek szakítani ön-
pusztító szokásaik kal, hogy azokat 
egy tartalmasabb, magasztos célok 
által vezérelt életre cseréljék.
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útoN az exKluzivitáS FelÉ
Kezdetben a terület, a szomszéd-
jával ellentétben, melyet 1868-at 
követően – miután ott temették 
újra a kilenc pesti vértanú feltéte-
lezett hamvait, majd Batthyány La-
jost, később Deák Ferencet, majd sok 
hírességet – egyre többen kezdtek 
nemzeti panteonként emlegetni, a 
zsidó részleg nem keltett különö-
sebb feltűnést. 

A helyzet nagyjából a Kozma 
ut cai, újabb zsidó temető 1891-es 
meg nyitását követően változott 
meg. „Temetkezési alternatívája” 
adó dott a pesti zsidóknak: az új 
te mető – még a mai közlekedési le-
hetőségekkel mérve is – távol a köz-
ponttól, vagy a Kerepesi temető, 
szinte a városcentrum határán. Ért-
hető mó don, a Kerepesi parcellák 
fel érté ke lődtek, mely folyamatot 
csak fo ko zott, hogy a 20. századfor-
dulós zsi dó arisztokrácia ekkortájt 
és itt épít tette fel pazar családi krip-
táit. 1892-től dísztemetői rangra 
eme lik.

laJta ÉS a HevRa KapcSolatá-
NaK KiboNtaKozáSa
A Pesti Hevra Kadisa 1903. június 
23-án írt ki pályázatot egy árkádos 
sírboltrendszer felállítására a Koz-
ma utcai temetőben és habár a meg-
valósítás végül elmaradt, a ter vező 
tehetségét ez nem kisebbíti. Az első 
helyezett Lajta, vagyis ak koriban 
még Leitersdorfer Béla (1873–1920) 
volt. 

A Hevrát lenyűgözte Leitersdor-
fer a legapróbb részletekre kiterje-
dő precizitása, a szaktudásra pedig  
szükségük volt, így állandó mű-
szaki tanácsadónak kérték fel, amit 
az építész „szerény tiszteletdíj” el-
lenében vállalt. A kezdeti bimbó-
dzó kapcsolat pedig hamarosan 
virágba borult és gyümölcsei szép 
díszei lettek a hitközségnek: kezd-
te a sort a Hevra Kadisa Szeretet-
házának (Amerikai út 57., ma Or-
szá gos Klinikai Idegtudományi 
in tézet) 1906-os terve, melynek tel-
jes megvalósítása végül 1913-ban 
fejeződött be, amikor elkezdődött 

temetőalapítáS
Pest városképe a 19. század köze-
pé től rohamosan fejlődött és, a 
ter jeszkedésnek köszönhetően, új-
ra formálódott. Ami addig külváros-
nak számított, az hirtelenjében 
frek ventált terület számba ment, 
ezért a legtöbb temető telke is felér-
tékelődött, így azokat felszámolták 
és újabbakat nyitottak a városköz-
ponttól egyre távolabb. Így történt 
ez a zsidó temetőkkel is, Pest el ső 
zsidó temetőjét például már 1839-
ben felszámolták. 

A Kerepesi úti temető alapítása-
kor mégsem a korábbi, Váci úti te-
mető felszámolásának képe lebegett 
a Hevra Kadisa vezetősége előtt, ha-
nem az a tény, hogy a régi megtelt, 
és azt sürgősen pótolni kellett. Már 
1868-ban javaslat született a Kerepe-
si temető zsidó részlegének kialakí-
tására, de erre 1874-ig kellett várni, 
amikor a temető hátsó, keleti nyúl-
ványának körbefalazásával megszü-
letett Pest harmadik zsidó temetője, 
mai nevén a Salgótarjáni utcai. 

Málló poMpa az 
IpArBÁrÓk nyugHelyén
a SalgótaRJáNi utcai zSidó temető maRgóJáRa
A salgótarjáni utcai zsidó temető egyre nagyobb figyelmet kap. vasárnaponként vagy akár egy-
egy hétköznap is egyre több sétáló cikázik – a biztonsági okokból – láncravert utakon, az érdek-
lődőbbek pedig szervezett sétákra fizetnek be. időnként évfordulós megemlékezéseket rendeznek 
híres emberek sírjánál, mások könyveket írnak, albumokat szerkesztenek a sírkertről. A salgótarjáni 
utcai temető valószínűleg magyarország legérdekesebb és építészetileg legszebb zsidó temetője, 
de a köztemetők sorában is dobogós lehet. Cikkünk az unalmas enumeráció helyett megpróbál pár 
kultúrtörténeti érdekességet kiragadni és megvilágítani. cseh Viktor írása
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a Menedékház (Amerikai út 53-
55., ma Szeretetkórház) építése. 
Mind eközben Lajta, 1907 második 
fe lében papírra vetette a Kerepesi 
zsidó temető kapu- és szertartás-
épületét, melyek 1908-ban készül-
tek el. 

Lajta egyébként ekkoriban kezd-
te használni új, magyarosított ne-
vét, ám a terveket még „Lajta (Lei-
tersdorfer) Bélaként” szignózta, a 
könnyebb beazonosítás miatt.

laJta-KavalKádbaN egyeSül a 
SzeNtFöldi ÉS euRópai ÉpítÉSzet 
A kapuépület, egyben csőszlakás és 
a szertartási épület eklektikus, még-
is harmonikus egészet alkot. A bejá-
rati épületet, mintha egy középkori 
lovagjelent díszletéből hagyták vol-
na hátra, míg a kovácsoltvas kapu 
már egyértelműen modern hatású. 
Egyébiránt hasonlóságot mutat a 
prágai Hevra épületével, de bizo-
nyos vonásaiban holland és német 
házakkal is, melyeket Lajta a tanul-
mányútjain látott.

Anyagában hasonló, azaz mun-
kálatlan kő borítja a ravatalozót is, 
mely a szentföldi építészethez nyúl 
vissza, egyrészt reflektál a jeruzsá-
lemi Siratófalra, másrészről pedig 
utánozza Ráhel sírját, harmadrészt 
viszont magyar is: a hajdani gömb-
tetőt például Zsolnay-cserepek fed-
ték (a hetvenes évek végén beom-
lott az épület kupolája). 

A kupolás kialakítást az enteriőr 
is őrizte, méghozzá patetikus ma-
gasságokban: a belső falak feketére 
voltak festve, melyeket aranyfesték-
kel kontúrozott geometrikus for-
mák díszítettek – mindezt a Lajta 
által tervezett menóra formájú gyer-
tyás kandeláberek pislákoló tánca 
világított meg. 

Lajta a szertartásépületen alkal-
mazott héber idézeteknél Bacher 
Vilmos (1850–1913) orientalista, rab - 
 bi segítségét kérte. A belső térben 
– egy archív fotón olvasható két szó  
alapján – valószínűleg Jesájá köny-
véből szerepelt a következő idézet: 

„Éledjenek föl a te halottaid, 
hul láim támadjanak föl; ébredjetek 
és ujjongjatok, ti porban lakozók, 
mert világosság harmata a te har-

matod és a föld megszüli az árnya-
kat.” (Jes. 26:19.)

Az épületegyüttesen kívül Lajta 
több mint 40 síremléket tervezett 
(nem csak itt), közöttük Bacher 
rabbiét is. Lajta – és persze más épí-
tészek – különböző alakú és stílusú 
sírjain megjelenik az emancipációs- 
és recepciós törvények utáni felsza-
badult életérzés: „enyém a világ!”. 

Lajtát tehát számos szál fűzte 
ide, ennek ellenére nem itt, hanem 
a Kozma utcai zsidó temetőben lett 
eltemetve, anyjához és más rokonai-
hoz közel.

a NemeSSÉg attRibútumai 
A temetőben fekvő iparmágnásokat 
legtöbb esetben nemesítették az or-
szágnak tett szolgálataikért, viszont 
ez nem jelentett egyenes utat a 
klasszikus arisztokrácia köreibe. A 
családok előtt állt egy sor külsőség 
teljesítése is…

Sváb Sándor (1859–1912) bankár 
1888-ban kötött házasságot a két 
évvel korábban „csetei” előnévvel 
nemesített Herzog család egyik le-
ányával, Irénnel (1867–1959). Sváb 
1902-től „gavosdiai” előnevével már  
saját jogán is nemes lett, felesége  
pedig 1904-től már bárónő. A ran-
gok tehát adottak voltak, de az att-
ri bútumok terén vesztésre álltak a 
szü letett, történelmi nemességgel 
szem ben... 

A Sváb-Herzog családnak 1906-
ban sikerült felvenni a versenyt, 
miután fele-fele arányban megvásá-
rolták a diósjenői erdőbirtokot. A 
birtok kiválasztásában fontos szere-
pet játszott, hogy itt terebélyesedett 
a „Király-fa”, melyet a szájhagyo-
mány a honfoglalással vélt egyidős-
nek – így Svábék, ha jelképesen is, 
de egyszeriben a legrégebbi múltat 
szerezték meg maguknak, nem volt 
oly magyar család, kinek kertjében 
ilyen fa állott volna… 

De mit sem ér egy birtok va-
dászkastély nélkül – építtettek hát 
egyet, mégpedig a jónevű toronyi 
Fellner Sándorral, aki Sváb sógo-
rának, Orosdy Fülöp bárónak a 
pilisszántói kastélyát vette alapul. 
A kastélyparkot Hein János, a kor 
legjelentősebb tájkertésze alakítot-

ta ki. Így végre a selyemruhák, a 
cilinder, a monokli és a raccsolás 
megfelelő díszletbe került.

Kastélyépítőt pedig számosat 
találunk a temető nemesei között, 
csak hogy szebbet ne említsünk, 
mint az 1883-ban elkészült turait, 
mely a Schossberger család nyári 
rezidenciájaként szolgált – az ő 
rozsdaette mauzóleumuk a déli fal 
mentén, a villamossínekkel párhu-
zamosan húzódik. 

a luxuS Jó, a JótÉKoNyKodáS 
viSzoNt eRÉNy
A biztosítók, gyárak, társaságok tu-
lajdonosait viszont nem csak lipót-
vá ros és az Andrássy úti bérpaloták, 
a városligeti villák, a svábhegyi 
weekend-házak és vidéki kastélyok 
foglalták le. Közülük számos család 
a jótékonykodásban is megtalálta 
magát. Ha lehet ilyet mondani, ak-
kor luxus szintre emelte a hagyomá-
nyos cedáká fogalmát. 

Bródy Zsigmond (1840–1906) lap-
kiadó tragikusan korán elhunyt 
fe lesége, Stern Adél (1847–1893) em-
lékére 1897-ben, 600.000 koronás 
önköltségen gyermekkórházat ala-
pí tott a Szabolcs utcai zsidó kór ház  
komplexumban. Az új pavi lon 
előt ti kertben Tilgner Viktor em ber-
nagy ságú szobrot formált a név adó 
matrónáról. 

Lovag Wechselmann Ignácz (1828–
1903) építész, kivitelező és felesé-
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ge Neuschloss Zsófia (1838–1914) 
gyermektelenek voltak, hatalmas 
vagyonukat viszont szerették volna 
valódi nemes ügyre fordítani, így 
végül is 1.400.000 korona értékben 
alapítványt hoztak létre egy vakok 
tanintézetére (Mexikói út 60., ma: 
mozgásjavító iskola és központ 
működik itt; a főbejárat feletti 
homlokzaton még fakón olvasható 
Wechselmannék neve), hová fele 
részt izraelita, másik felében egyéb 
felekezetűek felvétele volt megszab-
va. Az 1908-ban megnyíló intézetet 
egyébként szintén Lajta tervezte, 
központi tereit pedig a Róth Miksa 
ólomüvegein szűrt napfény világí-
totta meg.

Bródy Zsigmond öccse, József 
(1844-1926) és felesége Weiszburg 
Fanny (1845-1933) sajnos szintén 
gyermektelenek voltak. A pár 1916-
ban az őszi nagyünnepek után 
jelentette be, hogy félmillió koro-
nás adományukból egy tüdőbeteg 
gyógyintézetet kívánnak felállítani 
a Szabolcs utcai zsidó kórházon 
belül. Nagyvonalú szándékukról 
egy tárgyilagos levélben értesítették 
a hitközség közgyűlését, melyet fel-
hatalmaztak az alapítvány kezelésé-
vel, és csupán annyi kikötést tettek, 
hogy: 

„az intézet, miként az zsidó hit-
község kezelésében levő intézetnél 
természetes, zsidó jelleggel bírjon, 
azonban, mint a pesti izr. hitközség 

más kórházaiban más vallásúak is 
felveendők. […] kívánságunk, hogy 
az első három évben a felvételnél a 
most folyó háborúban résztvett ka-
tonáink feltétlen előnyben részesül-
jenek.”

1910-ben csepeli Weiss Manfréd 
(1857–1922) iparbáró is csatlako-
zott az előzők illusztris sorába, és 
elhunyt felesége, Wahl Alice (1865-
1904) emlékére gyermekágyas ott-
hont építtetett a Bródy kórháztól 
alig 100 méterre. 

Az egészségügyi intézetek mel-
lett persze sokan más formában 
támogatták az embereket, a Hat va-
ny-Deutsch család például Hatvan 
la kosságát karolta fel: Hatvany- 
Deutsch Sándor (1852–1913) báró 
például mások mellett finanszírozta 
a rabbilakás építését, de a katolikus 
templom és plébánia felújítását is, 
Hatvany Ferenc (1881–1958) 1925-
ben pedig 10 millió koronát ado-
mányozott a hatvani szegényeknek, 
más célzott irányú támogatásairól 
nem is beszélve. Ők pedig csak a 
legnagyobbak voltak; népkonyhák, 
intézetek, árvaházak alapítói foly-
tatják a sort…

amiKoR a HevRáNál betelt 
a poHáR
A grandiózus emlékművek alatt 
por ladó emberek életéből kivilág-
lik, hogy „hitvallásuk” legalább két  
eleme közös volt: a rászorulók tá-

mogatása és a fényűző életmód. 
Míg az elsőt nem lehet túlzásba vin - 
ni, addig az utóbbit igen. Ilyen eset 
volt lovag domonyi Brüll Miksa 
(1836-1890), hollandiai főkonzul te - 
metése. 

Brüll végrendeletében szép ösz-
szeget (10.000 forintot) hagyott 
kü lönböző jótékonysági egyletekre, 
vi szont nemes akaratát elhomályo-
sította, vagy helyesebben talán elva-
kította az a fényűző temetés, melyet 
tisztelői rendeztek neki. Brüll fele-
ségének, megyeri Krausz Annának 
(1842–1907) annyit még sikerült 
megakadályoznia, hogy a hintókat 
az aranyozott családi címerekkel 
és relikviákkal díszítsék, de a pom-
pa-lavinának ez már nem tudott 
gátat vetni: történt ugyanis, hogy 
az Andrássy út 43. alatti Brüll-palo-
ta elől indult gyászmenetet három 
díszhintó, roskadásig koszorúval 
fel pakolva kisért. 

A menet hatalmas feltűnést kel-
tett. A Hevra jámbor tagjai, kik ko-
rábban a táhárá szertartást végezték, 
szégyent és megalázottságot érez-
tek látván, hogy miként fordítják 
ki a zsidó temetés egyszerűségét és 
tisztaságát. 

Az eset után a Szent Egylet kilá-
tásba helyezte, hogy akik folytatni 
fogják az ily fényes keretek között 
zajló „temetéseket”, azoktól meg-
tagadják a zsidóknak kijáró vég-
tisztességet. Továbbá a Hevra arra 
bíztatott mindenkit, hogy a koszo-
rúkra szánt összeget jótékonyko-
dásra fordítsák. 

út a FeledÉS Homályába... 
A tízes évektől a Kerepesi temető 
addig megszokott zsidó kegyele-
ti gyakorlata kezdett átalakulni. 
Egyre gyakrabban törte meg a no-
vember elsejei őszi csendet a pazar 
autók ajtajának csapódása. Hat-
vany, Kornfeld, Madarassy-Beck, 
Ullmann és más bárói családok ko-
szorús-virágos tömege keresve im-
bolygott a temető útjain, míg végül 
meglelték őseik sírját, hogy leróják 
„kegyeletüket”. 

Ők már nem jártak Mázkírra és 
nem mondtak Kádist szüleik hatjá-
nál, – nem tették, de legtöbben már 
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nem is tehették ezt, hiszen sokan 
közülük már katolikusok voltak. 
Kegyelet volt ez? Az Egyenlőség név-
telen cikkírója szerint nem: 

„Csak a formákat tartja be, a 
formákat, amelyeket illik betartani. 
Nem a halott emlékét tiszteli, ha-
nem a maga kicserélt lelkét akarja 
elkábítani. Eleget akar tenni a ke-
gyeletnek is, meg az új vallásnak is 
és – megsérti mind a kettőt. Mert a 
halottakkal nem lehet kompromisz-
szumot kötni.”

Hol SíRJaiNK domboRulNaK, 
uNoKáiNK Nem boRulNaK le
A temető kriptái árnyékában nyug-
szanak a hétköznapok dolgos em-
berei, kiknek félköríves macévái 
te rebélyes parcellákon keresztül 
hul lámoznak a horizonton. Az ő 
utó daik gyakorolták a kever avot mic-
váját és imáikkal felkeresték az ősök 
hantját a bűnbánó napokban. Fiak, 
lányok és unokák gondos keze 
ápolta a szülők és nagyszülők em-
lékét az ősi tradíciók szellemében. 

„És ezek között a tisztelt és el 
nem feledett halottak között pihen-
nek azok is, akik kétszer haltak 
meg. Először akkor, amikor szívük 
meg szűnt dobogni, másodszor pe-
dig azon a napon, amikor a gyerme-
kek és unokák, akikért ezek a nemes 
szívek dobogtak, elhagyták őseik 
hi tét, és ezzel örökre eltemették a 
szü lőknek és nagyszülőknek az em-
lékét, akiket megtagadtak. Megta-
gadták a társadalmi emelkedés szé-
dületében, a pénzszerzés lázában, a 
becsvágy paroxizmusában.” 

Lassan tehát november elseje is 
visszacsitult a többi nap sorába, a leg-
több családi sírbolt végleg elnémult. 

Üresen kapaszkodtak a kovácsoltvas 
kampók a hideg márványfalakon, 
azokra már nem akasztott senki töb-
bet koszorút. Nagy családok váltak 
egy csapásra a múlt egy da rabkájává: 
domonyi-Brüll, csetei-Herzog, vásár-
helyi-Wodianer, bá rók, lovagok...

az aSSzimiláció igaz útJa
A fenti sorok és a történelem lapjai 
arról tanúskodnak, hogy az asszi-
miláció útjáról könnyű volt letérni. 
Sokan félreértelmezték, mit is je-
lent a folyamat: hogy lehet valaki jó 
magyar és hithű zsidó, mert a kettő 
megfér egymás mellett!

A valódi asszimiláció egy dicsé re - 
tes alakja volt Sváb Gyula (1857– 
1941) nagybirtokos. Sváb vég ren-
de letében hárommilliós va gyo ná-
nak felét a cibakházai szegé nyek re 
hagy ta – az alapítvány vezetésére há-
romtagú kuratórium nevezett ki: a 
mindenkori plébánost, a megyei fő-
jegyzőt és dr. Basch Lóránt végren-
de leti bizalmast. Az alapítvány 
1949-ig állt fent, addig segítette a 
köz ség lakóit. 

Hevesi Simon rabbi Sváb teme-
tésén hangsúlyozta, hogy Cibakhá-
za földesura egy igazi „zsidó vallású 
ma gyar gazda” volt, az asszimiláció 
va lódi kicsúcsosodása, kinek sze mé - 
lye úgy forrt egybe a magyar föld-
del és néppel, hogy egy percig is 
hűtlen lett volna ősei vallásához. 

Élő temető, lezáRt temető, 
SzabadtÉRi múzeum?
A sírkert a húszas évekre szinte tel-
jesen megtelt, onnantól a temetések 
egyre ritkábbá váltak. Kivétel volt 
az a néhány hónap, mely egyben a 
temető történetének legmegrázóbb 

fejezete: amikor a pesti nagygettó 
fennállásától 1944 végéig, majd 
az 1945-ös januári felszabadulást 
követően a gettó mintegy kétezer-
hétszász áldozatát a temető keleti 
végében elhantolták. 

1950-ben a temetőt államosítot-
ták, ennek ellenére időnként még 
volt temetés, de a sírok nagy ré-
szét és az utakat senki sem ápolta. 
2002-ben a temető teljes területét 
műemlékké nyilvánították, és ekkor 
állítottak emlékművet a gettó már-
tírjainak is. Temetések ez után is 
voltak: a héberbetűs sírkert utolsó 
temetései között volt Kiss József 
(1843–1921) költő leányáé, krupie ci 
Bauer Sáráé (1917–2004) és Vázso-
nyi Vilmos (1886–1926), az első iz- 
 raelita vallású hazai miniszter azo-
nos nevű, művészettörténész uno ká-
jáé (1935–2008). Mindketten a ko - 
rábbi családi sírba lettek örök nyu-
galomra helyezve. 

2016-tól a temető felügyeletét és 
gondozását a Nemzeti Örökség In-
tézet (NÖRI) vette át. Azóta meg-
kezdődött a dzsungel felszámolása, 
a sétányok megtisztítása, az egykori 
parkjelleg visszaállítása, egyes sír-
em lékek felújítása. Felmerült, hogy 
a szomszédos sírkerthez hasonlóan 
itt is egy látogatóközpontot állítsa-
nak fel és útbaigazító táblákkal je-
löljék a híresebb sírokat. 

Egy esetleges szabadtéri múze-
um felállítása viszont óriási fele-
lősség. Bár a történelemnek csak 
egy relatíve szűk szakaszát hivatott 
lát tatni a temető, mégis rettentően 
komplex társadalmi, kulturális és 
gaz dasági összefüggéseket rejt ma-
gában, melyeknek egy-egy oldalról 
történő megvilágítása vétek lenne.

Bibliográfia: Cseh Viktor, „Botrány a Brüll-temetés körül” (2017), in: www.zsido.com (Internetcím: http://zsido.com/bot-
rany-brull-temetes-korul/ [2018.02.09.]); Cseh Viktor, „Nyüzsgő élet a halál csendes kertje helyén – Mozaikok az egykori Váci 
úti zsidó temetőből”, in: Egység (2017), 28. évf. 100. szám, 27-29. o.; Gerle János, Csáki Tamás (szerk.): Lajta Béla - Az Építészet 
Mesterei (Budapest: Honlap Kiadó, 2013); Hamvay Péter, „Lehet-e múzeum a sírkert? – Temető, panteon, parcella”, in: Mú-
zeumcafé 61 (2017), 11. évf. 5. szám, 57-75. o.; Klein Rudolf, „A Salgótarjáni utcai zsidó temető reneszánsza”, in: Múzeumcafé 57 
(2017), 11. évf. 1. szám, 63-91. o.; Komoróczy Géza (szerk.), A zsidó Budapest, vol. II. (Budapest: Városháza, MTA Judaisztikai 
Kutatócsoport, 1995), 600-604. o.; Révész Emese, „Az emlékezés és felejtés kertje – Az epreskert és szobrai”, in: Múzeumcafé 61 
(2017), 11. évf. 5. szám, 77-113. o.; „A halott földesúr”, in: A Magyar Zsidók Lapja (1941), 3. évf. 6. szám, 3. o.; „A pesti hitközség 
választmányi ülése”, in: Egyenlőség (1916), 35 évf. 43. szám, 9. o.; „Elárvult sirboltok”, in: A Magyar Zsidók Lapja (1941), 3. évf. 
26. szám, 5. o.; „Mikor a kitértek ünnepelnek – Halottak napján a zsidó temetőben”, in: Egyenlőség (1926) 45. évf. 44. szám, 4. 
o.; „Sirboltok, melyek örökre bezárultak – Akik kétszer haltak meg”, in: Egyenlőség (1925), 44. évf. 34. szám, 8. o.; „Sváb Gyula 
hárommilliós vagyona felét a cibakházai szegényekre hagyta”, in: A Magyar Zsidók Lapja (1941), 3. évf. 6. szám, 6. o.

JudApest AnnO | Kile
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MMM – puriM Micvái
a SlácHmóNeSz viSSza(t)ÉR

Purim ünnepének két hagyománya is szorosan kapcsolódik az evéshez: az egyik a purimi lakoma, 
melyet napközben fogyasztanak, sokan nagy mennyiségű alkohol kíséretében, a másik pedig a 
misloách mánot, az ételajándékok. egy harmadik, a szegényeknek küldött adományok teljesíthetők 
akár pénzzel, akár élelmiszerrel. Dénes anna írása

A küldő saját maga is átadhatja az ajándékot, de 
gyakran egy harmadik személyt is bevonnak a küldés-
be. A leggyakoribb talán, hogy a család kisebb gyer-
mekeit bízzák meg a csomagok kiszállításával, akik 
az ajándék továbbítása fejében édes jutalomban is ré-
szesülnek. Bár a háláchá csupán egy személynek való 
ajándékozást ír elő, bölcseink szerint dicséretre méltó, 
aki több ajándékot oszt ki. Ezzel együtt azt is kieme-
lik, hogy a különleges ajándékok helyett érdemesebb 
a pénzt a szegényeknek juttatott adományokra szánni. 
Gyászolóknak (akik egy közvetlen családtagjuk halála 
utáni gyászévben vannak) nem szokás ajándékcsoma-
got küldeni, ők azonban kötelesek legalább egy sze-
mélynek adni. Ha valaki annyira szegény, hogy nem 
engedheti meg magának, hogy misloách mánot csomagot 
ajándékozzon vagy kórházban van, ahol nincs semmi-
féle lehetősége ajándékok küldésére, elegendő, ha egy 
másik zsidó emberrel elcserél két ételféleséget.

mi ReJtőziK a cSomagbaN?
A sláchmónesz csomagok leggyakrabban a következő élel-
miszertípusokból állnak össze:

szőlőtartalmú ital (bor, szőlőlé, pezsgő)
egyéb ital (gyümölcslé, sör)
péksütemény (pl. hámántáska, kindli, zsömle)
édesség vagy rágcsálnivaló 
  (chips, keksz, cukorka, csokoládé, nápolyi)
friss vagy szárított gyümölcsök
túró, sajtféleség vagy más, kenyérre kenhető élelmi-
szer, pl. tchina (szezámmag krém) vagy tonhal
komolyabb élelmiszerek: húsféleségek, kuglik

A csomagokban található élelmiszer mennyisége 
nem meghatározott, de természetesen nagyon oda kell 
figyelni a kóserságra. Vannak olyan vélemények, me-
lyek szerint olyan ételféleségeknek kell a sláchmóneszbe 
kerülniük, melyeket a nap későbbi szakaszában elfo-

Miután a zsidók megmenekültek a kiirtástól Áchásvé-
ros király birodalmában, a zsidó Mordecháj kihirdette, 
hogy miként kell megtartani a későbbi nemzedékekben 
e csodás történet emlékét. Purim ünnepének két hagyo-
mánya is szorosan kapcsolódik az evéshez: az egyik a 
purimi lakoma, melyet napközben fogyasztanak, sokan 
nagy mennyiségű alkohol kíséretében, a másik pedig 
a misloách mánot, az ételajándékok. Egy harmadik, 
a szegényeknek küldött adományok teljesíthetők akár 
pénzzel, akár élelmiszerrel. 

miSloácH máNot, a SlácHmóNeSz
Az egymásnak küldött ajándékcsomagokat Magyaror-
szágon a héber misloách mánot kifejezésnél jobban ismert 
jiddis szóval sláchmónesznek nevezik. A háláchá (zsidó 
jog) szerint a felnőttnek számító személyeknek (12. 
évét betöltött lány, illetve 13. évét betöltött fiú) kell 
legalább egy embernek küldeniük egy olyan csomagot, 
melyben minimum két különböző ételféleség van, me-
lyek, lehetőség szerint, valamiféle erőfeszítést igényel-
tek az adományozó részéről. 

Vannak, akik arra is odafigyelnek, hogy legalább 
két olyan élelmiszert adjanak, melyekre két különböző 
áldást kell mondani. A gyakorlatban természetesen a 
kisebb gyerekek is szívesen kiveszik a részüket a vidám 
ajándékozásból, és gyakran jóval több embernek kül-
denek akár kettőnél többféle típusú ételt tartalmazó 
csomagot. Fontos, hogy ez a micva nem teljesíthető 
sem pénzzel, sem más tárgyi ajándékkal, csak és kizáró-
lag azonnal fogyasztható enni-, illetve innivalóval. 

A csomagokhoz díszítésként gyakran hozzácsoma-
golt teafilterek például nem számítanak bele a kétféle 
ételtípusba, hiszen azokat meg kell főzni ahhoz, hogy 
élvezhessük. Ugyanígy nem megfelelő ételajándék egy 
darab nyers hús vagy egy csomag száraztészta sem.

A sláchmóneszt purim napján, napközben küldik, vagy-
is ez egy időhöz kötött parancsolat, mely csak azon az 
egy napon teljesíthető. (Jeruzsálemben, ahol susán pu-
rimot ünnepelnek, a világon mindenhol máshol megült 
ünnepnap utáni napon tartják meg a misloách mánot mic-
váját.) Ha az illető, akinek küldtük, nem tartózkodik 
otthon, és csak a purim kimenetele (az est beállta) után 
kapná meg a csomagot, azzal nem teljesítettük a paran-
csolatot. Aki úton van, az ott adjon ajándékokat, ahol 
éppen tartózkodik. Az ajándékot szokás viszonozni is.

purim ünnepén négy micvát kell teljesítenünk – héberül 
ezek mindegyike a „mem” betűvel kezdődik: megilá 
(Eszter könyve, vagyis a megilát Eszter meghallgatá-
sa), miste (lakoma), misloách mánot (ételajándékok 
küldése) és mátánot leevjonim (a szegényeknek adott 
adomány – ez lehet étel vagy pénz is).
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gyasztott szeudán, azaz lakomán is felszolgálhatnak, 
így biztosítva, hogy senki nem marad lakoma nélkül.

Miért küldjük?
Azért, nehogy a nélkülözők kellemetlenül érezzék ma-
gukat, hogy másoktól kapják meg a purimi étkezés hoz-
závalóit, gazdagok és szegények – lehetőségeikhez mér-
ten – egyaránt küldenek és kapnak is ajándékokat. Más 
magyarázók szerit azonban a misloách mánot célja nem 
a lakoma gazdagítása, hanem a zsidók közti egység és 
barátság erősítése. Ez a megközelítés azt veszi alapul, 
hogy a gonosz Hámán azzal vádolta meg a zsidókat, 
hogy „szétszórt, megosztott nemzet”, így az egymásnak 
küldött ajándékok az egységet, összetartást, testvérisé-
get fejezik ki. Mivel egy baráti beszélgetés közben jól-
esik az embereknek eszegetni ezt-azt, helyénvaló édes-
séggel vagy aprósüteménnyel, mártogatósokkal, vagy 
éppen sörrel teljesíteni a micvát. Ugyanezen okból 
vannak, akik rövid Tóramagyarázatot is csatolnak az 
ajándékaikhoz, hiszen mi más hozhatná jobban össze a 
zsidókat, mint mindennek az alapja, a Tóra?

A sláchmónesz az elmúlt évtizedekben számos zsidó 

szervezet és intézmény számára szolgált az adomány-
gyűjtés eszközeként. Egy-egy zsinagógában, ifjúsági 
szervezetben, vagy kerületben, kistelepülésen, az egész 
közösségre kiterjedő sláchmónesz-küldést szerveznek: 
minden egyes tag egyencsomagot kap, benne egy kis 
ajándékkártyával, melyen felsorolják mindazokat, akik 
hozzájárultak az adott személy ajándékához. A tagok 
mindegyike elküldi a szervezőknek azokat a neveket, 
akiknek küldeni szeretne, és minden egyes név után 
meghatározott összeget fizetnek a szervezetnek. Az 
egyencsomagok összeállítása után fennmaradó ösz-
szeget pedig az adott szervezet, egyesület stb. adomá-
nyalapja kapja meg.

„Aztán elkezdődött a kindli- és tortaküldés, a cselédek vitték el 
mindenkinek a tálakat, amíg vissza nem kaptuk a sajátunkat. Csak 
viccelek, de egyszer valóban visszakaptuk a sajátunkat az unoka-
testvéreméktől. Megérkezett a cseléd, és azt mondta: a nagyságos 
asszonyék küldték. Kinyitottuk, és láttuk, hogy a miénk, de addigra 
már vagy öt házat megjárt, mire visszaért hozzánk.” (Purim a 
Karácsony Sándor utcában – Spindler Éva visszaem-
lékezése)

HÁMÁntÁskA
Párve

A purimi ételek közül a legismertebb talán a há-
mántáska, mely sok család sláchmóneszének elma-
radhatatlan részét képezi. A hámántáska háromszög 
alakúra hajtogatott, hagyományosan mákkal vagy 
lekvárral töltött tészta. Ezt a süteményt leggyakrab-
ban a német nyelvterületen élő zsidók leleményének 
tartják, akik a helyi, mohntasch-nak, vagyis mákos 
táskának nevezett édesség nevében fedezték fel az 
askenázi kiejtéssel Homonnak mondott, gonosz 
főminiszter nevét. Héberül oznéj Hámánnak, vagyis 
Hámán fülének nevezik, de vannak, akik azt mond-
ják, hogy Hámán kalapja volt ilyen háromszögletű. A töltelék hagyományosan mák vagy sűrű lekvár, de a 
lehetőségeknek csak a képzelet szabhat határt. 

4 tojás; 1 pohár barnacukor; ½ pohár olaj; 1 narancs leve; 5 pohár liszt; 1 csomag vaníliás cukor; 1 csomag sütőpor

A tojásokat alaposan elkeverjük a cukorral. Hozzáadjuk sorban a többi hozzávalót, és homogén tésztává gyúrjuk 
(ha teljes kiőrlésű lisztet használunk, előfordulhat, hogy néhány kanálnyi vizet is kell a tésztához adni, hogy össze-
álljon). A tésztát négy darabra osztjuk, egyenként kinyújtjuk, és egy szélesebb szájú pohárral köröket szaggatunk 
belőle. A körök közepére egy-egy fél teáskanálnyi tölteléket teszünk, majd a tésztakörök szélét háromszög alakban 
felhajtogatjuk. Bezárhatjuk a tésztát, de nyitva is hagyhatjuk a tetejét, hogy kikandikáljon a töltelék. 180 fokos 
sütőben, nagyjából 15-18 perc alatt készre sütjük.

A töltelékhez: Sűrű szilvalekvár, baracklekvár, datolyakrém, halva

Mák- vagy diótöltelék: 20 dkg darált mákot vagy diót és 10 dkg cukrot lábosba töltünk, apránként vizet adunk hoz-
zá (annyit, hogy épen keverhető legyen). Kis lángon, kevergetve, 10 perc alatt összefőzzük. Reszelt citromhéjjal 
és vaníliás cukorral is ízesíthetjük.
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ÉceszgÉber

cselekvő pozitív identitás 
vAgy lelkiismeRet-nyugtAtó sóhAjtozás 
mit jelent a zsidó érdek? egyáltalán elegáns dolog-e „érdekekről” és nem „értékekről” beszélni egy 
vallási közösség esetében? köVes slomó rabbi írása

dósággal. Zsidónak lenni jelenthet származást, amely a 
történelmi tapasztalatok alapján jelenthetett stigmát, de 
alapvetően teljesen irreleváns, így egy akár mások által 
ránk aggasztott jelzőt. Az bizonyos: a pozitív tartalmat 
keresés és megélés nélkül nehezen fedezhetjük csak fel.

A kérdés valójában sokkal mélyebben penetrál. Ahhoz, 
hogy a fenti két kérdés megválaszolásához egyáltalán 
hozzá tudjunk kezdeni, először arról kell beszélnünk, 
hogy mit is jelent, ha van egyáltalán ilyen, a zsidóság.

Zsidónak lenni ugyanis még nem jelent egyet a zsi-

A „zsidóság” ezzel szemben lényegi jelentést takar, 
valami olyat, ami önmagában a külvilág 

és a környezet ítéletétől függetlenül jelentéssel bír. 
Ha zsidónak lenni mások ítéletére való reakciót jelentene, 

akkor zsidónak lenni egy üres, „értékmentes” fogalom lenne, 
amihez így „érdeket” sem lehetne hozzárendelni. 

Ha zsidónak lenni önmagában véve pozitív tartalom 
nélküli, idejét múlt fogalom, akkor az csakis az alap-
jogokból, antiszemitizmus elleni küzdelemből, a holo-
kauszt emlékezetéből, így emberi méltóságunkhoz való 
jogunkból levezethető kontextusban jelenik meg. 

Ha valaki számára „elviselhetetlen a pajeszos kaftános 
zsidók látványa”, mert „ateista”, ahogy ezt egy jegyzett 
párt vezető képviselője mondta, akkor bizonyára a „zsi-
dó érték és érdek” fogalma számára értelmezhetetlen. 
Ugyanakkor, tekintettel arra, hogy ő „bizonyára nem 
lehet antiszemita”, „hiszen egy holokauszt túlélő fia”, 
úgy tudja az antiszemitizmus elleni felháborodással, a 
toleranciával a demokrácia védelmében politikai meg- 
győződéseket szolgálni, hogy közben akár antiszemi-
tákat is megszégyenítő indulatokkal tesz kijelentéseket 
zsidóságról.

Azonban, ha zsidónak lenni pozitív tartalmú foga-
lom, olyan mindennapi élmény, amiben zsidónak lenni 
nemcsak egy szenvedéstörténet, hanem egy felszólító 
mondatban is megfogalmazható, olyan saját jogú ér-

ték, ami nem valamire adott válaszban vagy valamilyen 
magasabb rendű küzdelemben, hanem saját jogon 
jelent valamit, akkor lehet arról is beszélni, hogy van 
zsidó érdek. 

Ha létezik zsidóság, jelentse ez akár a hit minden-
napi megvallását, a közösséghez tartozás aktív megé-
lését, a háromezeréves szellemi örökség aktív ápolását, 
a zsidó őshaza büszke felvállalását, akkor létezik zsidó 
érdek is, amely ezeket az értékeket vallja.

De miben manifesztálódhat a „zsidóság”, a pozitív tartal-
mú identitás? A válasz a cselekvés paradigmájában kere-
sendő. 

„Többet ér egy cselekedet, mint ezer sóhaj” – mondta 
egyszer az előző lubavicsi rebbe, Joszéf Jichák Schneer-
sohn. Fájlalhatjuk, hogy vannak, akik – közel nyolcvan 
évvel a holokauszt után is – kétségbe vonják a bűnösök 
felelősségét. Sóhajtozhatunk a közállapotok romlottsá-
gán és sajnálkozhatunk a bújtatott antiszemita kampá-
nyok felett. Újra és újra bizonyíthatjuk saját magunk 
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számára, hogy lelkiismeretünk tiszta. Mondhatjuk: mi 
egyetlen alkalmat sem mulasztunk el, hogy helyre te-
gyük az eltévedőket és álnokokat, megbántottságunk-
tól vezérelve minden egyes alkalommal protestálunk.

A kérdés azonban megmarad: mit érünk el a sértett pro-
testálással? Mi marad a fújtató sóhajtozás után? Mit ér a 
reflexív önigazolás? 

1910-ben az orosz rabbik egy konferencián vettek részt 
Péterváron egy sorsdöntő időszakban. A cár egy, a zsidó 
oktatást ellehetetlenítő dekrétumot hozott. A sok száz 
éves orosz jesivák veszélybe kerültek. A korabeli vezető 
orosz rabbik azért jöttek össze, hogy valahogy elérjék 
a szörnyű rendelet visszavonását. Pár nap után szomo-
rúan kellett konstatálniuk, hogy minden igyekezetük 
eredménytelen volt. Sálom Dovber Schneersohn rabbi, 
az ötödik lubavicsi rebbe, a helyzetet látva elájult, és 
miután felvitték a szobájába és magához tért, zokogni 
kezdett. Amikor a konferencia egy másik résztvevője, 
Soloveitchik rabbi utánament és megrökönyödve látta 
a zokogó rebbét, a következővel próbálta vigasztalni: 
Miért sír, lubavicsi rebbe, hiszen mi mindent megtet-
tünk?

„Azért jöttem ide, hogy elérjem a kitűzött célt, és 
nem azért, hogy elmondhassam, mindent megtet-
tem…” – válaszolt a rebbe.

Ha zsidónak lenni egyet jelent az alázat emlékével, 
akkor a zsidóság azonos az örök sértettségre alapozó 

protestálással, és óhatatlanul párosul a pozitív cselekvés 
nélküli tehetetlenséggel és kiszolgáltatottsággal. 

Ha viszont van zsidó érték, akkor van cselvő zsidó identitás, a zsidóságot saját jogon megvalló, megélő cselekvő 
zsidó érdek is. Olyan zsidó érték, amely többet jelent embertársaink antiszemita érzületei elleni felháborodásnál. 
Olyan zsidó érték és érdek, amely a ma és holnap megéléséről, és nem a lelkiismeretünk megnyugtatásáról szól.
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Eszter királyné meséje Dénes anna meséJe

Élt egyszer réges-régen egy dúsgaz-
dag király. Úgy hívták, hogy Áchás-
véros. Feleségével, Vástival és 
meg számlálhatatlan számú szolgá-
ló já val egy hatalmas palotában la-
kott Su sán városában. Egy napon 
azonban, amikor különösen jóked-
vű la komát rendezett, patakokban 
folyt a bor és halmokban álltak a 
fino mabbnál finomabb sütemények, 
a ki rály megharagudott a királynéra, 
és egykettőre megszabadult tőle. 
Ha nem most aztán egyedül maradt 
a palotában, asszony nélkül! Ki-
hirdette hát egész hatalmas országá-
ban, hogy a birodalmában la kó fia-
tal lányok haladéktalanul je lenjenek 
meg Susánban, hogy új fe leséget 
választhasson magának kö zülük.

Özönlöttek is a lányok Áchásvé-
ros király 127 országából! Tej-
ben-vajban fürösztötték őket, majd 
szép sorban mind a király elé járul-
tak. De bizony az uralkodó nagyon 
ké nyes volt, egyik lány sem tetszett 
ne ki. A szolgák már kezdtek kétség-
beesni: honnan keríthetnének ural-
kodójuknak való asszonyt? – ami-
kor egy napon csodálatos fiatal lány 
érkezett a palotába. Mindjárt kita-
lálhatjátok, hogy nem volt ő más, 
mint Eszter, a zsidó Mordecháj 
uno kahúga, akinek a nagybátyja a 
lel kére kötötte: semmi szín alatt el 
ne árulja, hogy zsidó. Eszter, másik 
nevén Hádászá, szófogadó lány 
volt, úgy tett, ahogy Mordecháj 
mondta, és nem fedte fel kilétét. 

A királynak mindjárt megtet-
szett a különleges szépségű lány, 
és azon nyomban feleségül is vette.  
Volt Áchásvérosnak egy gonosz 
főminisztere, Hámán, aki gyűlölte 
a zsidókat és a halálukat akarta. A 
gonosz Hámán rávette a királyt, 
hogy adjon neki hatalmat a zsidók 
fö lött, hadd támadják és öljék meg 
a birodalom minden zsidó lakosát. 
Ádár hónap 14. napjára esett a vá-
lasztás. A zsidók nagyon elkesered-
tek: ahogy egyre közeledett a nap, 
úgy estek egyre jobban kétségbe. 

Hámán azonban nemcsak go-
nosz volt, hanem gőgös is, és azt kö-
vetelte mindenkitől, hogy hajoljon 
meg előtte. Mordecháj azonban, 
Eszter királyné nagybátyja soha 
nem hajolt meg előtte, hiszen hitt 
az Örökkévalóban és abban, hogy 
csak Előtte hajolhat meg egy zsidó. 
Ezért a gonosz főminiszter elhatá-
rozta, hogy megöli őt. Igen ám, de 

böj tölt – nem evett és nem ivott – 
mielőtt bement a királyhoz. Áchás-
véros szeretettel fogadta, és Eszter 
lakomára hívta őt és a főminisztert. 

Aznap este annak rendje és 
módja szerint megjelent a királynéi 
lakosztályban a király és a főminisz-
ter, Eszter pedig elmesélte, hogy ő 
egy kis népből származik, melynek 
tagjait meg akarják gyilkolni, és a 
gyilkosok élén nem más áll, mint 
maga a főminiszter, Hámán! A ki-
rály rettentő méregbe gurult, amiért 
Hámán bántani akarta gyönyörű 
fe leségét, és dühösen a gyümölcsös-
kertbe szaladt, hogy friss levegőt 
szív jon. Hámán azonnal az életéért 
kezdett könyörögni a királynénak, 
de amint ezt a király meglátta, még 
mérgesebb lett, és elrendelte, hogy 
öljék meg Hámánt.

Sajnos azonban a rendeletet már 
nem tudta visszavonni – birodal-
má ban az volt a törvény, hogy amit 
egy szer a király pecsétjével lepecsé-
teltek, azt megmásítani nem lehet. 
Így hát új rendeletet adott ki, hogy 
a zsidók megvédhessék magukat 
azokkal szemben, akik el akarják 
pusz títani őket, és így is lett. Ami-
kor elérkezett a rettegett nap, a zsi-
dók összeszedték minden erejüket, 
és megvédték magukat támadóik-
kal szemben. Ahányan csak bántani 
akarták Áchásvéros király országai-
nak zsidó lakóit, mind otthagyták a 
fogukat!

A király pedig, aki belátta, mi-
lyen gonosz volt Hámán és milyen 
jó ságos Mordecháj, a zsidó Morde-
chájt vette maga mellé főminiszter-
nek, és boldogan élt feleségével, 
Esz ter királynéval Susán városá-
ban. A zsidók pedig azóta tartják 
meg minden évben purim ünnepét, 
Áchásvéros király birodalma zsidó 
lakosainak emlékére. Ajándékokat 
küldenek, bolondoznak egymással, 
és felolvassák Eszter királyné törté-
netét, hogy örök időkre emlékezze-
nek erre a csodálatos megmenekü-
lésre.

Mese | miSpóHe 

mindeközben a király testőrei is 
kiterveltek valamit, mégpedig azt, 
hogy megölik magát a királyt. Vé-
letlenül meghallotta a beszélgetésü-
ket Mordecháj, és gonosz tervüket 
azonnal jelentette a palotában, így 
hát elhárult a veszély Áchásvéros 
király feje fölül. Amikor a király 
megtudta, hogy a zsidó Mordecháj 
mentette meg az életét, azonnal 
ma gához rendelte Hámánt, és meg-
pa rancsolta, hogy jutalmazza meg 
il lendően Mordechájt, és a főmi-
niszter, aki gyűlölte a zsidókat, és 
minden zsidó közül legjobban gyű-
lölte Mordechájt, kénytelen volt dí-
szes ruhában, fehér lovon körbeve-
zetni őt a városban.

Mindeközben azonban a zsidók 
to vábbra is rettegve várták ádár hó-
nap 14. napját. Mordecháj megpa-
rancsolta unokahúgának, Eszter-
nek, hogy menjen be a királyhoz, 
és kérlelje meg, hogy mentse meg a 
népét. A királyné három napon át 
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A MI CIKKEINK KÓSEREK!
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TÖBB ÉRDEKESSÉGET
TUDUNK HOZNI ÖNNEK!

Ha egy igazi Sábesz keretében emlékezetes hétvégét szeretnél 
kellemes környezetben, jó társaságban, családias hangulatban 
eltölteni, akkor Ráckeve a legjobb választás.

A négycsillagos wellness hotel, a felejthetetlen sábáti hangulat, 
az érdekes előadások és gyerekprogramok egyszerre 
adnak kikapcsolódást testnek és léleknek.

Időpont: 2018. május 4-6. (péntek-vasárnap)

Részvételi díj: 15 000 Ft felnőtteknek, 10 000 Ft diákoknak,  
6 éves korig ingyenes (az ár péntektől vasárnapig értendő)

Helyszín: Duna Relax & Event Hotel**** 
(Ráckeve, Dömsödi út 1.)

Ráckevei Sábáton 
A hétvége témája: A zsidó család

További információ és jelentkezés: a 268-0183 telefonszámon  
vagy a posta@zsido.com e-mail címen.
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