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KedveS 
olvaSó!
A fogságba esettek kiváltásának micvájával (pidjon svujim) elő-
ször, úgy emlékszem, Sólem Álechem egyik novellájában talál-
koztam, amelyben kíméletlen őszinteséggel írt az elképesztő 
szegénységben tengődő 19. századi lengyel zsidóságról. Ké-
sőbb aztán kiviláglott, hogy a tórai előírás, mely arra kötelez 
bennünket, hogy elrabolt, fogságba esett vagy igazságtalanul 
bebörtönzött zsidó felebarátainkat igyekezzünk megszabadí-
tani, igencsak gyakran szerepelt elődeink életében: az ókor-
tól, az inkvizíció korán át napjainkig, Rómától a cár atyuska 
Oroszországán át a modern Izraelig újra meg újra felbukkan 
vérrel és könnyekkel írt történelmünk lapjain. 

A Talmud szerint rabságban élni rosszabb, mint éhezni 
vagy akár meghalni (Bává bátrá 8b.), ráadásul, aki elmulaszt-
ja, hogy lépéseket tegyen egy rab kiszabadítása érdekében, az 
olyan, mintha gyilkos lenne (Jore déa 252:3.), így aztán nem 
csoda, ha a zsidó közösségek hatalmas áldozatokat hoztak (és 
hoznak ma is) a rabok kiváltásának érdekében. Azonban azt is 
figyelembe kell venni, hogy nem szabad „értékén felül”, kvázi 
visszavásárolni a rabot, mert ez a közösség anyagi lehetősége-
in felüli áldozatvállalás és – egyes magyarázatok szerint – ez 
arra ösztönözné ellenségeinket, hogy (Isten őrizz!) további 
rabokat ejtsenek. (Ennek ellenére a Talmud nem egy olyan 
történetet említ, amikor elképesztő összegeket fizettek egy-egy 
elrabolt zsidó szabadon bocsátásáért.)

Ez a magyarázat bizony komoly nehézség elé állítja a mo-
dern Izrael államot, melynek fájdalmasan sokszor kellett már 
rövid történelme során meghozni a döntést, mennyit ér egy-egy 
fogságba esett katonájuk élete vagy elesett bajtársuk holttesté-
nek visszaszerzése. A pidjon svujim legemlékezetesebb gyakorlá-
sa Izraelben Gilád Sálit kiszabadítása volt, akinek szabadon 
bocsátásáért nem kevesebb, mint 447 terroristát engedtek ki 
az izraeli börtönökből. Ugyancsak nagy port kavart (viszont 
az igencsak megosztó Sálit-egyezménnyel szemben egyesítette 
a zsidó népet) a kémkedéssel vádolt Jonathan Pollard ügye, 
aki 30 év után, feltehetőleg egy kormányok közötti alkunak a 
részeként, szabadulhatott amerikai börtönéből. 

A pidjon svujim egy másik jelentős esetének végére néhány 
hete került pont, amikor a példátlanul szigorú büntetéssel súj-
tott Sholom Rubashkin Donald Trump elnök jóvoltából végre 
elhagyhatta a börtönt. A 10 gyerekes lubavicsi haszid kiszaba-
dításához nem pénzre volt szükség, hanem összefogásra. Még 
a lubavicsiak örök ellenlábasai, a szatmári rebbék és követőik 
is latba vetették befolyásukat – így lesz valami rosszból valami 
nagyszerű. És hogy milyen mélyen lehet hinni abban, hogy az 
Örökkévaló bármelyik percben megszabadíthatja a rabokat, azt 
Mrs. Rubashkin felkészültsége példázza legjobban: nyolc éven 
át mindig tartott a kocsijában egy szett tiszta ruhát a férjének… 

Steiner Zsófia
főszerkesztő
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BOrÍtÓ
Donald Trump 
amerikai elnök 
a Siratófalnál

Trump, Jeruzsálem 
és az úJ realiTások

„az amerikát és izraelt megbélyegző 
eNsz-határozatok, a világ felháborodása 

dacára a palesztinok korántsem triumfálhat-
nak. ...Vissza kell térniük a valóság talajá-
ra, ahol Jeruzsálem bizony izrael fővárosa.”

HázasságköTés Haszid módra
„sokan csak filmekből ismerik, milyen 
is egy igazi haszid esküvő. milyen 
részei lesznek a szertartásnak? 
mit miért csinálnak? 
Fényképes összeállításunkból 
mindenre fény derül!”

aki a csöNdből HidaT épíTeTT
„(aharon) appelfeld életében 

a nyelv nemcsak a kulturális és érzelmi 
hovatartozás jelképe, de tágabb 

értelemben a megfogalmazás, 
a továbbadhatóság, 

a történetírás terepe is. ” 

24. oldal

10. oldal 6. oldal
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a teV elérte: boCsánatot kért  
a kuruCinfos Varga-bíró taMás

gettó-MegeMlékezés
Január 18-án az EMIH megemlékezést tartott a get-
tó felszabadulásának 73. évfordulója alkalmából a 
Budapesti Gettó Emlékfalnál.

„Hálát kell adnunk az Örökkévalónak, azokért, 
akik túlélték a holokauszt borzalmát, ugyanakkor em-
lékeznünk kell a mártírokra is.” – hangsúlyozta Ober-
lander Báruch rabbi beszédében – „Hogyan élték meg 
a zsidó ünnepeket és a mindennapokat, de azt is je-
gyezzük meg, hogy azért kellett életüket adniuk, mert 
zsidók voltak... ameddig a kirekesztés létezik, addig a 
mártíroknak napjainkban is legitim üzenete van.”

Győrfi László, az EMIH alelnöke beszédében el-
mondta: „Ismerni kell a múltunkat ahhoz, hogy a 
jövőnk fényes legyen: az EMIH tevékenységével, 
programjaival és egész szellemiségével a jövőre kon-
centrál, hogy hiteles jövőképet tudjunk felmutatni a 
hazai zsidóságnak.”

Az eseményen a diplomáciai testület képviselői 
mellett részt vett Dr. Bagdy Gábor főpolgármester he-
lyettes, Hassay Zsófia és Vattamány Zsolt polgármesterek.

Az idei megemlékezésre több kerületből is érkez-
tek diákok, akik a Bét Menáchen Általános Iskolá-
ban két túlélővel beszélgettek az átélt borzalmakról 
és a megmenekülés csodájáról.

a Milton egyeteM Megállapodást 
kötött az izraeli bar ilan egyeteMMel

Miután kiderült, hogy Varga- 
Bíró Tamás, az Echo Tv egyik 
ál landó szereplője korábban a 
Ku rucinfo Holokamu rovatába 
írt cikkeket, és dalaiban a holo-
kauszt áldozatain gúnyolódott, 
a Tett és Védelem Alapítvány le-
vélben fordult az Echo Tv veze-
téséhez: „Nem engedhető meg, 

Hanuka utolsó napján ado-
mánygyűjtő vásárt rendeztek 
a Bét Menáchem Általános 
Iskolában. A programra, me-
lyet a diákok kedves műsora 
vezetett be és zárt le, a tanu-
lók szülei, nagyszülei voltak 
hivatalosak. A „pult mögött” 
a tanárok álltak, a kínált por-
téka pedig a gyerekek által 

hanukai Vásár a bét MenáCheMben

hogy a nemzeti összetartozás értékrendjét közvetíteni 
akaró médiafelületen olyan személy jelenjen meg, aki 
a gyűlölködő megnyilvánulásaival éppen ezen együvé 
tartozás szövetét igyekezett roncsolni”.

Varga-Bíró először egy blogbejegyzésben tagadott, 
majd elismerte, hogy kapcsolatban állt a Kurucinfo-
val, és bocsánatot kért „azon zsidó polgártársaimtól, 
akik régebbi kijelentéseim okán sértve és megbántva 
érezhetik magukat. Mondanám, hogy máshogyan 
gondolom már, de itt most [az a lényeg], hogy régeb-
ben mit gondoltam.” – szögezte le, továbbá bejelen-
tette, hogy határozatlan ideig felhagy az írással, és a 
dalszerzésnek szenteli az idejét.

készített ajándéktárgyakból és alkotásokból került ki. 
„Nagyon jó ötlet volt ez a program. A gyerekek 

lelkesen készültek, és izgultak, hogy mennyi pénzt 
sikerül majd a műveikkel gyűjteni. Jó érzés, hogy 
ilyen módon is kivehetjük részünket az iskola életé-
ből és fejlődéséből.” – foglalta össze az egyik résztve-
vő édesanya az általános véleményt.

A tanárok hálásak voltak a résztvevő szü lők nek is. 
A befolyt összeget, több mint 70 ezer fo rintot, torna-
eszközök fejlesztésére fogja fordítani az iskola. Var-
sányi Viktória, a program szervezője és kitalálója azt is 
elárulta: már tervezik a következő hasonló eseményt. 

Köves Slomó rabbi és a Milton Friedman (korábban Zsig - 
mond király) Egyetem elnöke, Pártos Ferenc együttműkö-
dési megállapodást írtak alá Izraelben a Bar Ilan Egye - 
tem vezetőivel. Az eseményen részt vett Palkovics Lász-
ló, felsőoktatásért felelős államtitkár is.

„Világhírű partnerünkkel stratégiai együttműködést 
in dítunk. Nemcsak az egyetemünk neve változik meg: 
a tudás/technológia/üzleti-transzfer révén eddig a fel ső-
ok tatásban be nem töltött szerepet definiálunk a Milton 
Friedman Egyetemnek” – húzta alá Pártos Ferenc. Palkovics 
László államtitkár a kormányzat teljes támogatásáról biz-
tosította a két egyetem mintaértékű kooperációját. 

A két intézmény többek között ezentúl együttmű-
kö dik egy közös innovációs transzfer-központ létreho-
zásában, valamint hallgatói, posztdoktori és dolgozói 
mo bilitási program kialakításában.
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REBBE | REBBE 

a kételyek, Melyek 
JeruzsálemeT veszélyezTeTik

A lubavicsi Rebbéhez naponta levelek tömege érkezett, melyekben az 
emberek mindennapi problémáikat vagy legmélyebb kételyeiket osz-
tották meg, útmutatását várva. Volt, hogy a Rebbe egy-két szavas 
választ adott, máskor – mint esetünkben is – hosszasan kifejtve felelt 
a hozzá fordulóknak. Az alábbi levél különlegessége, hogy megmu-
tatja, mennyire eggyé vált a zsidó nép Jeruzsálemmel: a legnagyobb 
kétségeink esetén is a szent városhoz fűződő kapcsolatunk nyújthat 
kapaszkodót. 

„Isten segítségével
5743. támuz 16./1983. június 27., Brooklyn, N.Y.

Üdvözlet és áldás!
El kell mondanom, hogy ez volt az egyik „legnagyszerűbb” 
levél, amit valaha olvastam, tekintve, hogy egy olyan 
ember hihetetlen következtetéseit tartalmazza, aki az 
után, hogy 17 éven keresztül zsidóhoz méltóan élt, most 
rádöbbent, hogy tévedett, és mindent csak a feleségé-
ért és a családjáért tett meg. Ezért most úgy gondolja, 
hogy eljött a radikális változtatás ideje, bár önmaga is 
elismeri, hogy nincsenek kikezdhetetlen bizonyítékai, 
és „furcsa kételyei”, illetve Istennel és a parancsolatokkal 
kapcsolatos hiányos ismeretei motiválják csupán.

Érdekes, hogy amíg erős kétségek gyötrik a múltjá-
val kapcsolatban, addig a jövőjével kapcsolatban ezek 
fel sem merülnek. Olyannyira, hogy már lépéseket is 
tett, hogy lezárja az elmúlt 17 évet és családi életét.

(…) amikor egy zsidóban kétely merül fel, és elvesz-
ti a parancsolatok megtartása iránti késztetését, ez a 
logikus gondolatmenet: ha további kutakodása során 
újra megerősödik a késztetése, az örvendetes. Másrészt 
viszont, ha arra a következtetésre jut, hogy amit tett, az 
felesleges volt, akkor legfeljebb azért a néhány percért 
sajnálkozhat, amit a tfilin felvételére áldozott minden 
hétköznap reggel vagy azokért a nem kóser ételekért, 
melyeket megtagadott önmagától, esetleg a megtartott 
szombatokért és ünnepekért és így tovább. Ha azon-
ban elhamarkodottan feladja a zsidó életmódot, majd 
előbb vagy később rádöbben, hogy a Tóra, a parancso-
latok és a zsidó életvitel „a mi életünk és napjaink hossza”, 
mind erre, mind a következő életre vonatkozóan, akkor 
sohasem bocsátja meg magának, hogy ilyen könnyel-
műen viselkedett.

Ami a zsidóság alapjaival kapcsolatos kételyeit illeti 
– a témának hatalmas irodalma van, klasszikus és mo-
dern egyaránt, akár angol nyelven is. Többségük nem 
a hitre támaszkodik, hanem tényekre. Érdemes itt meg-
említeni, (…) a szináj-hegyi isteni kinyilatkoztatást, 

amikor az Örökkévaló kinyilvánította a tízparancsola-
tot és nekünk adta a Tórát. Ez a tudományosan egyik 
leginkább bizonyított esemény az emberiség történel-
mében, mert 600 000 felnőtt férfi, továbbá nők és gyer-
mekek személyes tapasztalatán alapszik, melyet válto-
zatlan formában adtak tovább a szülők gyermekeik nek 
nemzedékről nemzedékre, a hagyomány megszakítat-
lan láncolatán keresztül. További bizonyíték, hogy 
a zsidók gyakorlatilag változatlan módon teljesítik a 
parancsolatokat generációk óta, a világ minden részén, 
méghozzá olyan odaadással és önfeláldozással, hogy 
mindenüket, akár életüket is, készek voltak feladni az 
egyetlen Istenért, az egyetlen Tóráért és az egyetlen zsi-
dó népért. (…)

Időt fordítottam ara, hogy leírjam Önnek mindezt, 
bár ez józan ésszel is kikövetkeztethető, és nem az én 
találmányom. Megtalálhatja Ön is olyan forrásokban, 
mint a Kuzári és a nagy zsidó filozófusok egyéb műve-
iben. Bölcseinket idézve: „Nincs értelme a múlton keseregni.” 
Bízom benne, hogy azoktól a helytelen tettektől, me-
lyeket elkövetni készül – s melyek egy részét, köszönhe-
tően égbekiáltóan hamis következtetéseinek, már meg 
is tette – végül elhatárolódik, s levelemmel meg tudtam 
mutatni a jó és helyes irányt, mely az Ön és családja 
számára is jó és helyes. Ezért is küldtem el ezt a levelet 
gyorspostával.

Véletlenül ezt a levelet éppen a támuz 17-i böjt előtt 
ír tam meg, mely a jeruzsálemi fal áttörésének állít em-
lé ket a város ostroma során, mely esemény végül a 
Szen tély lerombolásához vezetett. Ez arra emlékeztet 
mind annyiunkat, hogy meg kell tennünk mindent, 
hogy megszüntessük a pusztulás és a száműzetés kivál-
tó okát, és ezt megemlítjük imáinkban is „umipnéj chá-
toéjnu” – mert bűneink miatt kiűzettünk országunkból. 
Ez kiemelten felhívja a figyelmünket arra, hogy nem 
engedhetjük meg, hogy bármi is rést üthessen a falon, 
mely „Jeruzsálemet” védi. „Jiré Sálem” és a belső Szentély, 
mely a zsidók legféltettebb kincse, az egykori jeruzsá-
lemi Szentély elpusztíthatatlan ellenpárja. Ezt a belső 
Szentélyt értékeli a legtöbbre az Örökkévaló, ahogy ez 
meg is jelenik törvényeiben és rendeleteiben: „Építsetek 
nekem szentélyt, hogy közöttük lakozzam”. Közöttük – minden 
egyes zsidóban és minden egyes zsidó családban.

„
Áldással,
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hohmecoló | közélet

terrorszervezet is „al-Kudsz-ban”, 
tehát Jeruzsálemben, pontosabban 
– egyelőre – annak keleti részében 
látja jövendő államuk fővárosát, 
dacára annak, hogy a PA közigaz-
gatási központja, intézményei Ra-
mallah-ban vannak. 

Számos elemző egyetértett ab-
ban, hogy bár Jeruzsálem elisme-
rése számos rizikót rejt magában, 
a lépés segít abban, hogy a palesz-
tinok elfogadják a realitást: ahogy 
Izrael a zsidóság megkérdőjelez-
hetetlen otthona, úgy Jeruzsálem 
is annak megkérdőjelezhetetlen és 
oszthatatlan fővárosa. Az elmúlt 
évtizedekben Izrael vezetői, a bé-
kemegállapodás sürgetésének en-
gedve, nem egyszer ajánlották fel a 
palesztinoknak Jeruzsálem lehetsé-
ges megosztását is, de a többi nagy-
vonalú ajánlattal együtt Arafat és 
társai ezt is lesöpörték az asztalról.

töRtÉNelmi Revízió
Az ügy hátteréhez tartozik termé-
szetesen ennek az elutasításnak az 
oka is: a zsidó állam 1948-as arab 
megtámadása után Jeruzsálem és 
így az ismert zsidó szent helyek 
majd’ húsz éven át jordániai meg-

szállás alatt voltak. A város 1967-es 
izraeli felszabadításáig és egyesí-
téséig nem hogy a palesztin állam 
nem jött létre, de az állítólagos maj-
dani fővárost, Kelet-Jeruzsále met  
sem fejlesztették éppen, sőt kifeje-
zetten lepusztították, a zsidókat el-
üldözték, a zsinagógákat bezárták 
és arab fegyveresek rendszeresen 
lőttek a nyugati városrész civiljeire. 
Azóta minden hangzatos békeígé-
ret dacára a „mérsékelt” és a nyíltan 
terrorista palesztin vezetők is egy-
valamiben egyetértenek: nemcsak 
Jú deát és Somront, de egész Izraelt 
megszállt területnek tekintik, és szó 
nincs arról, hogy békében elfogad-
nák Nyugat-Jeruzsálemet a szuve-
rén zsidó állam fővárosaként.

A Trump bejelentése – valamint 
a döntést elítélő ENSZ-határozat 
– utáni palesztin reakciók is azt 
igazolták vissza, amiről például 
Tayseer Al-Tamimi palesztin főbíró 
is beszélt korábban: „Jeruzsálem 
a vallási, politikai és spirituális fő-
városa Palesztinának, a zsidóknak 
nincs joguk hozzá.” A Palesztin Ha-
tóság, amely már 2009-ben történé-
szi revizionista kampányt indított 
Jeruzsálem zsidó történelmének 

„Ha a zsidó történelmet egyetlen 
szóban akarnánk összefoglalni, ez 
a szó úgy hangzana: Jeruzsálem” – 
állapította meg bölcsen a város egy-
kori legendás polgármestere, Teddy 
Kollek, előrevetítve egyben a kor-
szaka utáni éra fő konfliktusforrá-
sát. Az izraeli nemzet vitat hatatlan 
fővárosa már a zsidó állam megala-
pítása óta támadások kereszttüzé-
ben áll, de olyan intenzitású politi-
kai küzdelmek, sőt terrorhullámok, 
amelyeket az elmúlt két-három év-
tizedben láthattunk, történelmileg 
egyedülállóak. Az amerikai elnök 
lényegében ennek a kimerítő, per-
spektívátlan állapotnak akart véget 
vetni, amikor december 6-án beje-
lentette: Washington Jeruzsálemet 
tekinti Izrael legitim fővárosának, 
ezért oda költözteti nagykövetsé-
gét.

Mielőtt áttekintenénk, mik lehet-
nek Donald Trump lépésének poli-
tikai következményei a térségben, 
fontos felidézni, hogy Jeruzsálem 
kérdése, a város státusa a palesz-
tin „szabadságharc” legfontosabb 
ügye. Nem véletlen, hogy a Palesz-
tin Hatóság (PA) fő ereje, a Fatah és 
a Gázában uralkodó rivális Hamász 

truMp, jeruzsáleM 
és az új realitások
az amerikát és izraelt megbélyegző eNsz-határozatok, a világ felháborodása dacára a palesztinok 
korántsem triumfálhatnak: az arab államok zöme is észrevette, hogy 2017-et írunk, nem 1947-et.  
Vissza kell térniük a valóság talajára, ahol Jeruzsálem bizony izrael fővárosa. AckermAn LászLó írásA
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tagadásáért, a zsidóság „megszálló” 
szerepének bizonyításáért, és amely 
évek óta terjeszti azt a fake news-t, 
hogy Izrael leromboltatná az al-Ak-
sza mecsetet a Templom-hegyen, 
azonnal erőszakos ellenlépéseket, 
a „harag napjait”, sőt egyenesen új 
intifádát helyezett kilátásba.

A szervezett vérontás végül sze-
rencsére elmaradt (így is tucatnyi 
palesztin meghalt a bejelentést 
követő összecsapásokban, és csak 
tavaly decemberben háromszoro-
sára, 250-re emelkedett a terrortá-
madások és „biztonsági incidensek” 
száma), de a PA mindent megtett a  
hangulatkeltésért: médiájuk, Face-
book-oldalaik folyamatosan vissz-
hangozták Mahmúd Abbász elnök 
gyújtóhangú szólamait, Izrael-elle-
nes karikatúrákat osztottak meg, 
mi közben a Fatah-vezetők a város 
„muszlim és keresztény szent he-
lyeinek védelmére” szólítottak fel. 
A Twitteren már a rettegett bejelen-
tés előtt Trumpot jelentéktelen bo - 
hócnak igyekeztek beállítani, mili-
tánsok és önjelölt régészek szajkóz-
ták, hogy Jeruzsálem mindig is „Pa - 
lesztina örök fővárosa” volt. A 
Kne szet mindenesetre a biztonság 
ked véért január 2-án kétharmados 
több séghez kötötte Jeruzsálem meg - 
osztását, nehogy egy béketerv kere-
tében lemondjanak a város bárme-
lyik részéről. 

A december 21-i, Trump-ellenes  
ENSZ-közgyűlési határozat (amely 
után Benjamin Netanjahu a „hazug- 
ságok házának” nevezte az or szá gá-
val szemben mindig elfogult világ-
szervezetet) nyomán természetesen 
triumfáló posztok, kommentek özö - 
nét osztották meg, a szélsőségesek-
kel együttműködő nyugati BDS- 
mozgalom pedig ismét a nyugat-el-
lenes és az Izrael-ellenes harcok 
összefonódását, valamint a zsidó 
ál lam átfogó embargóját sürgette.

Pedig annak a bizonyos ENSZ- 
határozatnak az elfogadása jelentős 
elmozdulást jelez: míg 128 állam 
csont nélkül megszavazta a határo-
zatot (amely egyrészt megtiltja egy 
szuverén tagállamnak, hogy maga 
határozhassa meg fővárosát, más-
részt egy másik tagállamnak, hogy 

ezt elfogadja), addig 9 ellene szava-
zott, 35 tartózkodott (köztük Ma-
gyarország), 21 pedig részt sem vett 
a szavazáson. Szó sincs tehát arról, 
hogy a világ, ezen belül az Európai 
Unió egyöntetűen elítélné Izraelt, 
sőt a döntés a visegrádi négyeket 
is megosztotta, hiszen Szlovákia 
például szintén a többséggel szava-
zott. Több ország (Románia, Gua-
temala) kijelentette, ők is fontolgat-
ják követségük áthelyezését. 

közgyűlésen: Rijádban és Abu 
Dhabiban befolyásos arab vezetők-
től kapott fejmosást: arra próbálták 
rábírni Abbászt, hogy bár fontos 
küz denie Jeruzsálemért, ne tartsa 
had üzenetnek Trump deklaráció-
ját, és ne szövetkezzen az ügyben 
az Amerika-ellenes Erdogan török 
elnökkel. És ez még messze nem 
min den: sem Egyiptom, sem Jordá-
nia, sem Szaúd-Arábia nem feltétel 
nél küli „békepartnere” a paleszti-
noknak.

Ez elsősorban azzal függ össze, 
hogy az elmúlt években, az iraki 
és a szíriai háború következtében, 
alapvető változások mentek végbe 
a térségben. A síita-szunnita szem-
benállást befolyásolta, hogy Ameri-
ka és szövetségesei végzetes csapást 
tudtak mérni az Iszlám Államra, 
amely így már óriási területeket és 
befolyást vesztett (maradék erejét 
láthatóan a nyugat elleni merényle-
tekre és a Hamász elleni gázai küz - 
delemre fordítja). Oroszország és 
fő leg Irán nagy nyertese a szíriai há - 
borúnak, márpedig a szunnita arab 
többség nem akar még több síita be-
folyást a Közel-Keleten. A The New  
York megszellőztette azt is, hogy 
Egyiptom arra próbálta rábírni a 
palesztinokat, hogy érjék be Ram-
allah-val mint fővárossal – ez akár-
csak néhány éve még elképzelhetet-
len lett volna.

Trump döntése, amely elsősor-
ban veje, Jared Kushner, valamint 
Da vid Friedman amerikai nagykö-
vet megfontolásán alapszik, egy - 
értelműen szaúdi és más arab támo-
gatáson alapul, és gyökeresen meg-
fordítja a hagyományos logikát: 
nem a palesztin-izraeli konfliktus 
rendezése a közel-keleti béke kul-
csa, ahogy eddig mindenki gondol-
ta, hanem fordítva, egy nyugodt, 
sta bil, szervezett terrorizmus nélkü-
li Közel-Kelet teszi egyáltalán lehe-
tővé a majdani megállapodást. An-
nak azonban visszavonhatatlanul 
tartalmaznia kell Izrael elismerését, 
és így: annak a fővárosnak az elis-
merését, amit az izraeliek, az egész 
zsidó nép háromezer év óta mindig 
is a politikai és szellemi fővárosá-
nak tartott a szívében.

úJ időK, úJ RealitáSoK
Az EU-mainstream alaphangját 
persze a berlini és a párizsi reakciók 
adták meg: mind Angela Merkel, 
mind Emmanuel Macron távolság-
tartó és hűvös közleményekben ha - 
tárolódott el Trump bejelentésétől,  
azt hangsúlyozva, amit maga Trump  
is mondott: a város státusát, határait 
egy majdani izraeli-palesztin meg-
állapodásnak kell rendeznie. Sig-
mar Gabriel német külügyminisz ter 
még rá is egy dobott egy lapáttal, 
amikor december végén – nem elő-
ször – „apartheid államnak” nevezte 
Izraelt, ezt az év utolsó napján a Ha-
mász természetesen ujjongva osz - 
totta meg a Twitteren.

Ezzel együtt a palesztinok ko-
rántsem triumfálhatnak: elemzők 
sze rint az arab államok zöme is 
ész revette, hogy 2017-et írunk, nem 
1947-et, a palesztin „ügy” melletti 
kiállás már nem prioritás, nem iden-
titás- és politikaképző eleme cselek-
vésüknek. Az izraeli hírszerzés hez 
közel álló források arról számoltak  
be, hogy Abbász nem véletlenül  
nem volt jelen a New York-i ENSZ- 
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Jeruzsálem évezredek óta áll a zsidó 
nép gondolatvilágának centrumá-
ban. A helyszín mint település azóta 
tekinthető a zsidó nép középpont-
jának, amióta a polgári időszámítás 
kezdete előtti X. század elején Dá-
vid király elfoglalta és fővárossá tette 
a jevusziak városát, Sálemet. A hely 
jelentősége azonban sokkal korábbi 
időkig, zsidó hagyomány szerint a 
világ teremtéséig vezethető vissza.

a világ Közepe
A Templom-hegyen található ugyan - 
is az even hástijá – a világ alapköve, 
az a hatalmas szikladarab, melyből 
a hagyomány szerint a világ terem-
tése kiindult. Az even hástijá a zsidó 
nép számára a világ legszentebb 
helye, mivel fölötte állt a Szentek 
Szentje. Így ír erről a valószínűleg 
a IX. századból származó Midrás 
Tánchumá: „Ahogyan az emberi 
test középpontjában van a köldök, 
úgy van a világ középpontjában 
Izrael Földje… és Jeruzsálem Izra-
el földjének középpontjában és a 
Szentély Jeruzsálem középpontjá-
ban és a szent hely a Szentély kö-
zéppontjában és a Frigyláda a szent 
hely középpontjában és a világ 
alapköve van a szent hely előtt, mert 
azon alapul az egész világ.” A Zo-
hárban, mely a zsidó misztika egyik 
alapkönyve pedig ezt olvashatjuk: 
„Addig nem volt megteremtve a 
világ, ameddig Isten nem vett egy 
követ, melyet a világ alapkövének 

neveznek, és nem dobta le a mély-
ségbe… és ebből tágult ki a világ. 
Ez a világ középpontja, és ezen a 
helyen állt a Szentek Szentje.”

A tórai történetek közül a ha-
gyomány szerint ezen a helyszínen 
játszódott többek között az ákedát 
Jicchák, Izsák feláldozása, korábban 
pedig itt mutatott be áldozatot az 
Örökkévalónak az első ember, majd 
Noách (Noé) is. Itt játszódott a 
két önzetlen testvér története, akik 
egymás mezejére hordták át az éj 
leple alatt a kalászokat. És mind-
ezek nyomán itt, a Morija-hegyen 
építtette fel Izrael harmadik királya, 
Slomó (Salamon) a Szentélyt, mely 
évszázadokon keresztül volt a zsidó 
nép spirituális központja. 

a SzeNtÉly emlÉKezete
A második Szentély lerombolása óta 
fizikailag ugyan nem létezik Szen-
tély, de imáinkban, gondolataink-
ban mindig szerepel. „Jövő évben a 
felépített Jeruzsálemben” – mond-
ják a zsidók a világ minden pontján 
az év legszentebb napja, jom kipur 
végén valamint a széder este befeje-
zésével. „És építsd fel Je ruzsálemet, 
a szent várost minél ha marabb, 
még napjainkban” – kérle lik a zsi-
dók az Örökkévalót, valahányszor 
a kenyér evés utáni asztali áldást 
mondják el. A lakásokban egy kis 
da rab falat vakolatlanul hagynak 
„lezécher háchurbán” – a pusztulás 
em lékezetére és az esküvői szertar-

tás végeztével egy poharat törnek 
el, mivel az örömünk nem lehet tel-
jes, amíg fel nem épül a jeruzsálemi 
Szentély. A zsidók napi háromszori 
imájukat Jeruzsálem (a városon be-
lül pedig a Templom-hegy) felé for-
dulva mond ják el, ennek megfele-
lően a zsi nagógákat is úgy tájolják, 
hogy a szent város felé mutasson, 
és a rab bik azt mondják, hogy ha 
valaki úton van, és ezért nem tud-
ja, fizikai lag merre van Jeruzsálem, 
akkor leg alább szívében forduljon a 
világ leg szentebb helye felé.

Jeruzsálem körül forog a zsidó-
ság számos ünnepe is, legyen szó 
a zarándokünnepekről, amikor ál - 
dozatot bemutatni mentek fel a 
Szentélybe, vagy éppen azokról a 
böjt- és emléknapokról, amikor arra 
emlékezünk, hogy a megszálló erők 
megtámadták, felgyújtották vagy 
lerombolták a várost. 

JeRuzSálem, a főváRoS
Jeruzsálemet Dávid királysága ide-
jén, a polgári időszámítás kezdete 
előtti X. században foglalták el a 
zsidók. A környéken az isteni ígéret-
nek megfelelően már szinte minden 
település a zsidók kezében volt. Dá-
vid király azonban uralkodásának 
első hét évében Hevronból irányí-
totta az országot. Stratégiailag, po-
litikailag és gazdaságilag azonban 
Jeruzsálem sokkal alkalmasabb volt 
a birodalom központjának, mivel 
nem tartozott egyik törzs területé-

Jeruzsálem izrAel fővárosA, 
a Világ közepe
„Ha rólad megfeledkezem, Jeruzsálem, feledkezzék rólam a jobbom! Tapadjon nyelvem ínyem-
hez, ha meg nem emlékezem rólad, ha föl nem emelem Jeruzsálemet örömöm tetejére!” 
(zsoltárok 137:5-6.) Dénes AnnA írásA
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hez sem, és az északi és déli törzsek 
közti választóvonalon feküdt. Így 
Dávid csatára indult, és bevette a 
várost a jevuszi néptől, hogy főváro-
sává tegye azt, majd (a Midrás sze-
rint) pénzen külön megvásárolta a 
várost, és azon belül (Smuel próféta 
könyve szerint) a Templom-hegyet 
is, ahogyan azt Ávráhám ősapa is 
tette a Mách péla-barlanggal, illetve 
Jáákov a Sechem előtti mezővel:

És bement Gád Dávidhoz… és mondta 
neki: Menj föl, állíts oltárt az Örökkévaló-
nak a jevuszi Aravna szérűjén… És mondta 
Aravna: Miért jött uram, a király az ő szol-
gájához? Mondta Dávid: Hogy megvegyem 
tőled a szérűt, hogy oltárt építsek az Örök-
kévalónak és elálljon a dögvész a néptől. És 
szólt Aravna Dávidhoz: Vegye és mutassa 
be uram, királyom azt, ami jónak látszik 
szemeiben; lám itt a tulok az égőáldozatra, 
meg a cséplőszánok és a marha szerszáma 
fának... És szólt [Dávid] Aravnához: Nem, 
hanem pénzen fogom megvenni tőled, s nem 
mutatok be az Örökkévalónak, Istenemnek 
ingyen való áldozatokat. És megvette Dávid 
a szérűt és a marhát ötven sékel ezüstért... 
(1Sámuel 24:18-24.)

Így Jeruzsálem politikai, gazdasá-
gi és vallási értelemben is fővárossá 
vált, hiszen Dávid, bár magát a Szen-
télyt nem építhette fel, a szövetség lá-
dáját átvitette Silóból Jeruzsálembe. 
Ettől fogva számíthatjuk Jeruzsálem 
fő város-voltát, mely státusz sem az 
el ső Szentély lerombolása után, a ba- 
 bilóniai száműzetés alatt, sem pe dig  
a második Szentély polgári idő szá - 
mítás szerinti 70-ben történt le rom-
bo lását követő és a mai napig tar tó 
diaszpóra alatt nem szűnt meg. 

út a modeRN oRSzágig
Bár a szétszóratás évszázadai alatt 
folyamatos volt a zsidó jelenlét az 
országban és a szent városban is, 
a zsidók lélekszáma meglehetősen 
kicsi volt. A XIX. század végén, 
amikor Izrael Földje az Ottomán 
Birodalom fennhatósága alatt állt, 
Jeruzsálemnek 12 ezer lakosa volt, 
közülük mintegy hatezren voltak 
zsidók, akik nyomorúságos körül-
mények között éltek a város falain 
belül. 1855-ben épült meg Mose 
Montefiori kezdeményezésére az 
első negyed a falakon kívül, mellyel 

kezdetét vette a város terjeszkedése. 
Az ezt követő alijahullámok nyo-
mán, a cionista ideológia kialakulá-
sával és megerősödésével valamint 
a nemzetközi helyzet romlása ered-
ményeként egyre többen érkeztek 
Európából Erec Jiszráelbe. 

Az újonnan érkezettek egy ré-
sze Jeruzsálemben telepedett le, 
és a város, melynek zsidó lakosai 
többnyire rettenetesen szegények 

város ismét elnyerte fővárosi rang-
ját. Ezzel egy időben az egyesült 
arab seregek támadást indítottak a 
régi-új ország és azon belül a régi-új 
főváros ellen is. 

A harcok eredményeként 1948 
végén jordán és zsidó részre osztot-
ták fel Jeruzsálemet. A Siratófal és 
a Templom-hegy jordániai kézre ke-
rült. A zsidó fennhatóság alatt levő 
nyugati városrész – fővároshoz mél-
tó módon – rohamosan fejlődött, 
közigazgatási és oktatási intézmé-
nyekkel, lakóépületekkel és parkok-
kal gyarapodott. Azonban egészen 
1967-ig, a hatnapos háborúig kellett 
várni, míg a zsidó katonák hősies 
helytállása nyomán végre újra egye-
síthették a kettészakított várost. „A 
Templom-hegy a kezünkben van” 
– tudósított egy katona a helyszín-
ről, majd a rádióban lejátszották a 
nem sokkal korábban slágerként 
felkapott „Jerusálájim sel záháv” – 
„Arany Jeruzsálem” című dalt.

Ettől kezdve az egyesített Jeru-
zsálem még inkább fejlődésnek in-
dult, lendületesen haladt az építke-
zés. Izrael alaptörvénye kimondja, 
hogy „Az egész és egyesített Jeru-
zsálem Izrael fővárosa. Az államel-
nök, a parlament és a legfelsőbb 
bíróság székhelye Jeruzsálem.”

Ez a gondolat azonban nem új: 
már Jirmijáhu (Jeremiás) próféta 
könyvében olvashatjuk:

Amaz időben nevezni fog ják Jeruzsá-
lemet az Örökkévaló trónjának és hozzá-
gyűlnek mind a népek az Örökkévaló ne-
véért Jeruzsálembe; és nem járnak többé 
go nosz szívük makacssága után. 

(Jeremiás 3:17.)

a Város neVei
Jeruzsálem – héberül Jerusálá-
jim. Vannak források, melyek Je-
rusálem néven említik. A többes 
számú (-im végződésű) alakot 
úgy magyarázzák, hogy valójá-
ban két Jeruzsálem létezik: egy 
égi és egy földi. A név eredetéről 
több magyarázatot is olvasha-
tunk. A jevusziak városát ere-
detileg valószínűleg Sálemnek 
nevezték, és ehhez adódhatott 
esetleg a sumér eredetű, várost 
jelentő „uru” szót, így lett a város 
a Béke Városa. Egy más magyará-
zat szerint (Midrás Brésit rábá) 
Áv ráhám „Jiré”-nek nevezte az 
ott levő települést, ami félelmet, 
el sősorban istenfélelmet jelent, 
Sém viszont, Noách (Noé) fia 
Sá lemnek, kifejezve ezzel a hely 
tö kéletességét, befejezettségét. A 
kétféle elnevezésből ered a Jeru-
sálájim összetétel.

voltak, lassan növekedésnek indult. 
Az 1917-ben kezdődő palesztinai 
brit mandátum időszaka, illetve 
az ugyanebből az évből származó 
Balfour-nyilatkozat már az ismét 
kiépülő zsidó hazát 
előlegezte meg. Az ál-
lamalapításig még há-
rom, békésnek egyál-
talán nem mondható 
évtized telt el ezután, 
melyek során azonban 
kialakult Jeruzsálem 
jellegzetes arculata, 
és megerősödött a vá-
ros központi szerepe. 
Amikor 1948-ban ki-
kiáltották az újonnan 
megalakult Izrael álla-
mot, a háromezer éves a
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sosem támogatta a kényszerházas-
ságot. Az, hogy a felek nem vélet-
lenül botlanak egymásba, hanem 
megszervezték a találkozójukat 
olyanok, akik jól ismerik őket, nem, 

és tanult házaspárt kérnek fel arra, 
hogy áttanulmányozza velük a 
családi életre vonatkozó előíráso-
kat. Ők azok, aki kellő tudással és 
tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, 

A Midrás (Midrás rábá, Brésit 68:3-
4.) elmesél egy történetet Joszé bár 
Cháláftá rabbiról, akit felkeresett 
egy idős római nemesasszony, és 
megkérdezte tőle, mit csinál Isten 
azóta, hogy befejezte a világ terem-
tését. A rabbi elmondta neki, hogy 
Isten azóta a házaspárokat hozza 
össze.

„Ez is munka?” – nevetett az asz-
szony, és azt mondta, ezt ő is meg 
tud ja csinálni. „Az Örökkévaló szá-
mára ez olyan nehéz, mint szétvá-
lasztani a Vörös-tengert.” – mondta a 
rabbi. A matróna összehívta szolgáit 
és szolgálónőit, majd találomra ösz-
szeházasította őket. Másnap reg gelre 
azonban az újsütetű párok kö zött 
kitört a háborúság – egyik sem volt 
elégedett a házastársával. Az asszony 
ezután belátta, hogy az Örökkévaló 
munkája valóban hatalmas. 

Minden egyes léleknek, akit az 
Örökkévaló megteremtett, létezik 
egy lelki társa, egy básertje. Megta-
lálni a lelki társunkat nem könnyű, 
ezért a hagyományokat követve 
napjainkban is a párkeresők segít-
ségére vannak a rokonok, barátok 
– és, nem mellesleg, professzionális 
sádhenek, házasságközvetítők is. A 
közvetítők által összehozott házas-
ságok semmiképpen jelentik azt, 
hogy a feleknek ne lenne beleszó-
lása a döntésbe. A zsidó vallásjog 

HázAsságköTés HAszid módrA
sokan csak filmekből ismerik, milyen is egy igazi haszid esküvő. Ha valaki meghívást kap egy ilyen 
eseményre, sokszor azt sem tudja, mire számíthat. milyen részei lesznek a szertartásnak? mit miért 
csinálnak? Fényképes összeállításunkból mindenre fény derül! FeLDmAn mussie írásA

haszid etikett
a haszid esküvőn a cniut előírásainak 
megfelelően öltözik fel min denki – köz-
tük a menyasszony is, így a ruhája el-
fedi a vállát, a könyökét, a térdét és a 
kulcscsontját is. 

a szertartás után a menyasszony 
férjes asszonyként lép ki a chéder ji-
chudból. Így – ha csak szimbolikusan is, 
de – már elfedi a haját. Vannak, akik 
már ilyenkor parókát vesznek, mások 
megelégszenek a hajukat részben fedő 
menyasszonyi fátyollal. 

hogy nem von le a találkozó érté-
kéből, hanem hozzáad ahhoz. A 
professzionális sádhen vagy a lelkes 
amatőrök jól ismerik azokat, akiket 
beajánlanak egymásnak, és így sok 
csalódástól, felesleges körtől meg-
óvják a párkeresőket. 

az eSKüvőt megelőző NapoK
Hászid szokás szerint a jegyesség 
rövid ideig, legfeljebb pár hónapig 
tart. Ezalatt a fiatalok felkészülnek 
a zsidó házaséletre. Egy istenfélő 

hogy elkísérjék a jegyespárt életük-
nek ebben a várakozással teli idő-
szakában.

A házasságkötést megelőző hé-
ten hagyományosan nem találkozik 
egymással a jegyespár – többek kö-
zött azért, hogy nehogy a közelgő 
esküvő okozta feszült hangulatban 
összevesszenek. Szokás, hogy ezen 
a héten a vőlegény és a menyasz-
szony nem lép egyedül utcára. Az 
őket kísérő zsidó embereket őrök-
nek, somereknek nevezzük. 
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haszid etikett

Kábálát páNim: 
a veNdÉgeK fogadáSa
Ez a nap a vőlegény és a menyasz-
szony számára olyan, mint a jom 
kipur, az engesztelő nap, ezért reg-
geltől kezdve a szertartás végéig 
böjtölnek. 

Elérkezett a várva várt pillanat: 
a menyasszony és a vőlegény az es-
küvő helyszínére érkeznek, és meg-
kezdődik a Kábálát pánim, a vendé-
gek fogadása. A jegyespár továbbra 
sem találkozhat egymással, a nők a 
menyasszony, a férfiak a vőlegény 
szobájában gyülekeznek. A meny-
asszony feldíszített, trónusszerű szé-
ken ülve fogadja a hölgyeket. Szo-
kás frissítőkkel és néhány falat étellel 
kínálni az érkező vendégeket, amíg 
el nem kezdődik a szertartás. 

A vőlegény szobájában általában 
haszid dallamokat énekelnek és a 
jövendőbeli férj vagy valamelyik 
vendég Tóramagyarázatot tart. A 
legtöbb helyen itt írják meg azt a 
két dokumentumot, mely a házas-
ság jogi alapját megveti: a tnáimot és 
a kötubát. A tnáim a két család meg-
állapodását tartalmazza többek kö - 
zött olyan kérdésekben, hogy ki 
viseli az esküvő és az új otthon fel-
szerelésének költségeit. A szerző-
dés megkötése után a két örömanya 

szobájában kerül sor. Ez valójában 
egy szerződés formanyomtatványa, 
amely rögzíti a házasságkötés té-
nyét és a későbbi feleség jogait. Ez, 
a talmudi bölcsek által szerkesztett 
irat, korát messze megelőzve rögzí-
tette már évszázadokkal ezelőtt is a 
nő jogait és azt, hogy mi illeti meg 
a feleséget válás vagy a férj halála 
esetén. 

által felkért zsidó házaspárok férfi-
tagja és a férfi vendégek a meny-
asszonyhoz kísérik. Szokás, hogy 
ének szóval vonulnak be a menyasz-
szony szobájába, ahol a menyasz-
szony az örömanyák és a hölgyek 
ko szorújában várakozik. Chábád 
szo kás szerint innentől a szertartás 
végéig a ljadi-i Snéor Zálmán rabbi 
által komponált, szívhez szóló me-
lódiát éneklik.

A vőlegény fátylat borít a meny-
asszony arca elé – hászid szokás 
szerint teljesen átlátszatlan fátylat, 
mely tökéletesen eltakarja az ara ar-
cát. Hagyományosan ezt sem arany, 
sem ezüst díszek nem díszítik, 
ahogy a házasulandók sem viselnek 
semmilyen ékszert. Ezután a meny-
asszony és a vőlegény édesapja és 
nagyapja megáldja az arát. 

Az elfátyolozás szertartására 
több magyarázat is létezik. Egyrészt  
Rebeka ősanyánktól eredő szokás, 

(vagy, ha ők nincsenek jelen, akkor 
az a két hölgy, akik a hüpe alá kísé-
rik majd a menyasszonyt), közösen 
eltörnek egy tányért. Ez szimboli-
zálja a most aláírt tnáim véglegessé-
gét és megmásíthatatlanságát.

A kötuba, a házasságlevél meg-
írására is általában itt, a vőlegény 

Chábád szokás szerint ezután a 
vőlegény egy hászid diskurzust, má-
ámárt ad elő. Ez a hatodik Lubavicsi 
Rebbétől, Joszéf Jic’chák Schneer- 
sohn rabbitól származik, lánya Cha - 
ya Mushka és a későbbi, ugyan-
csak Lubavicsi Rebbe, Menachem 
Mendel Schneerson rabbi esküvő-
jén (1928) hangzott el. A máámár 
ma gába foglalja az összes lubavicsi 
reb be (a híres Báál Sém Tov-tól kez-
dődően) tanítását, ennek felidézése 
tehát annak az óhajnak a kifejezése, 
hogy lelkeik tiszteljék meg az ün-
nepséget.

a meNyaSSzoNy elfátyolozáSa
A ceremónia következő állomás a 
menyasszony elfátyolozása, vagyis 
a bádekolás. A vőlegényt a két öröma-
pa, vagy távollétükben a jegyespár 

aki kendőjével eltakarta arcát, mi-
kor meglátta vőlegényét, Izsákot 
(1Mózes 24:65.). Másrészt a fátyol, 
ami a szertartás végéig lehajtva ma-

az ünneplés során a férfiak és a nők elkülönülnek, a két „térfelet” pa ra-
ván, ún. mechice választja el egymástól. a lányok és az asszonyok a 
menyasszonnyal, a férfiak és a fiúk a vőlegénnyel tán colnak. 
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rad, elkülönülést is biztosít a meny-
asszonynak ebben a szentséggel 
teli pillanatban. Az elfátyolozásnak 
kabbalisztikus jelentése is van: azt 
szimbolizálja, hogy a vőlegény nem 
külső szépségéért, hanem belső 
tulajdonságaiért veszi feleségül a 
menyasszonyt, és hogy személyisé-
gének azokat a vonásait is szeretni 
és tisztelni fogja, amelyek most 
még rejtve vannak előtte. A bádekolás 
ugyanakkor a menyasszony részé-
ről azt is jelképezi, hogy innentől 
kizárólag a férje számára őrzi meg 
szépségét.

A bádekolás után a vőlegény kísé-
rőivel visszatér szobájába. A követ-
kező szertartás előkészületeként a 
menyasszony és a vőlegény leveszi 
minden ékszerét, és kiüríti zsebeit – 
az esküvői baldachin alá semmilyen 
értéket vagy pénzt nem vihetnek. 
Ezzel kívánják elkerülni, hogy bár-
melyik fél a másik vélt gazdagsága 
miatt menjen bele a házasságba. 
Szokás, hogy a menyasszony éksze-
reit még hajadon lányoknak adják 
át megőrzésre, mintegy áldásként 
arra, hogy mihamarabb ők is meg-
házasodjanak. 

Ruházatukon minden csomót 
megoldanak – a cipőfűzőtől a nyak-
kendőig. Ez a szokás abból ered, 
hogy abban a pillanatban, amikor 
életre szólóan összekötik az éle-
tüket, semmi más ne legyen, ami 
lekötözi őket. Áskenáz szokás sze-
rint a vőlegény, akárcsak jom kipur 
napján, kitlit, fehér, ingszerű halotti 
ruhát ölt ruhája fölé, amire még egy 
kabátot vesz fel. A készülődés köz-
ben szokás, hogy édesapja, leendő 
apósa és más közeli férfirokonok 
megáldják. 

a Hüpe
Ezek után kerül sor a szertartás leg-
többek által ismert részére, a hüpére 
vagy hupára. A hüpe szó maga azt 
a négyszögletes baldachint jelöli, 
amely alatt lezajlik a házasságkötés 
szertartása. Áskenáz szokás szerint 
ezt a szabad ég alatt állítják fel. Ez 
szimbolizálja a házaspár kívánsá-
gát, hogy a mennyekből jövő áldás 
legyen házasságukon, ugyanakkor 
emlékeztet az Ábrahámmal kötött 
szövetségre, melyben az Örökké-
való megígérte, hogy megsokasítja 
leszármazottait, mint az égen a csil-
lagokat (1Mózes 15:5.).

A hüpe lehet akár egy tálit, imale-
pel, amit négyen tartanak vagy póz-
nákon álló, díszes baldachin. Ez a 
négy oldalán nyitott építmény Áb-
rahám és Sára sátrát idézi, amelyik 
mindig nyitva állt a vendégek előtt. 
A Kabbala szerint minden esküvőn 
jelen van a Söchiná, az isteni lélek, 
amihez csatlakoznak a vőlegény és 
a menyasszony elhunyt felmenői-
nek lelkei. 

A felkészülés után a hüpe alá ve-
zetik először a vőlegényt, majd a 
menyasszonyt. A fiatalokat általá-
ban a szüleik kísérik – általános 
szo kás szerint a vőlegényt a két 
édes apa, a menyasszonyt a két édes-
anya. Ha a szülők nincsenek jelen, 
elhunytak, nem zsidók vagy nem 
kötöttek zsidó házasságot, akkor 
erre felkért házaspár tagjai vállalják 
az „unterfirer” szerepét. A kíséret-
hez sok közösségben a nagyszülők 
is csatlakoznak, mind egy-egy gyer-
tyával a kezükben. A kísérők részint 
lelkileg támogatják életük legfonto-
sabb útján a fiatalokat. Másrészről 
a vőlegény és a menyasszony ezen 
a napon olyan, mint egy királyi pár, 

aki ket díszkíséret illet meg. A gyer-
tyák azokat a lángokat szimbolizál-
ják, melyek a Tóraadáskor, a zsidó 
nép és Isten „menyegzőjén” égtek. 

A bevonulás alatt Chábád közös-
ségekben a korábban már említett 
dallamot éneklik. Más közösségek-
ben a „Báruch hábá” – Áldott, aki 
jön… kezdetű dalt és más köszöntő 
éne keket énekel a kántor. Aske-
náz közösségekben a lefátyolozott 
meny asszony hétszer (más helye-
ken háromszor) megkerüli a vőle-
gényt. Ennek alapja Jirmijáhu pró-
féta mondata (Jeremiás 31:21.): „A 
nő körbeveszi és megvédi a férfit.” 
A hét kör részint a teremtés hét nap-
jára, részint Jehósuára emlékeztet, 
aki hétszer járta körbe Jerikó falait, 
mire azok leomlottak – így omlik le 
minden fal, ami elválasztaná a vő le-
gényt és a menyasszonyt. A körök 
után a menyasszony a vőlegény 
jobb jára áll, mivel a zsoltárok sze-
rint ez a „királynő helye”.

Chábád közösségekben szokás 
ilyenkor felolvasni azt a levelet, 
amit a Rebbe küldött az esküvőkre,  
és amelyben megáldotta a fiata lo - 
kat. Egyes közösségekben az es kü-
vő ezen pontján a jelenlévő kohani-
tákat megkérik a papi áldás elmon-
dására.

elJegyzÉS ÉS HázaSSág
A hüpe alatt két egymást követő 
ce remónia zajlik le: a kidusin és a ni-
szuin. Elsőként a vőlegény eljegyzi 
ma gának a menyasszonyt „Mózes 
és Izrael törvényei szerint”, majd 
a kötuba felolvasása után történik 
a tényleges házasságkötés, az erre 
mondott áldásokkal. 

Az eljegyzés, kidusin, rendszerint 
egy gyűrűvel történik – a teljesen 
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sima karikagyűrű a házasság vég-
telenségét szimbolizálja és kifejezi 
azt az óhajt, hogy a házaspár élete 
sima és zökkenőmentes legyen. Ez-
után olvassák fel a házasságlevelet, 
a kötubát: először az eredeti arámi 
nyelven, majd a közösség többsége 
által beszélt nyelven is. 

Végezetül következik a niszuin, 
melynek során egy pohár borra 
mon danak el hét áldást. Az áldások-
ra a fiatalok által tisztelt rokonokat 
vagy a közösség nagyra becsült tag - 
jait kérik fel. Ezek az áldások jókí-
vánságok a frissházasoknak és a há-
zasság szentségéről szólnak. 

Végül, az esküvő csúcspontja-
ként, a vőlegény lábával összetapos 
egy üvegpoharat. Ennek a széles 
kör ben ismert szokásnak az az oka,  

december 31-én kfár Chá bád ban állt 
a chüpe alá oberlander Náchmán és 
chani Vorst, hogy a zsidó hagyomá-
nyoknak megfelelően egybekeljenek. 
az esküvő sok szempontból különle-
ges volt. a szertartást a szokásoktól el-
térően nem a település főrabbija, Méir 
áskenázi vezette, hanem a milánói lu-
bavicsi rabbi, moshe lázár rabbi – aki 
a vőlegény anyai nagyapja is egyben. 

Magyar esküVő az izraeli lubaViCsi faluban

az esküvőn szokatlanul sok magyar szót is lehetett hallani, hiszen Bu-
dapestről egy nagyobb „delegáció” érkezett, melyet barátok és a helyi 
sliáchok alkottak, valamint összegyűltek azok az izraelben élő magya-
rok is, akik valamikor a Vasvári Pál utcai zsinagógába jártak, illetve az 
oberlander család otthonában ismerkedtek zsidó gyökereikkel. „nagyon 
jó volt látni a sok régi arcot, együtt örülni velük, látni az ’unokákat’, a 
következő generációt.” – mondta el oberlander báruch rabbi.  

az esküvőn részt vett többek közt berl lázár, oroszország főrabbija 
(a vőlegény nagybátyja); kfár Chábád főrabbija, méir áskenázi rabbi; 
a menyasszony lakhelyének, kirját Máláchi főrabbija, Jichák Jehudá Je-
ruslavsky rabbi; kirját gát főrabbija, mose Havlin rabbi; rechovot Chá-
bád rabbija, menáchem mendel glu chov szky; élijáhu landau rabbi Bné 
Brákból; szimchá bunim lei zerson rabbi jeruzsálemből; a kirját átában 
élő makói rab bi, lemberger simon rabbi; Jir mi jáhu cohen rabbi, a pári-
zsi bét din volt vezetője; Bát jám szfá rádi újonnan kinevezett főrabbija, 
élijáhu bár-sálom valamint sok Chábád sliách is. 

az ifjú pár számára rendezett sevá bráchot vacsorák egyikére a há-
zigazda, a menyasszony uno katestvére, aki észak-tel aviv ban lubavicsi 
küldött, elhívta ilán mort, aki tavalyig Bu da pesten volt izraeli nagykö vet. 
Beszédében mesélt az ober lan der rabbihoz fűződő régi barátságáról, és 
méltatta a magyarországi Chábád sikeres munkáját.

Ezúton kívánunk sok boldogságot az ifjú párnak! Chani, náchmán: 
mázl tov!

hogy még az örömnek ebben a 
per cében sem lehetünk maradékta-
la nul boldogak mindaddig, míg 
el nem jön a megváltás, és újra fel 
nem épül a jeruzsálemi Szentély. 
A pohártörés szokása a házasság 
véglegességére is utal – ugyanakkor 
egy kedves hagyomány szerint arra 
is, hogy ha valaminek törnie kell 
ebben a házasságban, az ne legyen 
értékesebb, mint egy pohár. 

az elKülöNülÉS SzobáJa
A menyasszony és a vőlegény – im-
már férj és feleség – fogadják a ven-
dégek gratulációt, majd elvonul-
nak a chéder jihudba, az elkülönülés 
szobájába. Ez az első alkalom éle-
tükben, amikor zárt ajtók mögött 
le hetnek kettesben, ezzel véglege-

sítve a házasság létrejöttét. Chábád 
szokás, hogy a chéder jichud küszöbé-
re egy ezüstkanalat tesznek, mely 
felett jobb lábbal átlépve érkeznek 
a fiatalok a szobába, hogy ilyen fé-
nyes legyen az újdonsült házaspár 
élete is. 

Az elkülönülés szobájába tanúk 
jelenlétében lép be a fiatal pár, akik 
ezután távoznak, és kívülről őrzik a 
szobát. Az ajtót belülről bezárják. 
Ezekben a kettesben töltött első 
percekben törik meg egész napos 
böjtjüket, és szokás ilyenkor meg-
ajándékozni egymást. Míg odakint  
az ünneplő tömeg várja őket, az új - 
donsült házaspár egy nagyon fon-
tos tanulságot ismer meg: azt, hogy 
akármit vár is tőlük a külvilág, min-
dig tudjanak időt szakítani egymás-
ra. A jichud szobában legalább nyolc 
percet kell zárt ajtók mögött eltölte-
ni, ezután csatlakozhatnak az eskü-
vői ünnepséghez.

KezdődHet az üNNeplÉS!
Korábban már említettük, hogy a 
vő legényt és a menyasszonyt ezen 
a napon királyoknak járó tisztelet 
il leti meg – ez látható abban a ha-
talmas ünneplésben és táncban, 
ami vel a vendégek igyekeznek a 
ked vükben járni. Az esküvői lako-
ma utáni utóáldásban ismét el-
mondják a hét áldást. Szokás, hogy 
az esküvő utáni héten más-más 
család vendégeli meg a fiatalokat. 
Mivel ezeken az eseményeken is el-
hangzik a hét áldás, ezeknek a neve 
sevá bráchot. 

Vallásos zsidó körökben nem szo - 
kás nászútra menni – a seva bráchot 
után a fiatalok rögtön megkezdik 
a valódi életüket, amelyben egy új, 
micvákra és a családi élet tisztaságá-
ra épülő otthont hoznak létre.
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hetünk úgy, mint egy miniatűr Szen-
télyre, azonban ez messze van az 
eredeti, valóságos dologtól. Meny-
nyivel nagyobb spirituális élmény 
lenne belépni a fenséges Bét Hámik-
dásba, a jeruzsálemi templomba, és 
az áldozati állat vérének hintésével 
kapni engesztelést bűneinkre!

töRtÉNelmi HáttÉR
Bár a templom újjáépítését jó ideje 
nem tartják aktuálisnak a zsidó vi-
lágban, a XIX. század óta többen 
szorgalmazták, hogy az egykori 
Szentély helyén újítsák meg az ál-
dozatbemutatást. 

Az első világháború előtt a világ- 
hatalmi struktúrák radikális vál to zá-
sokon mentek keresztül, és új ideo-
lógiák jelentek meg. A szuperhatal-
mak megroppantak, és csökkent a 
befolyásuk az általuk ellenőrzött or-
szágok felett. Ebben az időszakban 
támadt fel a remény, hogy a zsidók 
engedélyt kaphatnak a szentföldet 
irányító hatóságoktól az áldozati 
rítus újbóli bevezetésére.

Az áldozatbemutatás visszaállí-
tása szempontjából az egyik legna-
gyobb kihívás az, hogy ez a tevé-
kenység már közel kétezer éve nem 
része a zsidó vallásgyakorlatnak.

A XVIII. századi Európa leg-
jelentősebb alakjai közül többen 
részt vettek az ezzel kapcsolatos vi-
tákban. Manapság is minden évben 
letartóztatnak néhány olyan sze-
mélyt, akik peszáchi áldozatot pró-
bálnak felvinni az Olajfák-hegyére.

JeleNtőS RabbiNiKuS 
elleNálláS
Az áldozatbemutatás visszaállításá-
nak legfontosabb támogatója Cvi 
Hirs Kalischer rabbi (1795–1874) 
volt, akit a modern vallásos cioniz-
mus egyik előfutárának tekinthe-
tünk. Meggyőződése szerint az ál - 
dozathozatal vallásos kötelesség, 
és az áldozatok bemutatásához 
nem elengedhetetlen a Bét Hámikdás 
meg léte. Mindössze az áldozat be-
mutatásának helyszíne fontos, az a 
terület, ahol egykor a Szentély állt, 

A számítógépemnél ülve, saját spi-
rituális élményeimet számba véve 
arra jutottam, hogy azok helyszíne 
tulajdonképpen szinte teljes egé-
szében a zsinagóga, és abban az 
imádkozás, a Tóraolvasás, a tanu-
lás stb. Igazság szerint azonban ez 
nem mindig volt így. Az ókorban 
a vallási szertartásoknak egészen 
más jellege volt. Napjainkban a 
rítusok jelentős ré sze valamilyen 
formában a régi szen télyszolgálatot 
helyettesíti. A na pi áldozatok he-
lyett mondjuk el a főimádságot, 
melyet szombaton ként és ünnepna-
pokon eggyel több ször recitálunk, 
ahogyan a szen télyben is külön ál-
dozatot mutattak be a jeles napok 
tiszteletére. Az imakönyv bizonyos 
fejezeteit azért olvassuk fel, mert 
azt reméljük, hogy az Örökkévaló 
olybá veszi, mintha valóságos áldo-
zatokat mutattunk volna be.

Felesleges megemlíteni, hogy a 
valóság semmivel sem helyettesíthe-
tő igazán. Az ima állhat az áldozat 
helyében és a zsinagógára is tekint-

épüljön újjá a szentély… 
Most rögtön?
a modern világban, a fejlett technológia, az építőipari újítások, a zsidók megnövekedett politikai 
ereje és különösen a kétezer év óta várva várt, független zsidó állam megszületése fényében úgy 
tűnhet, hogy elérkezett az idő a szentély újjáépítésére. Ha ez így van, akkor vajon miért nem élünk 
ezzel a lehetőséggel? Hurwitz sHoLom rAbbi írásA
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mert véleménye szerint ez a hely 
örök szentséget hordoz.

A rabbi érvelése szerint nincs fel-
tétlenül szükség a Szentély épületé-
re, mindössze a könnyen felépíthe-
tő oltárra, mely az egykori templom 
helyén áll.

a templom-Hegy SzeNtSÉge
Kezdjük egy alapvető kérdéssel: 
azt látjuk a Tórában, és később a 
prófétáknál is, hogy az emberek 
áldozatokat hoztak. Azt is látjuk, 
hogy ezt a szokást követték, bárhol 
éltek is. Nem feltétlenül a Szen-
télyben vagy a Szentély helyén. Ha 
Szentélyre van szükségünk az áldo-
zathozatalhoz, miként lehetséges, 
hogy őseink és prófétáink nyíltan 
és bűntudat nélkül, mindenki sze-
me láttára hoztak áldozatokat más 
helyszíneken? Ráadásul még az 
Írás sem említ semmilyen feddést 
ezzel kapcsolatban.

Az is ismeretes, hogy a Bét Há-
mikdás, a jeruzsálemi Szentély le - 
rombolása után Egyiptomban emel- 
 tek egy szentélyre hasonlító épü le-
tet, ahol áldozatokat is bemutattak. 
Hogyan volt ez lehetséges? Ezek 
sze rint talán Budapest szent vá ro-
sá ban is bemutathatnánk áldozato-
kat?

A Talmudban olvashatjuk, hogy 
miután felépült a Szentély, tilossá 
vált az egyéni áldozatbemutatás 
más helyszínen. Ettől fogva kizáró-
lag a Szentélyben lehetett áldozatot 
hozni, a vonatkozó előírások betar-
tásával.

Erre számos magyarázat szüle-
tett, ám a legfontosabb mind közül 
a szentség megléte. A Bét Hámik-
dás annyira szent volt, hogy rendkí-
vül profán dolog lett volna máshol 
áldozatot bemutatni, amikor egy 
ennyire szent hely állt rendelkezés-
re. 

A polgári időszámítás szerinti 
70-ben a rómaiak lerombolták a 
je ruzsálemi Szentélyt. E tragédia 
kapcsán felmerül a kérdés: vajon az 
épület elpusztításával megszűnt-e a 
hely szentsége?

A Talmudban található olyan 
vélemény, mely szerint a szentség 
eltávozott, más elképzelés szerint 

a hely szentsége örök. Zsidó szokás 
szerint természetesen a mai napig 
vitáznak arról, hogy melyik állítás 
helyes. A legjelesebb középkori tó-
ratudós, a Rámbám (Maimonidész) 
úgy vélte, hogy az egykori Szentély 
helye a mai napig szent, míg állan-
dó ellenlábasa, Ávráhám ben Dávid 
rabbi (Ráávád) úgy vélte, hogy már 
nem az.

Kalischer rabbi arra a megállapí-
tásra jutott, hogy amennyiben elfo-
gadjuk a Rámbám véleményét, és a 
le rombolt Bét Hámikdás helyét a 
mai napig szentnek tartjuk, akkor 
nincs akadálya, hogy áldozatokat 
mu tassunk be, akár a Szentély újjá-
építése nélkül is. Ha a Ráávád ál-
láspontjára helyezkedünk, ironikus 
módon ugyanerre a következtetésre 
juthatunk. Ha ugyanis a hely már 
nem szent, akkor az egyéni áldozat-
bemutatást tiltó rendelkezés érvé-
nyét veszítette, és bárhol bemutat-
hatunk áldozatokat, ahogyan ezt az 
ókori, egyiptomi szentélyutánzat-
ban is tették.

Erre alapozva Kalischer rabbi 
úgy vélte, hogy valójában semmi-
lyen elfogadható indokot nem lehet 
felhozni az ellen, hogy áldozatot 
mutassunk be Jeruzsálemben, az 
egykori Szentély helyén.

elleNvÉlemÉNyeK
Ha esetleg fellelkesültünk volna 
azon, hogy a megszokott zsinagó-
gai imát és pletykálkodást a sokkal 
izgalmasabb állatáldozat válthatja 
fel, álljunk meg egy pillanatra.

Számos ellenvélemény áll szem-
ben ezzel az elképzeléssel. Íme né-
hány példa:

Már volt két Szentélyünk Jeru-
zsálemben. Az elsőt Salamon király 
építtette és a babilóniaiak rom-
bolták le. Ezt később Ezra próféta 
vezetésével építették újjá. Mielőtt 
nekiláttak volna a munkálatoknak, 
a próféta segítségét kérték a pon-
tos helyszín meghatározásához. 
Kétezer év elteltével hogyan tud-
nánk megállapítani, hogy hol állt a 
szentek szentje és a templom többi 
része?

Továbbá tilos a Szentélybe lép-
ni, ha az ember rituálisan tisztá-

talan. Manapság minden ember 
tisztátalannak számít, és a tisztító 
szertartáshoz egy különleges mó-
don feláldozott vörös tehén hamuja 
szükséges. Bár közösségi áldozatot 
be lehetett mutatni tisztátalan álla-
potban is, a Chátám Szófer (Mose 
Schreiber rabbi, 1762–1839) szerint 
oltárt építeni csak tisztán lehet.

Meg kell vizsgálnunk azt is, 
hogy milyen esetben lehetséges tisz-
tátalan állapotban áldozatot hoz - 
ni. Vajon az áldozat tisztává teszi-e 
a tisztátalant? Ez esetben az áldo-
zatokkal kapcsolatban nem is értel-
mezhető a tisztátalanság fogalma, 
így oltárt is építhetne egy tisztáta-
lan személy. Esetleg az áldozatbe-
mutatás kötelessége fontosabb a 
tisztátalanság problémájánál, s ez 
esetben nem lehetne oltárt építeni 
tisztátalanul?

Ezen felül az áldozatbemutatás-
hoz kohénokra, Áron főpap le szár-
mazottaira is szükség van, s az ő 
származásuk tisztaságának igazolá-
sá hoz a ma rendelkezésre állónál 
na gyobb bizonyosságra lenne szük-
ség.

A Szentélybeli szolgálat különle-
ges ruházatokat is igényel, melyek 
kinézetéről és elkészítési módjáról 
megoszlanak a vélemények.

Bár Kalischer rabbi ezen kifogá-
sok mindegyikére választ adott, a 
bizonytalanság mégis azt a közme-
gegyezést erősítette, hogy napjaink-
ban nem mutathatunk be áldozato-
kat, bármennyire csábító is lenne ez 
a lehetőség.

a SzeNtÉly felÉpítÉSe
A fentiek fényében, különösen 
azért, mert nem tudjuk teljes biz-
tonsággal a Szentély pontos helyét, 
illetve kérdéseket vet fel a Temp-
lom-hegyre való belépés a rituális 
tisztátalanság állapotában, még 
nincs itt az ideje, hogy Jeruzsálem-
be rohanjunk, szerszámokat ragad-
junk és nekilássunk a Bét Hámik-
dás felépítésének. Ehelyett marad 
a napi rutin, a zsinagógai imák és 
a remény, hogy a messiás mihama-
rabb elérkezik, és végre felépülhet 
a Szentély Izrael fővárosában, Jeru-
zsálemben.
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egy települeS, amelyNeK 
70 SzázalÉKa iSKoláS gyeReK 
Utóbbi erőskezű és karizmatiku-
sabb rabbi hírében áll. Munkáját a 
település bölcsei segítik, akik hiva-
tásos – állami dotációval járó – hi-
vatalnokként dolgoznak a lakókért. 
Saját iskolahálózatot is alapítottak, 
ma 70 százaláka a falunak iskolás-
korú. Nem meglepő ez egy olyan 
településen, ahol a szülők átlago-
san 8-10 gyermekért felelnek. 

Monroe, egy korábbi bányászvá-
ros öregedő és elszegényedő polgárai 
alighanem komoly frusztráltság gal 
szemlélhették, ahogy egy mellet - 
tük fejlődő, szokásaiban és kul tú  rá-

jában más közösség ilyen tempó ban 
és eredményességgel gya ra podik. 
A húsz ezres kisváros külvárosából 
in duló, mára mindenhol jelenlévő 
és mindent átszövő Kiryas Joel tör-
ténete mérföldkőhöz érkezett a kö-
zelmúltban. November közepén a 
zsidók lemondtak legújabb földvá-
sárlási igényükről. Cserében abban 
maradtak a felek, hogy hivatalosan 
elválnak útjaik, és a haszid faluból 
pár éven belül, legkésőbb 2020-ig 
vá ros lesz, mégpedig Palm Tree, 
azaz Pálmafa néven. Amerika első 
kó ser zsidó városa. (Ez egy újabb 
tisz telgés Joel Teitelbaum előtt, aki-
nek neve annyit jelent: pálmafa.)

 

A Joel Teitelbaum szatmári rebbé-
ről elnevezett Kiryas Joel (Joel 
faluja) elmúlt négy évtizedes fejlő-
déstörténete felettébb összetett, és 
sokszor hangos perlekedéssel és 
kölcsönös vádaskodással kísért fo-
lyamat. Amikor az 1970-es évek kö-
zepén a szatmári rebbe és tucatnyi 
követője úgy érezte, hogy kinőtték 
addigi New York-i bázisaikat, nem 
sokan gondolták volna, hogy mára 
közel 25 000 ember fog itt lakni. És 
hogy ilyen rövid idő alatt túlnőnek 
az őket befogadó Monroe városán 
is. 

a pálmafa SiKeRe
A XX. századi nagy háborúk előt-
ti királyi Magyarországról induló, 
szatmárnémeti eredetű ortodox 
közösséget Joel Teitelbaum 1979-
es halála után unokaöccse, Mózes 
vezette, egészen 2006-os haláláig. 
Ő azonban sokak meglepetésére 
nem idősebb fiát, Áront, hanem a 
számára kedvesebb Zálmánt jelölte 
ki utódjául. A testvérek és követőik 
közötti viszály ma is tart. Zálmán 
Williamsburg vezető rabbija, míg 
Aron Kiryas Joelben tevékenyke-
dik. 

ortodox utópia? 
eldOrádÓ New YOrkBAN
magyarok alkotják a legnagyobb kisebbséget abban az amerikai faluban, amely hamarosan 
az egyesült államok első hivatalos zsidó városa lesz. magyar pékség, magyar rabbik, magyar 
lobbitevékenység – egy ultraortodox szatmári közösség élethelyzetébe pillantott bele a New 
York állambeli kiryas Joel településén tudósítónk. wALLenstein róbert írásA 
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a váRoS admiNiSztRátoRa: 
a SzatmáRNÉmeti SzületÉSű 
SáNdoR Rabbi
„Több millió adófizetői dollárral 
lesznek szegényebbek ezzel a dön-
téssel azok, akik régóta szerették 
volna elérni ezt az elkülönülést” – 
véleményezte a döntést Sandor Sa-
bel rabbi, akit otthonában kerestem 
fel. Szerinte a haszid adófizetők 
ezzel sem nyertesei, sem vesztesei 
nem lesznek az egyezségnek, azon-
ban „a rájuk irigyes Monroe lako-
sok, és különösen azok ellenséges 
csoportjai annál inkább vesztesei”. 
A faluban 22 éve élő, 13 gyermekes, 
1945-ben Szatmárnémetiben szüle-
tett rabbi magyarul is szívélyesen 
beszélt a település sajátosságairól, 
nem rejtve el ellenérzéseit az őket 
vádolókkal szemben sem. „Nekünk 
zsidóknak – bárhol is élünk – min-
dig meglesznek az irigyeseink és 
azok, akik nem szeretnek bennün-
ket” – szögezte le alaptézisét már 
a beszélgetésünk elején Sabel, aki 
világ életében tanítással és oktatá-
si adminisztrációval foglalkozott. 
Apja a munkaszolgálat elől szökött 
el, anyját tehetős családja tudta el-
bújtatni a vészkorszakban. Sabel 
nem volt még ötéves, mikor a csa-
lád Williamsburgbe költözött. Ma 
egy büszke lokálpatrióta, egy a sok 
száz Kiryas Joel-i rabbi közül. 

a legmagyaRabb ameRiKai 
települÉS
Pár perce beszélgetünk, amikor 
kiderül, hogy Sabel Szegeden szü-
letett felesége épp a konyhában 
instruálja Magyarországról pár éve 
elvándorolt bejárónőjét. Egy csa-
pásra világos lett, miért is Kiryas 
Joel a legmagyarabb amerikai tele-
pülés. Legalábbis egy 2000-es fel-
mérés szerint az itt élők 19%-a vall-
ja magát magyar származásunak. 
Ez a cenzus azt is kimutatta, hogy 
a falu a legszegényebb közösség az 
Egyesült Államokban... Ez utóbbi 
anomáliát boncolgatva Sabel rabbi 
a következőket emeli ki: egy család-
nak heti minimum 600-800 dollárra 
van szüksége a megélhetéshez. Ez 
nem mindenkinek sikerül, igy való-
ban sokan fordulnak állami és kor-

mányzati segélyekhez. „Restellem, 
de én magam is kénytelen voltam 
egy időben ételtámogatási jegyek-
hez folyamodni. Mit csináljunk? 
Koldulni nem megyünk, de a csa-
ládot fenn kell tartani” – idézte fel 
Sabel rabbi.

A közösség igyekszik mindenkire 
odafigyelni. „A minap két szegény 
embernek tartottunk titkos gyűjtést 
a zsinagógánkban. Az egyik porszí-
vót tudott venni, a másiknak 500 
dollárt tudtunk eljuttatni az egyik 
kisboltba, ahol az utóbbi időben 
már csak hitelre tudott ételt venni” 
– mondja Sabel, aki szerint a sta-
tisztikai stigma, amely szerint a falu 
a legszegényebb amerikai település, 
nem annyira zavaró, hiszen itt az 
egy főre jutó jövedelmet értelmezik 
úgy, hogy közben egy családfenn-
tartóra a felesége mellett tucatnyi 
csemete jut... 

Kérdezem Sabel rabbit a saját 
gyermekeiről is. Az egyik tanító a 
helyi iskolában, a másik bútorkeres-
kedő kínai partnerekkel, sokat uta-
zik. Van egy fia, aki társtulajdonos 
egy kóser tejfarmon, egy olyan, aki 
ügyvezető egy egészségügyi válla-
latnál New Yorkban, de akad olyan 
is, aki kézművesként vallási kegytár-
gyak készítéséből él. „Aki dolgozik 
itt, az borzasztóan keményen fogja 
a munkát mindkét végéről. Akár ta-
xisok, akár a baromfifeldolgozóban 
vannak, tisztességesen megdolgoz-
nak a pénzükért. Ismerek olyat is, 
aki az Amazonon kereskedik, és 
évi 20 milliós forgalma van...” – így 
vendéglátónk, aki szerint ez egy 
ideális közösség azoknak, akik hisz-
nek benne. „Itt békesség és tisztelet 
mellett őrizzük a hagyományain-
kat” – fogalmaz. 

pataKi bácSi eliNtÉzi 
Abban, hogy ennyire eredményes-
nek mutatkozhasson Kiryas Joel 
kö zössége, alighanem instrumentá lis 
szerepe van egy másik magyar szár-
mazású rabbinak, Jacob Freund nak. 
A módfelett magabiztosságot sugár-
zó férfi már első telefonos beszélge-
tésünkkor magyar ételekről beszélt. 
„Örömmel találkozom önnel, de 
aztán ne feledjen el utánanézni a 

Google-ön, milyen cikket írt a New 
York Times arról, hogyan is csiná-
lom én itt az igazi magyaros lecsót...” 

Freund később kedvesen körbe 
is furikázott a településen. (Szinte 
minden utca végén újabb markoló-

kat lehetett látni.) Idő előtt elhunyt 
egyik lánya emléke előtt tiszteleg 
egy tábla abban a kórházban, ame-
lyet minden falubeli anya igénybe 
vehet a szülését követő pár napban. 
A rehabilitációs központot abból 
a 10 millió dollárból épitették fel, 
amelyet Freund lobbizására George 
Pataki, New York állam volt kor-
mányzója szerzett a falubeleieknek. 
„Pataki bácsi” – ahogy Freund ne-
vezte a szintén magyar származású 
egykori politikust – 1984 óta barát-
ja és kollégája a zsidó városatyának. 
„Hosszú ideig voltam a jobb keze. 
Nagyon sok mindenben hasonlított 
a politikatudományi ismeretünk 
és világlátásunk. Én népszerű em-
ber voltam itt, Pataki bácsi pedig 
a megye egyik feltörekvő ügyvédje 
és politikusjelöltje volt. A kezde-
tekben, az 1980-as évek közepén, 
sokat számított, hogy mi itt kinek 
az oldalára tudtuk állítani a közös-
ségünket.” – meséli Freund. 

„Remek, hogy város leszünk 
hamarosan, de ezzel együtt választ 
kell találni a földrajzi korlátokra és 
a természetes igényekre. Egyezsé-
günk a tízéves földvásárlási stopra 
nem állíthatja meg közösségeink 
or ganikus fejlődését. Már most 
mondhatom, hogy szatmáriak szá-
zai tervezik betelepülésüket a kör-
nyékbeli két másik kisvárosba is, és 
mi ehhez minden segítséget és jogi 
alapot igyekszünk biztosítani a szá-W
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korMányzói áldás a jöVőhöz

„kölcsönös tiszteleten alapuló, békés együttélésben hiszek, és kivánom 
az én szatmári barátaimnak, hogy legyen sok szerencséjük a jövőben is. 
azoktól pedig, akik a haszidokat befogadják szomszédaiknak, türelmet 
és békességet kérek ahhoz, hogy méltósággal tudják a különbségek 
elfogadását gyakorolni” – mondta lapunknak telefonon george Pataki 
volt new york-i kormányzó, aki hálával és köszönettel emlékezett vissza 
jacob Freund rabbira: „őszinte, nagy tudású, szorgalmas, intergráló sze-
mélyként tudnám jellemezni jacob barátomat. … nagyon sokat segített 
a szenátusba kerülési versenyben nekem. Ezt én sosem fogom elfelejteni 
neki és híveinek.” Pataki politikai pályafutása elején ugyanabból a me-
gyéből – orange county – indult a képvselői választáson, amelyik megyé-
ben kiryas joel története is kezdődött. 

Pataki magyar származású törvényalkotóként nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy a magyar felmenőkkel bíró ortodox közösségnek saját is-
kolarendszere épülhessen ki, mindehhez állami és kormánytámogatások 
igény bevételével. továbbá a különböző földhivatali zónarendszerek 
meg határozásával Pataki abban is segédkezett, hogy a közösség saját 
erőből, felesleges bürokratikus akadályok nélkül juthasson lakhatást biz-
tosító földterületekhez. 

szerkesztőségünk azon felvetésére, hogy egykori meghatározó re-
publikánus politikusként reálisnak tartja-e donald trump elnök és orbán 
Viktor miniszterelnök 2018-as személyes találkozását, Pataki optimistán 
reagált: „Ha csak rajtam múlik, akkor ez a találkozó össze fog jönni. 
amerikának van miben elismerni Magyarország partnersésgét. a nato- 
elkötelezettséget, a közös bevándorlási irányvonalat érdemes lehet mél-
tatni egy közös találkozó alkalmával”.

mukra. Mi napi 24 órában állunk 
bármilyen elkötelezett, szokásain-
kat és törvényeinket tisztelő magyar 
ortodox zsidó rendelkezésére is” – 
igy az invitálás Freundtól. 

A magabiztos tervező – aki ezek-
ben a napokban elsősorban nape-
nergia-forgalmazókkal tárgyal, mert 
számításai szerint az új technikával 
évi mintegy egymillió dollárt spó-
rolhatnak majd meg a falunak – kü-
lönben úgy véli, ennek a vidéknek 
a magyarság-tudata egy generáció 
múlva már csak szórvány emlék lesz. 
„A gasztronómiai formájában igen, 
de a nyelvben már nem nagyon lesz-
nek azonosságaink. Most még köny-
nyebb találni olyanokat, mint én, de 
50 év múlva nem igen fog itt senki 
magyarul beszélni” – véli. 

az eNgedÉlyezett HíRfoRRáS
Következő állomásom a helyi jiddis 
magazin szerkesztősége. A nemré-
giben kinevezett vezető-szerkesztő 
Moishe Weiss munkahelye egy 
nagy lakóház pincéjében található 
– a szerkesztőség, a kiadóvállalat, 
egy ingatlanközvetítő cég és annak 
munkatársait, családtagjait is elszál-
lásoló helyiség egy kommunára em-
lékeztet. Mivel egy nappal koráb-
ban jelent meg a hetilapjuk, a Der 
Blatt, most ráérősen diskurálhatunk. 
„Nagyon sűrű volt ez a hét. Fontos 
események jönnek a hétvégén, aztán 
meg a hanuka is itt van a sarkon...” – 
szabadkozik a magyar szülők Willi-
amsburgben született gyermeke, aki 
harmincas éveinek elején járhat, és 
szerénységből nem kívánt fénykép-
pel szerepelni e cikkben. 

Alapos, eszes és lojális ember 
benyomását kelti, ahogy mesél a 
tíz munkatársat foglalkoztató Der 
Blatt működéséről. Akkurátusan 
és büszkén mutatja be a legfrissebb 
számot. Van benne minden – he-
lyi és nemzetközi politika, meg-
emlékezések, heti szakaszok, és 
rengeteg hirdetés. „Mi heti 30 000 
példányt jelentetünk meg. Vállalko-
zásunk nem csak ma, de a jövőben 

is folyamatos sikerre van ítélve. Itt 
ugyanis sábátkor gyakorlatilag mi 
vagyunk az egyetlen – főrabbink ál-
tal engedélyezett – hírforrás. Arról 
nem is beszélve, hogy rádió és tele-
vízió hiányában, és a szabályozott, 
csak üzleti tevékenységei miatt en-
gedélyezett internetező közössége-
ink közül a nyitottságra szinte csak 
mi vagyunk a helyi forrás” – mond-
ja Weiss, aki az irányított vélemény-
formálást pedzegető felvetésemre 
azt mondja, hogy a New York Times 
is kiszolgál bizonyos érdekeket, és 
számukra a közösségük normáinak 
megőrzése mindig is elsődleges fel-
adat marad. 

Weiss – mint szabály szerint 
minden arra felhatalmazott szatmá-
ri – csak szűrőkön keresztül tud a 
világhálón keresgélni. Egy óvatlan 
pillanatban magam is a monitor-
jára pillantok: egy amerikai profi 

futballcsapat ablaka azért csak azt 
sejteti, hogy lehet itt sajátságosan 
értelemzni a korlátokat. Amikor 
bevallom Weissnek, hogy meg-
láttam, amit talán nem lett volna 
illendő, csak egy gyors és őszinte 
mosollyal intézi el. Amikor tőle is 
azt kérdezem búcsúzóul, hogy va-
jon szerinte a szatmáriak közössé-
gében milyen formában maradhat 
majd fenn a magyar örökség, Weiss 
ezt mondja: „Az a tény, hogy a mi 
vallásos csoportjaink a XIX. század 
vége felé Magyarországon váltak 
három elkülönülő résszé, mindig is 
meghatározó lesz. A neológok, az 
ortodoxok és a status quo ante fe-
lekezetei gyökeresen átformálták az 
addigi ultraortodox életét. Ha más 
nem is, ez a szeparációs történet 
mindenképpen olyan magyar ha-
gyomány, amire örökké emlékezni 
fognak az emberek”. 
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– Az áfával fontos pontot érintett, a magyar 
közönség eléggé árérzékeny. Mire számítha-
tunk ezen a téren?

– Igyekszünk a lehető legtöbbet 
kihozni a lehetőségeinkből. Tárgya-
lok a nagykerekkel, hogy éppen az 
áfára való tekintettel alacsonyabb 
beszerzési árat tudjak kialkudni, és 
így a legjobb árat kialakítani a ve-
vőinknek. Fontos, hogy olyan ára-
kat határozzunk meg, amit tudunk 
hosszú távon is tartani. 

– Milyen változásokra számíthatunk az üz-
letben a korábbiakhoz képest?
– Szeretném azt a szintet tartani, 
mint a bécsi üzletben. Nyilván 
ugyanazok a beszállítóink, ugyan-
azokból az európai nagykerekből 
érkezik az áru, így végső soron az 
egész világból érkezik hozzánk a 
kóser áru. Ha valami újdonság jele-
nik meg a piacon, azt is beszerezzük, 
ha egy mód van rá. Tudjuk, hogy a 
legnagyobb nehézséget Magyaror-
szágon a rövid szavatosságú alap-
élelmiszerek, például a tejtermé- 
kek jelentik, azon dolgozunk, hogy 
ne legyen ezeknek a szállításában 
fennakadás, és minden héten folya-
matosan elérhetőek legyenek. 

– Tervezi a külföldi beszállítók mellett, hogy 
magyarországi kóser termékeket is forgal-

maznak? Van potenciál ezeknek a gyártásá-
ban?
– A kínálatban eddig is volt sokféle 
magyar termék, például a pékáru, 
vagy a friss hús, tésztafélék. Tö-
rekszünk rá, hogy minél több ma-
gyar termék legyen. Szélesítettük 
a kósersági engedélyt nem igénylő 
termékek kínálatát, pl. rizs, liszt 
stb., ezek is helyi termékek. 

– Mit gondol, mi lesz a bolt slágerterméke?
– Az alapvető élelmiszerek, mint 
például a húsfélék biztosan na-
gyon népszerűek lesznek, de persze 
sokan keresik a nassolnivalókat, 
chipset, csokoládékat, cukorkát is.

– Mi a leg fontosabb üzletfilozófiája?
– Igyekszünk a közösséget szolgál-
ni, azon dolgozunk, hogy a vá -sár - 
lóink olyan kiszolgálást kapjanak,  
amit elvárnak és amit meg is ér de-
mel nek. Nyitottak vagyunk akár az  
egyéni igényekre is, nyugodtan ke-
ressenek bennünket, ha bármire 
szükség volna, amit a boltban nem 
találtak meg esetleg. Megpróbáljuk 
beszerezni! 

Mi, vásárlók megszoktuk és meg-
szerettük, hogy egy helyen tudjuk 
intézni bevásárlásainkat – ám még 
mindig előfordult, hogy ideig-óráig 
egy-egy termék elérhetetlen volt, 
és ezt-azt Bécsből kellett beszerez-
nünk. Most azonban ez megválto-
zik, mondhatni Bécs Budapestre 
jön. A bolt tulajdonosai ugyanis a 
bécsi Padani kóser élelmiszerbolt 
vezetőjét, a Pesti Jesiva egykori 
diákját, Gershon Rivkint bízták meg 
az üzlet üzemeltetésével. Rövid 
zárvatartás után egy teljesen új el-
rendezésű, kibővült áruválasztékú 
üzletben vásárolhatunk.  

– Hogy került kapcsolatba a kóser élelmi-
szerpiaccal?
– Apósomnak volt egy kis kóser 
boltja Bécsben, itt kezdtem el én is 
dolgozni az esküvőnk után. Lehető-
ségem volt, hogy megvalósítsam az 
ötleteimet, sok mindent fejlesztet-
tünk az üzleten, és mára Bécs máso-
dik legnagyobb kóser boltja a miénk.

– Miben más Bécsben és Budapesten kóser 
boltot üzemeltetni?
– Más itt az üzleti környezet, talán 
ez a legnagyobb különbség, példá-
ul magasabb az áfa. Most egyelőre 
felmérjük a keresletet, és meglátjuk, 
van-e különbség az igényekben.

béCs budapestre jön 
Új menedzsment a kóser Piac élén
közel három éve nyílt meg budapest szívében 
a kóser piac élelmiszerbolt. most újabb átalakításon 
esett át a dohány utcai üzlet. gershon rivkinnel 
beszélgettünk. LiebermAn FLórA írásA
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Mint köztudott, a Jád Vásemben és 
a Páva utcában is gyűjtik és megörökí-
tik az áldozatok nevét. A túlélők nevét 
azonban nem gyűjti senki. Ez is fontos 
feladat. Abban a pillanatban, hogy va-
laki megkeresett bennünket és intéztük 
az ügyét az iratai alapján, bekerül az 
adatbázisunkba. Így nálunk a könyv-
tári katalóguscédulákhoz hasonlóan 
kb. 60 000 ember adatai szerepelnek – 
ezekhez vannak mellékletek, bizonyos 
dokumentációk. Ennek egy részét pár 
éve feldolgoztuk, gépre vittük, de itt 
csak név alapján kereshetőek az adatok. 
Az adatok körülbelül egyharmada pe-
dig még nincs feldolgozva. Mi azt sze-
retnénk, hogy ne vesszenek el ezek az 
adatok, ezért egy program segítségével 
olyan adatbázist szeretnénk előállíta-
ni, ahol aszerint is lehet keresni, hogy 
ki melyik táborban, melyik gettóban 
volt, mikor vitték el, mikor szabadult 
és amikor szabadult, külföldre vitték-e 
gyógykezelésre. 

A legtöbb adat rendelkezésünkre 
áll, így elektronikusan kutatható lesz 
történészek számára. Azoknak az emlé-
két is meg kell őrizni, akik túléltek és 
elmondták a történetüket. Esterházy 
mondja egy írásában, hogy „az biztos, 
hogy a 21. században meghal az utolsó 
túlélő.” Ez a 21. század nagy kérdése: 
elfelejteni akarjuk-e vagy pedig, ha nem 
is megérteni, de megtartani Auschwitz-
ot szörnyű emberi mivoltában?” Nem 
tűnhetnek el ezek a történetek, és nem 
lehet hiábavaló az a fájdalom, amit ezek 

az emberek átéltek. Az utókor számára 
is elmondható kell, hogy legyen, ezért 
szükséges a dokumentumtár digitalizá-
lása.

Harmadik feladatunk az, hogy mivel 
szerencsére még sok túlélő van közöt-
tünk, kb. 5-6000 olyan ember van, akik 
valamilyen ellátást kap. És ha szélsősé-
ges megnyilvánulásokkal találkozunk, 
akkor mi egy olyan szervezet vagyunk, 
akik élő példával tudnak szolgálni arra, 
hogy mi is történik, ha az antiszemitiz-
mus újra előkerül.

– Mikor alakult a szervezet és hogyan kezdődött 
a működése?
– 1957-ben kezdődött a holokauszt-túl-
élők kárpótlása, amelyet az akkori 
NSZK-val kellett lebonyolítani. Mivel 
abban az időben Magyarországnak 
még nem volt diplomáciai kapcsolata az 
NSZK-val, kellett egy összekötő szer-
vezet (hogy ne egy állami cég legyen), 
ami segít ezeket az ügyeket koordinálni 
és a részben idegen nyelvű űrlapokat ki-
tölteni. De ez inkább a nyolcvanas évek 
végén, a kilencvenes évek elején indult 
el nagyobb ütemben. Egy időben a 
Magyar Antifasiszták Szövetségéhez 
kerültünk, aztán 1994-től önállósodott 
a NÜB.

– Milyen részekből áll a tevékenységük?
– Van egy „hivatali” feladatunk: azok-
nak az embereknek az ügyeit intézzük, 
akik kárpótlásra tarthatnak igényt, illet-
ve azoknak, aki már kapnak kárpótlást. 
Nekik életbenléti igazolásokat kell kiad-
ni, illetve, ha változások vannak, akkor 
azokat bejelenteni. Tartjuk a kapcsola-
tot a német nyugdíjintézetekkel, melyek 
számára mi adunk ki igazolásokat, mert 
ők csak az általunk kiadott igazolást fo-
gadják el érvényesnek. Ugyanakkor az 
adatokat és a történeteket is gyűjtjük. 
Tavaly a második félévben sok ember 
megfordult nálunk. Szociális ügyinté-
zések is vannak, a támogatásokat is in-
tézzük, van, akinek orvosi ellátásra van 
szüksége vagy a gyógyszerek beszerzé-
séhez igényel segítséget. 

Az uTolsó órábAn digiTAlizálJák 
A HOlOkAuszt-tÚlélők emlékeIt
esterházy péter írta a szabadság nehéz mámora című esszégyűjteményben, hogy a 21. században 
meghal az utolsó túlélő. így nyugodtan mondhatjuk, hogy az utolsó órában vagyunk: ha most nem 
hallgatjuk meg holokauszt-túlélők történeteit, akkor lemaradhatunk olyan sorsokról, amelyek megis-
merése nélkül a jelenünket és a jövőnket is nehezebben dolgozhatjuk fel. Többek között ezért döntött 
úgy a Nácizmus Üldözötteinek országos egyesülete (NÜb), hogy a rendelkezésére álló adatbázist 
digitalizálja. dr. sChiffer jánossal, az egyesület elnökével beszélgettünk. JuHász VALi írásA

dr. sChiffer jános
• szülEtEtt: 1948.
• Foglalkozása:
 jogász, a nüB elnöke 
• Család: nős, két 
 gyermek édesapja

néVjegy
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– Ezen a téren lehet esetleg valamiféle együttmű-
ködés a TEV-vel?
– Mindenképpen. Az általuk észlelt és 
feltárt antiszemita megnyilvánulásokat 
mi is tudjuk kommentálni. A tagságunk 
90 százaléka zsidó ember, civil szerve-
zet vagyunk és talán más az optikája, 
ha a borzalmakat átélt emberek állnak 
ki érveikkel. Ahogy meg is tettük a 
Horthyt piedesztálra emelő törekvések 
kapcsán is. Olyan túlélők írtak levelet, 
akiknek a szava nagy súlyt nyom a 
latba, hiszen ők személyesen élték át a 
háborút, a meghurcoltatásokat. 

– Hol tart most a digitalizálás? 
– Sokfelé tárgyaltam, ígéreteink van-
nak, hogy kapunk támogatást ehhez. 
Itt tartunk most, egyelőre ígéret van, 
támogatás talán kicsit később. De azért 
elkezdtük a munkát olyan levéltárossal 
és történésszel, aki már végzett ilyen 
munkát. Egyelőre önkéntesként dol-
goznak, de 60.000 ember adatait fel-
vinni nem lehet önkéntes munkában 
végezni. Most még az előkészítő mun-
kával foglalkozunk. Többekkel folytat-
tunk tárgyalásokat, hogy támogassák 
ezt a munkát: a Miniszterelnökséggel, 
a Terror Háza Múzeummal, a Mazsi-
hisszel és az EMIH-hel is. Pályázunk 
a Mazsök Alapítványhoz is, ami azért 
furcsa helyzet, mert mindenki benne 
van a Mazsök Kuratóriumában, csak 
a NÜB nem. Így az érdekeinket csak 
áttételesen tudjuk képviselni. 

1957 óta nagyon sokféle irat hal-
mozódott fel, a sok költözés miatt ez 
egy eléggé rendezetlen irathalmaz, bár 
dossziékban vannak, így két önkéntes 
történész átnézte őket. Egy része formá-
lis, hivatalos irat, a másik része viszont 
olyan forrásmunka, amely érdekes le-
het, ezeket is szeretnénk digitalizálni. 
De van nagyon sok visszaemlékezés, 
leírás főleg a 60-as, 70-es évekből, ame-
lyeknek egy része elkerülhetett a Páva 
utcába vagy máshova, más része nálunk 
van. Ezeket rendezni akarjuk és valami-
lyen formában közkinccsé tenni.

– Milyen tervek vannak erre vonatkozólag?
– Ennek első lépése a rendezés, a szá-
mítógépre való felvitel. Azokat az irato-
kat, amelyek nagyon érdekesek, könyv-
ben szeretnénk megjelentetni, mert 
akkor ez is megmarad. Erről is folynak 

tárgyalások. Elég izgalmas történetek 
kerülnek elő időről időre. Amíg itt vol-
tak a túlélők, ezekre nem figyeltek az 
emberek annyira, de ahogy egyre keve-
sebb a túlélő, egyre inkább fontos, hogy 
ne vesszenek el ezek az emlékek. A mi 
nyilvántartásunk egy élő nyilvántartás, 
hiszen ennek alapján adtuk ki az igazo-
lásokat. Mindig érkeznek új emberek, 
akik még csak most tudták meg, hogy 
jár nekik kárpótlás.

Mostanában jelent meg például, 
hogy a németek kiegészítő támogatást 
adnak a roma-holokauszt áldozatai-
nak: akik az első támogatásból kiestek, 
azoknak most egy egyszeri támogatásra 
lesz lehetőségük. Ők is a nácizmus ül-
dözöttei, úgyhogy velük is kell foglal-
koznunk. De még nem érkezett meg 
az útmutatás Németországból, hogy 
miként is lesz ennek a rendje pontosan.

Van még egy olyan tervünk, hogy 
visszaemlékezéseket vennénk fel videó-
ra, vannak is jelentkezők erre a tagjaink 
között. Viszont a technika itt is pénzbe 
kerül. Nem is az emberek, mert sokan 
önkéntesen segítenek, de az eszközök, 
a technika mind-mind pénzbe kerül. 
És hát ehhez is időbe telik a támogatás 
megszerzése, és a tagjaink nem lesznek 
fiatalabbak. Bár vannak 90 éven felüli 
tagjaink, akik szellemileg frissek, járnak 
a rendezvényeinkre. Viszont aki szeretné 
elmondani a történetét, azzal minél 
hamarabb meg kellene csinálnunk a 
felvételt. Ezeket a videókat az egyes 
emberekkel oktatásra, megemlékezé-
sekhez, kiállításokon lehet használni.

– Milyen rendezvények vannak például, amiket 
a NÜB szervez?
– Vannak például minden évben zarán-
dokútjaink. Ezek az idős emberek 
olyan aktívak, hogy eljönnek ezekre. 
Több helyre is szervezünk ilyet, nem 
csak Auschwitzba, hanem Dachauba, 
Lichtenwörthbe és más egyéb helyekre. 
Egyiküknek épp egy ilyen zarándok-
úton jutott eszébe egy olyan történet, 
amit az ott jelenlévő középiskolai 
osztály diákjainak mesélt el. A tábor 
fel szabadulása után meglátták, hogy 
szemben van egy katonai raktár, ahol 
rengeteg élelem van és az éhes emberek 
ott igyekeztek minél több ételt maguk-
hoz venni és túlették magukat, és ebbe 
belehaltak. Van még mindig sok olyan 

történet, amit a történelemkönyvek-
ből ismerünk, de ha egy olyan ember 
mondja el, aki jelen volt, azt feltétlenül 
szükséges megőrizni.

– Kik számára lesz kutatható a feldolgozott adat-
bázis?
– Mivel még sok túlélő szerencsére él, 
ezért egyelőre, amikor készen lesz az 
adatbázis, főleg történészek, kutatók 
számára lesz elérhető, hiszen vannak 
benne szenzitív adatok is.

– Amikor az adatgyűjtés befejeződik, mi lesz az 
egyesület további feladata?
– Nyilván jogos kérdésként merül fel ez. 
Fontos, hogy azzal az erkölcsi háttérrel, 
amivel az egyesület rendelkezik, ezzel 
a megélt történelemmel, legyen egy 
olyan szervezet, ami nagyon intenzíven 
figyeli, hogy mi történik az országban 
az antiszemitizmus kapcsán és emeli 
fel a szavát időről időre, ha szükséges. 
Mintegy őrlángként működve. 

Valamint a zarándokutak szervezése 
továbbra is a küldetéseink közé tarto-
zik. Ennek a filozófiája önmagát moz-
gatja majd, sokaknak válik igényévé, 
hogy elmenjenek meglátogatni ezeket a 
táborokat. A stafétát tovább kell vinni, 
a zarándokutak üzenete nagyon fontos.

– Van olyan történet, ami különösen megfogta 
Önt?
– Találtunk egy dokumentumot az 
irattárunkban, amely 1944 szeptembe-
rében a kassai kereskedelmi iskola tan-
évnyitóján tartott igazgatói beszédét 
tartalmazta, amelyben megjegyezte, 
milyen tragikus, hogy a másodévesek 
létszáma milyen kevés, milyen üres az 
a sor. Nagyon kemény szavakkal rea-
gált az akkori történelmi eseményekre. 
Voltak olyan emberek, akik meg mertek 
szólalni, ami nem volt kis dolog akkor 
is, még ha „csak” a saját iskolájának a 
közössége előtt tette is ezt. Amikor 
arról beszélünk, hogy Magyarország 
mennyire szolgálta ki a németeket a de-
portálások kapcsán, akkor fontos látni, 
hogy a civil emberek között is voltak 
olyanok, akik meg mertek szólalni, nem 
csak hasznot próbáltak húzni abból, 
hogy a zsidókat elvitték, hanem volt 
bennük emberi érzés. Ezt kell látnia 
azoknak, akik napjainkban próbálják 
az antiszemitizmus tüzét szítani.
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a múlthoz való viszony kibogozá-
sa jelenti számára. Az új haza új 
nyelvet, új életet ad és készséggel 
segítene kitörölni minden elmúlt 
borzalmat, új identitással megaján-
dékozva a frissen érkezőt. Appel-
feld viszont még gyerekként is érzi, 
hogy csak azon az áron ürítheti ki 
a múlt puttonyát, ha ezzel elveszíti 
a gyermekkori boldog emlékeket is. 
A gettóból viszonylag sok és részlet-
gazdag emléket őriz, majd később 
az erőltetett menetből felbukkan 
egy–két homályos emlékfoszlány, 
de aztán éles vágás következik, és 
csak a táborból való kiszabadulás 
utáni időszaktól állnak újra össze 
az események kronologikus, tiszta 
láncolattá. „A háború éveiből nagyon 
kevésre emlékszem, mintha nem is hat év 
telt volna el egyhuzamban. A sűrű ködből 
időnként előbukkan egy sötét alak, egy meg-
feketedett kéz, egy cipő, melyből csak cafatok 
maradtak. Ezek a képek, melyek néha olyan 
erővel marnak belém, mint a tűz, hamar 
elenyésznek, mintha nem akarnák, hogy 
feltárjam őket, és ismét visszatér a fekete 
alagút, amelyet háborúnak hívunk. Ez a 

tudatos emlékezet határa, de a tenyér, a talp, 
a hát és a térd mindenre emlékszik.” Néha 
tudatosan akar feledni minél töb-
bet, máskor meg mintha nem is ő 
lett volna a háborúban, egyszerűen 
semmire nem emlékszik. Világosan 
látja, hogy ha felejt, könnyebb a 
beilleszkedés az új hazájába, az új 
nyelvbe, és természetesen ez az, 
amit ő is akar. De nem azon az áron, 
hogy közben teljesen elszakadjon a 
régi önmagától. Kétségbeesett har-
cot folytat a kontinuitásért, hogy 
kapcsolatot teremtsen a múlt és a 
jelen között.

Ennek a harcnak talán legizgalma-
sabb terepe a nyelv. Érdekes, hogy ké-
sőbb író lesz belőle, mintha az egész 
életet a megfogalmazhatóságnak, a  
múlt és jelen összekapcsolásának 
szentelte volna, de mégis mintha soha 
nem tudott volna pontot tenni ennek 
a küzdelemnek végére. Izraelbe való 
érkezését követően a hasonló sorsot 
megélt társaival együtt tanul intenzí-
ven héberül. A helyi vezetőség olyany-
nyira szorgalmazza a nyelv elsajátítá-
sát, hogy meg is tiltják mindenkinek 

Aharon Appelfeld 1932-ben szüle-
tett az akkor Romániához tartozó 
Bukovinában. Egyedüli gyermek-
ként nevelkedett egy jómódú, értel-
miségi, asszimilálódott családban. 
Hétéves, mikor kitör a második vi-
lágháború, kilenc éves, mikor any- 
ját megölik. Először a csernovici 
get tóban él, majd apjával együtt 
Transznisztriába deportálják. Innen  
megszökik, és két évig az ukrán 
erdőkben bujkál. A felszabadulás 
után az olasz tengerpartokon felál-
lított menekülttáborokban tölt több  
hónapot, míg végül 1946-ban meg-
érkezik Izraelbe. 1946-tól 1948-ig 
ifjúsági falvakban él, 1948 és ’50 kö-
zött mezőgazdasági iskolába jár, és 
a földeken dolgozik. 1950 és ’52 kö-
zött az izraeli hadseregben szolgál. 
1952–’56-ig a Jeruzsálemi Héber 
Egyetemre jár. Számos díjjal tün-
tették ki, az egyik legjelentősebb 
iz raeli íróként tartják számon.

Az Egy élet története (Budapest: 
Park Könyvkiadó, 2005) című ön-
életrajzi munkája tanúsága szerint a 
legnagyobb feladatot az emlékezés, 

AkI A csöNdBől HIdAt éPÍtett
aHaRoN appelfeld emlÉKÉRe
„appelfeld életében a nyelv nem csak a kulturális és érzelmi hovatartozás jelképe, de tágabb 
értelemben a megfogalmazás, a továbbadhatóság, a történetírás terepe is. a nyelv által adódik 
tovább az emlékezet, tehát az egész küzdelemnek nem csak egyéni, de közösségi szinten is tétje 
van.” Január negyedikén Tel-avivban meghalt aharon appelfeld, izrael egyik legjelentősebb írója. 
a beér-sevai ben gurion egyetem professzoraként irodalmat tanított évtizedekig. munkásságát 
izraelben számos díjjal ismerték el, köztük a brenner-díjjal, a milo-díjjal, az ussishkin éremmel, az 
izrael-díjjal és 2013-ban a Nemzetközi man booker-díjra is jelölték. rá emlékezünk. turAi JuLi írásA
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az anyanyelv használatát. Ezt sokan 
gond nélkül elfogadják, Appelfeld 
viszont, habár nem szegül ellen nyíl-
tan a szabálynak, titkos magányában 
ápolgatja az anyanyelvét, elkeseredet-
ten próbálja újra és újra fölszítani az 
egyre hamvadó parazsat, retteg tőle, 
hogy egyszer tényleg elhamvad, és ő 
teljesen elfelejti a nyelvet. A helyzetet 
csak bonyolítja, hogy ez a nyelv nem 
más, mint a német. 

„Anyanyelvem, mint már mondtam, a 
német volt, anyám gyilkosainak nyelve. Hogy 
beszélhetnék ismét a zsidók vérével beszennye-
zett nyelven? Bármilyen komoly dilemma volt 
is ez, és úgy éreztem, hogy az én németem nem 
a németek nyelve, hanem anyámé, és napnál is 
világosabb, hogy ha találkozunk, ugyanazon 
a nyelven fogunk beszélgetni, melyet mindig is 
használtunk.” Nem csupán az anyjától 
megmaradt egyetlen emléke a német 
nyelv, hanem a gondolatait először 
formába öntő keret. Ez a ragaszko-
dás teljesen párhuzamosan fut a hé-
ber nyelvért folytatott küzdelemmel: 
amit nem csak megtanulni akar, de 
új anyanyelvévé is tenni. Ezek mi-
att a dilemmák miatt annyira meg-
kapó Appelfeld élete és művészete: 
kendőzetlenül őszintén tárja fel 
azokat a belső ellentmondásos har-
cokat, amelyeket valamilyen szinten 
mindannyian ismerünk, de nehezen 
fogadjuk el, hogy nincs, hogy nem 
lehet feloldásuk. 

Appelfeld életében a nyelv nem 
csak a kulturális és érzelmi hovatarto-
zás jelképe, de tágabb értelemben a 
megfogalmazás, a továbbadhatóság, 
a történetírás terepe is. A nyelv által 
adódik tovább az emlékezet, tehát az 
egész küzdelemnek nem csak egyéni, 
de közösségi szinten is tétje van. 

1946-ban tökéletesen nyelve vesz-
tetten érkezik meg Izraelbe. Nem 
elsősorban azért, mert nincs ki vel 
beszélnie az általa ismert nyelveken, 
hanem azért, mert a háború meg-
fosztotta szavaitól. „Aki ott volt a gettó-
ban, a táborban és az erdőkben, a zsigereiben 
érzi a hallgatást. A háborúban nem vitatkoz-
nak, nem érvelnek. A háború a figyelem és a 
hallgatás melegágya. Az éhség, a szomjúság, 
a halálfélelem feleslegessé teszi a szavakat.” 
A háborúban az első számú szabály 

a hallgatás, de még ha önmagában 
nem is lett volna veszélyes beszélni, 
akkor meg azért nem lehetett, mert 
„voltak borzalmak, melyek túl voltak a szava-
kon”. Ebből a tökéletesen nyelvtelen, 
magányos fiúból lesz Izrael egyik 
legjelentősebb héberül alkotó írója.

Tulajdonképpen azért kezd el 
írni, hogy visszaszerezze azt a csön-
det, ami a háborúban körbevette, 
és ebben a csöndben visszataláljon 
ön magához. Ez látszólag kettős pa-
radoxon: azért kezd kommunikálni, 
hogy csöndben lehessen, azért nyitni 

mögött hagytam, bennem él, belém vésődött, 
és minden, ami történik vagy történni fog 
velem, összekapcsolódik a világgal, melyből 
származom. Amikor erre rádöbbentem, nem 
voltam többé elesett árva, bátran szembe 
mertem nézni a világgal.” Saját beval-
lása szerint akkor kezdett el jókat 
írni, amikor már nem „író” akart 
lenni, hanem csupán önmaga.

Az irodalomban talál nyugalmat 
a transzcendencia utáni vágy is, ami 
az egész életét végigkísérte, és ami 
semmilyen tradicionális módon nem 
tudott korábban kielégülni. Jóllehet, 
anyai nagyapja vallásos volt, és el is 
vitte magával a zsinagógába, mégis 
a legfőbb emléke, hogy hiába érinti 
meg egyfajta vallásos érzület, még-
sem találja az Istennel való kom-
munikáció nyelvét. „Megállok mellette 
és a függönnyel borított frigyszekrényt nézem. 
Megpróbálok elkapni egyet abból a rengeteg 
szóból, melyekkel az emberek Istenhez szólnak, 
de semmit sem értek. Már világos: néma va-
gyok. Mind suttognak, erőlködnek, csak ne-
kem nincsenek szavaim. Figyelem a többieket 
és ez fájdalmat okoz. Soha semmit nem kér-
hetek Istentől, mert nem beszélem a nyelvét.” 
Később, kamaszkorában, mindent 
meg tesz azért, hogy megtanuljon 
imád kozni. A legnagyobb szenve-
délye, a természetben való üldögélés 
és kontempláció sem egyébről szól, 
mint egy följebbvalóhoz való közel-
férkőzésről. Végül az irodalomban, 
amit „a vallás zenéjének” nevez, és 
a Martin Buber féle kabbalista cso-
portban talál vallásilag haza: „Némi 
általánosítással e csoport tagjaiban az volt 
a közös, hogy mind posztasszimilációs szem-
szögből látták a zsidóságot. Ők már maguk 
mögött hagyták az atyákkal és a hittel való 
konfliktust, a zsidóságot a lelkükben hord-
ták.”

Aharon Appelfeld 2018. január 
4-én hunyt el. Nagyapja haláláról a 
következőket írta: „Úgy viszonyult a ha-
lálhoz, mint korábban nagyobb utazásaihoz. 
Nagymama mindig rá akarta beszélni, hogy 
vigyen magával még egy kabátot és még egy 
kardigánt, de nagyapa könnyű poggyász-
szal szeretett utazni, és most is csak annyit 
mondott: az út nem túl hosszú, nincs miért 
aggódni.” Legyen hát neki is rövid az 
út, és könnyű a poggyász.

mások felé, hogy magát meg találja. 
Mint már korábba szó volt róla, ő 
tudatosan, tényszerű dolgok ra nem 
igen emlékezett a háború idejéből, 
tehát krónikát nem tudott írni. A há-
borús éveket kitöltő sötét csöndbe 
kellett visszalépnie ahhoz, hogy föl-
építse a saját belső narratíváját és 
továbbadhatóvá tegye a meg élteket. 
Épp ezért érzi bosszantó skatulyá-
nak a „holokausztíró” cím két: az 
író önmagáról ír, a múlt csak nyers-
anyag, amit a jelenbe emel.

Egyszer csak azon kapta magát, 
hogy nem használ múlt időt, ami-
kor a gyerekkoráról ír. A múltat, 
gyerekkort, mint egy zárványt el-
kerítette, de nem eltemette, hanem 
csak leválasztotta az élet folyásáról, 
hogy megőrizhesse olyan boldog-
nak, ahogyan emlékszik rá. Amit 
tovább kell adnia az utókornak, 
az nem konkrétan az átélt élmény, 
hiszen az úgy, abban a formában 
továbbadhatatlan, hanem önmaga 
hitelessége és integritása. Nem ke-
resnie kell hidat, hanem neki ma-
gának híddá válnia. „Ott világosodott 
meg számomra, hogy mindaz, amit magam 

A szövegben található idézetek az Egy élet története (Budapest: Park Könyvkiadó, 2005) című könyvből valók.
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felzaklatta a korábbi rabbi özve-
gyét, Ráchel asszonyt. A matróna 
nem fogadta el, hogy fiát kizárták, 
és 1829. december 16-án felhívást 
intézett a pesti zsidókhoz, mely-
ben hivatkozott a Sulhan Arukhra 
és áldott emlékű férje akaratára… 
Mindenfélére, egy céllal, hogy a 
fiát válasszák rabbinak. A kampány 
pedig nem múlt el foganat nélkül, 
ugyanis december 27-én Wahrmann 
rabbit megválasztották.

a wiSNitzi Rabbi KöSzöNi
W. David Joszef, ez időben wisnitzi 
rabbi, örömmel nyugtázta megvá-
lasztását, ám türelmet kért a pesti-
ektől, hogy elrendezhesse anyagi 
természetű ügyeit. Mindeközben 
Pesten, a kultusz-templom hívei 
újra szervezkedni kezdtek, hogy a 
korábbi „Fehér lúd”-féle házban (a 
mai Anker-ház helyén, az Anker-ud-
varban, mely legkorábban Gyer-
tyánffy-házként volt ismert) fenn-
tartott jelentéktelen imaházukat egy 
díszes templomra cseréljék. Ez a lát-
ványos önállósulási szándék pedig 
komoly fenyegetést jelentett a már 
akkor sem homogén hitközségre.

Ezért hát 1830. április 30-án a 
hitközség vezetése úgy látta a legböl-
csebbnek, hogyha felhagy az újítók 
támadásával, és inkább a támogatá-
sukért cserébe a felügyelete alá veszi 
azokat, sőt egy imahelyet is biztosít 
számukra az Orczy-házon belül. A 
kultusz-templomba Bach József 
(1784–1866) Talmudistát válasz-
tották hitszónoknak, aki egyhamar 
népszerűvé vált köreikben. Ezzel 
párhuzamosan viszont Wahrmann 
rabbi még mindig huzakodott jönni 
és utólag kevesellni kezdte fizetését 
és évi 1600 forint helyett már 2000-
et kért. A hitközség végül ennek a 
kérésének is engedett, csak jöjjön 
már. De nem jött.

úJabb foRduló 
a RabbiválaSztáSoKbaN
A pórul járt hitközség újabb rabbi-
jelöltek után kényszerült nézni, és 
a kor híres német tudósát, Leopold 
Zunz (1794–1886) rabbit kérték fel, 
hogy ajánljon papot a pestieknek, 
méghozzá olyanokat, akik: „Nem 
küzdenek az emancipációért, ha-
nem megelégszenek azon kiváltsá-
gokkal, miket az állam a zsidóknak 

üReSeN a peSti RabbiSzÉK
Miután elhunyt Pest első – hivata-
losan is elismert – rabbija, Wahr-
mann Izrael (1755–1826), a hitköz-
ségben újra felütötte fejét a káosz. 
A zavart most a pesti zsidók három 
csoportja alkotta: a nagyzsinagó-
gába, a lengyel zsinagógába és a 
kultusz-templomba (Chor-Tempel) 
járók viaskodtak egymással, miköz-
ben a közös rabbi választásának 
kérdése fel sem merült. Végül is 
1829-ben a három félből legalább 
kettő megegyezett: a lengyel zsi-
nagóga közönsége egybeolvadt a 
nagyzsinagógával. Ekkor végre az 
elöljáróság elérkezettnek látta az 
időt, hogy véget vessen az „inter-
regnumnak”. Egy hattagú válasz-
tóbizottság állt fel, mely hét rabbit 
kandidált: a balassagyarmatit, a bol - 
dogasszonyit, a nagymagyarit, a 
poll nauit, a prosnitzit, a temesvárit 
és a korábbi rabbi egyik fiát, Wahr-
mann Dávid Joszéfet (1793–1852). 

A bizottság végül a hétből három 
rabbit ajánlott megválasztásra a 
nagymagyari, a pollnaui és a temes-
vári jelöltek közül. Viszont ez a jelö-
lés, illetve annak hiánya, teljesen 

CsengeTTyűs szánnAl érkezeTT A rAbbi, 
de a SzabadSágharc után gyalog kíSérték cellájába
Schwab löw pesti rabbi és a ’48/49-es szabadságharc egy vékony szelete

a pesti rabbiszék betöltése már a kezdetekkor nehézségekbe ütközött, de a folytatás sem lett gördü-
lékenyebb. cikkünkben megidezzük Wahrmann izrael rabbi halála utáni interregnum éveit, majd 
schwab lőw, a második rabbi 182 évvel ezelőtti díszes pesti bevonulását. kitérünk az új rabbi 
szabadságharc körüli tevékenységére és az ezért rárótt börtönhónapokra is. az események kap-
csán bemutatjuk a batthyány-örökmécses felállításának körülményeit, melyet a zsidó származású 
pogány móric vezényelt le. cseH Viktor írásA
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nyújtott, e mellett Istenfélők, mű-
veltek, otthonosak a két Talmud-
ban, jeles német hitszónokok és 
ha táskörüket, melyhez a haladók 
pártjának vezetése is tartozik, képe-
sek betölteni.”

A számos jelölt közül a pros-
nitzi (Prostějov, Csehország) rabbi, 
Schwab Löw (1794–1857 / 5617. 
niszán 9.) volt a legbízhatóbb, ám 
Schwab vonakodott elfogadni az 
ajánlatot, ugyanis azt hallotta Pestről, 
hogy egy nyughatatlan város, ahol a 
zsidók folyton civakodnak. A rabbit 
az elöljárók biztosították afelől, hogy 
itt csupa jámbor zsidóval lesz dolga, 
így végül Schwab beleegyezett a 
dologba. 1835. augusztus 16-án a 
pesti zsidók kikiáltották Schwabot 

húsz bundás ura és Schwab Löw, a 
székfoglalóval érkező rabbi szállt le. 

Schwab rabbi kimerült volt, de 
nem is csoda, hiszen akkor már 
tizenegy napja volt úton Pros nitz-
ból, ahol 1831 óta rabbiskodott. A 
fáradt utazót egy rögtönzött foga-
dáson vendégelték meg a hitközség 
szalonjában, ahonnan az Orczy-ház 
első emeletének jelentős részét el fog-
laló, tágas, hétszobás lakásá ba kísér-
ték, ahol még egy 400 fo rint értékű 
ezüst ajándékkal is meglepték. 

egy RabbiSzÉK, 
de KÉt SzÉKfoglaló
Schwab rabbi szombat délelőtt 
(1836. január 30.) tartotta székfog-
lalóját a nagyzsinagógában (vagyis 
az Alte Schul-ban, amit az újabb 
kultusz-templomtól való megkü-
lönböztetés miatt neveztek így). A 
következő szombaton (1836. febru-
ár 6.) pedig az újabb zsinagógában 
tartotta meg beiktatási beszédét – 
mely utóbbi volt számára az igazi 
megpróbáltatás, hiszen a Tóratudá-
sáról már számot adott, de igazából 
ezt addig sem vonta senki kétségbe, 
viszont a modern, művelt retorikai 
készségeinek bemutatása még csak 
ekkor következett. 

Schwab osztatlan sikert aratott: 
megmutatta, hogy a jámbor vallá-
sosság és a hétköznapi tudás és 
mű veltség megférhetnek egymás 
mel lett. A majdnem tízéves inter-
regnumot méltó ember zárta le. 
Egyedül csak Bach József bosszan-
kodhatott Schwab miatt, kinek ékes 
beszédei egyhamar beárnyékolták a 
korábbi népszerű szónokot.

a „SzabadSágHaRcoS Rabbi(K)” 
RoKoNSága
Schwab Löwtől, bár senki nem 
kívánta, egyhamar magyar hazafi 
lett, aki lelkesedésből Löwből Ar-
szlánra „magyarosította” nevét. 
1848-ban többször tartott buzdító 
beszédeket, melyek közül az egyik 
legemlékezetesebb június 22-én a 
hadikórház (a köznyelvben: rok-
kantak palotája, mely 1894-től Bu-
dapest Székesfőváros Városháza) 
udvarán hangzott el: „Testvéreim! 
A haza hív benneteket igazának, 

becsületének, osztatlan egységének 
védelmére! […] Bizonyuljatok Ma-
gyarhon igaz fiainak, úgy, mint a 
hős Makkabeusok méltó utódainak 
[…] – életetek és sorsotok Isten ke-
zében van!”

Kevesen tudják, de Lőw Li pót  
(1811-1875), az ország má sik „sza -
bad ságharcos rabbija” Schwabot 
követve jött Ma gyarországra, ahol 
egyhamar ro koni kapcsolatba is 
került a pes ti rabbival, miután 1842. 
június 23-án elvette annak Leontin 
(1823–1851) nevű leányát. S. Leon-
tin hűséges odaadással kísérte 
vé gig férjét, kit tragikusan rövid 
éle te alatt hét gyermekkel ajándé-
kozott meg (Lőw Immánuel híres 
szegedi rabbi viszont nem ebből a 
frigyből, hanem L. Lipót második 
házasságából született).

a SzeRető leáNy ÉS goNdoS 
feleSÉg aggodalma
Miután az 1848–1849-es szabadság-
harcot leverték, az osztrák haditör-
vényszék üldözőbe vett mindenkit, 
aki a forradalmat segítette. A pesti 
Újépület a rettegés és a halál szim-
bóluma lett, október 6-án itt végez-
ték ki Batthyány Lajos (1807–1849) 
miniszterelnököt is. 

A megtorlást nem kerülhette el 
Schwab és Lőw rabbi sem, kiket 
né hány nappal később, október 
18-án az Újépület egyik nyirkos  
cellájába zártak. S. Leontin amint  
tudott, Pestre utazott, hogy vég re  
magához ölelhesse rabosított sze ret-
teit. Az aggodalommal át szőtt na - 
pokat Leontin a naplójá ban örö - 
kítette meg, hasonlóan ah hoz az  
örömteli december 19-i nap hoz, mi - 
kor férje hazatérhetett hozzá. A két 
rabbi a két hónapnyi fogház után 
amnesztiát kapott, de a bűnhődé-
sük tovább tartott, mert az osztrá-
kok hatalmas hadisarcot ve tettek 
ki a magyar zsidókra, mely óriá si 
terhet rótt a hitközségekre.

az úJÉpület HelyÉN
Az erődszerű épület a szabadság-
harc leverése után még sokáig el-
átkozott helynek számított, melyet 
végül 1897-ben le is bontottak. A 
robosztus létesítmény helyén ma 

rabbijuknak, habár még majd’ fél 
évig jó pár száz kilométer választotta 
el őket egymástól. 

izgatott váRaKozáS
1836. január 28-án, a csütörtöki 
Tó raolvasás után az imádkozók tö - 
mege másodszorra is gyülekezni 
látszott, de most a fűtött zsinagóga 
helyett az Orczy-ház Király utcai 
bejárata előtt kezdtek tolongani. A 
pesti zsidók népes csoportja, dacol-
va a zimankós idővel, az izgalomtól 
fűtve várta az új rabbi érkezését. 

Kilenc óra tájban csengettyűs, 
dí szes szánok siklottak sorjában a 
je gesre taposott havas macskaköve-
ken az ódon ház elé. A szánkókról 
a pesti hitközség küldöttségének 
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legnagyobb 
részt a Sza-
badság tér 
parkja terül 
el, mely sem-
mit sem érzé-
keltet velünk 
az egykori 
k e g y e t l e n 
vérontásból. 
Vi szont a tér 
Aulich ut cai 
l e á g a z á  s á -

illeszkedett az utcaképbe, hogy le bon- 
tották, a továbbgondolását pedig el - 
napolták, de tovább csúszott a pro- 
jekt a világháború miatt is. Végül 
1926. október 6-án leplezték le a mos - 
tanival megegyező örökmécsest, 
mely Pogány módosított tervei alap-
ján készült el.

emlÉKezzüNK az öRöKmÉcSeSNÉl
Schwab rabbi – bár róla kevés fel-
jegyzés maradt és külön senki nem 
állított neki emléket – fontos ered-
ményeket ért el a hazai zsidóság 
egyenjogúsításának folyamatában. 
Zászlóhordozója volt az emancipá-
ció ügyének: maga fogalmazta azt a 
kérvényt, melyet az országgyűlés al-
sóháza 1840-ben elfogadott és ezzel 

egyenjogúsította volna a zsidóságot, 
ha a felsőház végül nem szavazza ezt 
le. Schwab munkássága valószínű-
leg hatott Batthyányra is, aki 1848-
ban a zsidó vallás recepciójának tá-
mogatója volt, de végül a történelem 
ekkor is másfelé fordult és a kérdés 
újabb évtizedekre elnapolódott. 

Ma már meglehetős békében él - 
hetünk egymás mellett, viszont nem  
feledkezhetünk meg elődeink tet-
teiről. Ezért, ha a Hold utca és Bá- 
 thory utca kereszteződésénél az 
örökmécses előtt sétálunk vagy bu - 
szozunk, akkor gondoljunk ki csit 
Batthyány hősiessége mellett 
Schwab rabbi bátorságára és azokra 
a hétköznapi hősökre, aki a szabad-
ságharcban részt vettek. 

Bibliográfia:
Bernstein Béla: A negyvennyolcas magyar szabadságharc és a zsidók (Budapest: Múlt és 
Jövő Kiadó, 1998); Berza László (főszerk.): Budapest története képekben 1493-1980 – 
Képkatalógus, 1. kötet (Budapest: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1982), 774. o.; 
Büchler Sándor dr.: „Schwab Löw pesti rabbi I.”, Egyenlőség (1897) 16. évf., 18. szám 
(melléklet), 2-4. o.; Groszmann Zsigmond dr.: „Lőw Lipótné Schwab Leontin naplójából”, 
Egyenlőség (1911) 30. évf., 21. szám, (melléklet), 5-6. o.; Zsoldos Jenő (szerk.), 
1848-1849 a magyar zsidóság életében (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1998); „Az 1848: 
XX. tc.”, in: Egyenlőség (1910), 29. évf., 22. szám, 2-4. o.

nak torkolatában egy fontos emlék-
mű, a Batthyány-örökmécses hirde-
ti a hazaszeretetet és az első magyar 
mi niszterelnök önfeláldozását a ma - 
gyarság oltárán.

A főváros 1905-ben döntött arról, 
hogy emléket állít Batthyánynak. Az 
első helyezett, nyertes pályamunkát 
1907-ben a zsidó származású Pogány 
Móric (1878–1942), neves építész 
ké szítette el. Az eredeti koncepció 
sze rint egy tíz méter magas obeliszk 
te tején, liliomot formázó rácsok kö - 
zött világított volna a mécses. Az 
obe liszk makettjét 1909-ben fel is ál- 
 lították, viszont az olyannyira nem  
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A csodálatos narancsliget
Dénes AnnA meséJe

A Báál Sém Tov egyszer, szokásá-
hoz híven, befogatott a kocsisá-
val, és ló vontatta szánnal indult 
neki a fagyos, hó borította orosz 
utaknak. Magával vitte egy közeli 
tanítványát, Mose Sohám rabbit is. 
Gyorsan siklottak a jeges utakon, 
és gyorsan teltek a napok is, ahogy 
faluról falura járva okították zsidó 
testvéreiket a Tóra tanításaira. 

Egy reggel a mester és tanítványa 
arra eszméltek, hogy svát hónap 15. 
napja van – tu bisvát, a fák újéve! 
Ezen a napon gyümölcsöket szokás 
fogyasztani, ám a befagyott utak 
mentén egy fonnyadt alma nem 
sok, annyi gyümölcsöt sem találhat-
tak. A Báál Sém Tov ezért arra kérte 
kocsisát, Alekszejt, hogy hajtson le 
a főútról, be, egyenesen a mezők 
közé.

A kocsis így is tett – hozzászo-
kott már a nagy tanító különleges 
kívánságaihoz, és azon se lepődött 
meg túlságosan, ha olykor csoda 
történt velük, például hirtelen 
megrövidültek a távolságok, és egy 
röpke óra alatt háromnapi járóföld-
re értek el. Így hát a szeme sem 
rebbent, amikor, a hóval és jéggel 
borított mezők között hajtva egy-
szer csak megpillantottak egy da-
rab földet, melyen a talajt nemcsak 
hogy nem takarta hó, de csodálatos 
narancsliget nőtt rajta. Narancsvi-
rág édes illata szállt és langyos szel-
lő lengett.

A Báál Sém Tov a tanítványával 
együtt leszállt a szánról és besétált a 
ligetbe. Mindketten szedtek a gyü-
mölcsből, boldogan mondták el a 
nagy, lédús narancsokra az „aki a 
fa gyümölcsét teremtette” áldást 
és azt is, mely akkor hangzik el, 
ha olyan gyümölcsöt esznek, ami-
lyet abban az évben még nem fo-
gyasztottak, ahogyan az tu bisvát 
ünnepén szokás. Sohám rabbi 
még a szánra is magával vitt né-
hányat az ízletes narancsokból, 
hogy későbbre is legyen, miköz-
ben cseppet sem csodálkozott 

azon, hogy hogyan kerülhetett egy 
gyümölcsöt termő liget az orosz tél 
közepébe. A Báál Sém Tovval való 
utazásai során megtanulta, hogy az 
ő környezetében nincsen lehetet-
len. Csak azt sajnálta, hogy nem 
hozott magával több narancsot.

Felszálltak a szánra, és tovább-
hajtottak. Amikor kiértek a főútra, a 
Báál Sém Tov hirtelen kijelentette, 
hogy meg szeretne pihenni egy kis-
sé, mielőtt folytatják az utat. Nem 
kellet több Mose Sohám rabbinak! 
Azon nyomban elhatározta, hogy 
kihasználja a kínálkozó alkalmat, 
és visszafut a narancsligetbe, 
hogy szedjen még néhányat a 
lédús gyümölcsökből. Így is 
tett, a szán nyomait követve 
igyekezett visszafelé, ám 
a ligetnek hűlt helyét ta-
lálta! Csalódottan indult 
hát vissza a szánhoz, ahol 
a következő csalódás várta: 
a korábban szedett naran-
csoknak is nyoma veszett!

Szomorúan kérdezte meg 
a Báál Sém Tovot, hogy miért 
és hogyan történt mindez. 
„Amikor szomorú vol-
tam, mert nem volt 
gyümölcsünk, és 
ezért nem tudtuk 
megünnepelni 
tu bisvátot, ak-
kor – miszti-
kus eszkö-
zök-

kel – egy ligetet hoztam ide Izrael 
Földjéről. De mivel a célom a micva 
teljesítése volt, nem pedig a saját, 
egyéni hasznom, a liget és az a 
néhány szem gyümölcs, amit ma-
gaddal hoztál, eltűnt, rögtön az 
után, hogy végeztük a parancsolat 
teljesítésével.” – magyarázta neki-
búsult tanítványának a bölcs rabbi. 

mese | miSpóHe 



egység | 2018 Január30

Mispóhe | konyha

Jeruzsálem gAszTronómiáJA
Jeruzsálem a zsidó nép háromezer éves fővárosa. dávid király idejében foglalták el a zsidók a 
jevuszi néptől annak az ígéretnek a jegyében, melyet az örökkévaló többször is megerősített vá-
lasztott népe gyermekeinek. lássuk, mit kínál lakóinak eledül a szent város! Dénes AnnA írásA

illetve vasból készült edényben sütötték meg. A liszt 
mellett búzaszemként is felhasználták a gabonát, tűzön 
megpörkölve vagy gabonaőrleményből, búzadarából, 
illetve esetenként ezekhez adott húsból álló kásaként 
is fogyasztották.

Az ételt a Holt-tenger környékén kitermelt sóval, 
illetve különféle őshonos zöldfűszerekkel ízesítették, 
emellett olívaolajat, gyümölcsökből nyert levet és da-
tolya- valamint vadméhek által készített mézet is alkal-
maztak erre a célra.

felemelKedÉS ÉS HaNyatláS
Bár a Júdeai-hegyek kőteraszait a legkorábbi időktől 
kezdve megművelték, Jeruzsálem fővárossá, ezáltal 
kormányzati és nemzetközi gazdasági központtá válá-
sával Slomó (Salamon) idejében a növekvő igények – a 
király és udvartartása – ellátására már nem volt elegen-
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SoK zöldSÉg, KevÉS HúS
A város legkorábbi zsidó időszakában a jeruzsálemiek 
elsősorban helyi terményeket fogyasztottak, melyeket 
a Tóra több ízben is említ, vagyis gabonafélét (búza, 
árpa), őshonos gyümölcsöket (szőlő, füge, gránátalma, 
olíva, datolya), illetve az ezekből készült ételeket, olíva-
olajat, datolyamézet:

Mert az Örökkévaló, a te Istened elvisz téged jó országba, hol 
vízpatakok vannak, források és mélységek, melyek erednek a völgyben 
és a hegyen, oly országba, hol búza, árpa, szőlő, füge és gránátal-
ma (terem), oly országba, hol olajfa és méz van, oly országba, ahol 
nem szűkiben eszel kenyeret, ahol nem szenvedsz hiányt semmiben… 
(5Mózes 8:7-9.)

A fent említetteken túl a vadon növő zöldségek, 
vadhagyma, fokhagyma mellett elsősorban tojást és 
tejtermékeket ettek. Hús csak a gazdagok asztalára ke-
rült rendszeresen, az egyszerű emberek elsősorban a 
Szentélyben peszáchkor bemutatott áldozat húsából, 
eset leg egy-két jeles alkalommal ettek az év során. 

Ezt látjuk valamivel az első Szentély korát megelőző 
időből, Smuel (Sámuel) próféta könyvében is: 

És mondta Jisáj Dávidnak, a fiának: Vedd, kérlek, testvéreid 
számára ez éfa pörkölt gabonaszemet, meg ezt a tíz kenyeret, és vidd 
el a táborba testvéreidnek; ezt a tíz darab sajtot pedig vidd az ezred 
tisztjének (1Sámuel 17:17-18.)

Napi KÉtSzeRi ÉtKezÉS
Feltételezhető, hogy az első Szentély korában napi két 
étkezést fogyasztottak az emberek. Az egyiket, mely 
valószínűleg olívaolajba vagy ecetbe mártott kenyér-
ből, pörkölt búzaszemekből, olajbogyóból, fügéből és 
más gyümölcsből állt, a reggel késői szakaszában ették, 
megszakítva vele a munkát, a másodikat, a főétkezést 
pedig este, sötétedés előtt tálalták fel, és sűrű, zöldsé-
gekből és hüvelyesekből készített leves jelentette, me-
lyet kenyérrel mártogattak ki.

„És mondta neki Boáz az evés idején: Lépj ide, s egyél a kenyérből 
és mártsd be falatodat az ecetbe. Leült tehát az aratók oldalán; oda-
nyújtott neki pörkölt gabonaszemet, evett, jóllakott…” (Rut 2:14.)

KeNyÉRfÉlÉK SoKaSága
A kenyér egészen bizonyosan az alapvető élelmiszerek 
közé tartozott. Izrael Földje azon a „búzaövön” fekszik, 
ahol a liszt készítése, illetve a kenyér mint általánosan 
elterjedt alapvető élelmiszer kultúrája kialakult – a 
kenyérfélék kiemelkedő jelentőségével a zsidó gasztro-
nómiában korábbi számunkban már foglalkoztunk. A 
kenyeret fatüzelésű kemencében vagy forró köveken, 
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ke ző piacokról ír, kiemelve a különleges birset, a ma-
zsolák különféle fajtáit, banánt, narancsot, almát, sajtot 
és a páratlan fenyőmagot valamint a jeruzsálemi mézet, 
melynek elkészítéséhez a méhek zsályavirág nektárját 
isszák. A jeruzsálemi piac a gasztronómiai élvezetek 
kö zéppontja maradt a városban évszázadokon át. A 
szerteágazó kereskedelmi utaknak köszönhetően kelet 
és nyugat különlegességei egyaránt megtalálhatóak vol-
tak itt, a helyi ananász, füge, szábre (kaktuszgyümölcs) 
mellett kókuszt, lótuszgyümölcsöt valamint különféle 
fűszereket, fahéjat, a mustárt, a sáfrányt, szegfűszeget, 
fahéjat, rozmaringot is beszerezhettek a tehetősebbek. 
A keresztesek által épített jeruzsálemi piac – ahol a 
nyersanyagok mellett évszázadokon át készételt is lehe-
tett kapni – ma is szolgálja az Óváros kereskedőit.

KeveRedő KoNyHáK
A jeruzsálemi zsidó közösségbe időről időre érkeztek 
be vándorlók, akik magukkal hozták konyhájuk jelleg-
zetességeit is, és a helyi lehetőségekhez idomították 
azokat. A középkorban például előbb németországi 
eredetű zsidók egy nagyobb csoportja telepedett le a 
városban, majd, az 1492-es spanyol kiűzetés után, spa-
nyolországi zsidók is érkeztek. Utóbbiak konyhája, 
keveredve a már helyben létező, az ottomán birodalom 
gasztronómiája által befolyásolt étkezési kultúrával, 
alakította ki a ma jeruzsálemi szfárádi konyhaművé-
szetként ismert, sajátos egyveleget. Ennek jellegzetes-
ségei a különböző töltött tésztafélék, például a szam-
buszak valamint a burekász, csőben sült vagy töltött 
zöldségek, rizsből, illetve bulgurból készült piláfok. 
Erre rakódtak rá a XVIII-XIX. században érkező há-
szidok csoportjainak gasztronómiai jegyei, melyek 
egyik legkülönlegesebb példája a hangsúlyosan borsos, 
karamellel ízesített tésztából készült jeruzsálemi kugli, 
ami a szombat reggeli zsinagógai kidusok elmaradha-
tatlan tartozéka.

dő a környéken megtermelt élelmiszer. Ennek eredmé-
nyeként élelmiszer kezdett beáramlani Jeruzsálembe 
(részben adóként és ajándékként), és a város gazdasága 
hamarosan erősen függött a behozataltól. A marhát 
például a Jordán-folyótól keletre fekvő területről szállí-
tották, a tömött liba pedig Egyiptom ismert ínyencfala-
tai közé tartozott. Feltehető, hogy a cukornád is ekkor 
érkezett a Szentföldre. 

A második szentély lerombolásával (i.sz. 70.) a 
helyzet gyökeresen megváltozott. Ezen időszak gaszt-
ronómiai szokásainak legfőbb forrása a Talmud, mely 
érdekes betekintést ad számunkra a szentföldi zsidók 
mindennapi életébe. A korszakban a pusztulás és ké-
sőbb a Bár Kochbá felkelés után megmaradt szentföldi 
zsidóság visszatért a korábbi mezőgazdasági terme-
léshez és a helyi termények fogyasztásához. Számos 
gyümölcsfajtát termesztettek, köztük gránátalmát, ba-
rackot, mandulát, dióféléket, almát, körtét, szentjános-
kenyeret, epret, citrusféléket, földimogyorót, pisztáciát. 
A táplálék nagy részét a hüvelyesek tették ki, közülük 
a szélesbab, a cukorborsó, bab, lencse, farkasbab, sze-
zámmag, bükköny, de a legfontosabb termények közé 
ezentúl is a búza, az olajbogyó és a szőlő tartozott. A 
második szentély korában oly népszerű retek, uborka 
vagy saláta ebben az időszakban luxuscikknek számí-
tott, ahogyan a hús, a hal, a tejtermék és a tojás is.

a JeRuzSálemi piac
Az ezt követő időszakokban, egészen a XIX. századig 
Jeruzsálem zsidó lakossága igen kisszámú volt, és meg-
lehetősen nagy szegénységben élt. Feltételezhető, hogy 
a különböző muszlim dinasztiák fényűző lakomáinak 
nem volt helye a szegény jeruzsálemi zsidók konyhá-
ján, ahol továbbra is a kenyér, a kása, a hüvelyesek va-
lamint a gyümölcsök jelentették a legfőbb táplálékot. 

Ugyanakkor a X. századi arab földrajztudós, al-
Muqa dasi tiszta, rendezett, gazdag árukészlettel rendel-

JeruzsálemI kuglI
Párve

1 zacskó (350 g) metélttészta; ½ pohár olaj; 1 pohár cukor; 6 tojás; só és 
bors, ízlés szerint

A tésztát kifőzzük, majd leszűrjük. Az olajat, a vizet és a cuk-
rot lábosba töltjük, és alacsony lángon addig főzzük, amíg a 
cukor megolvad és megbarnul (karamellizálódik). Ez mint-
egy 15-20 percet vesz igénybe. A karamellizált cukrot a kifő-
zött tésztára öntjük, és alaposan összekeverjük. A tojásokat 
egyenként feltörjük, és ellenőrizzük, nincs-e bennük vérpötty.  
Egy tálban felverjük a tojásokat, sóval és borssal ízesítjük, 
hogy a kugli jellegzetesen borsos ízt kapjon, majd a keveréket 
a tésztára öntjük és ismét alaposan megkeverjük. Sütőpapír-
ral bélelt sütőformában, 180 fokra előmelegített sütőben egy 
órán át sütjük. Kockákra vagy háromszögekre vágva tálaljuk.
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Hanukakor ünnepeljük a fény győzelmét a sötétség 
felett, a csoda győzelmét a természet felett, a hit győ-
zelmét a kétely felett, az igazság győzelmét a hazugság 
felett.

Hanukakor arra emlékezünk, hogy több mint 2000 
évvel ezelőtt a Makkabeus zsidó szabadságharcosok 
kis serege hogyan győzte le a szír-görögök zsarnok 
hatalmát, hogyan vívták ki szabadságukat és hogyan 
tisztították meg a zsidóság legszentebb helyét, a Jeru-
zsálemi templomot a hellén bálványoktól. Amikor a 
Szentélyt újjáavatták, meg akarták gyújtani a hétágú 
mécsestartó, a menóra lángjait, de csak egy napra ele-
gendő olajat találtak. Azonban itt is csoda történt, az 
egy napra elegendő olaj nyolc napon át égett. Ennek 

emlékére gyújtjuk meg mi is nyolc napon keresztül a 
hanuka lángjait.

Ráadásul ezeket a lángokat úgy gyújtjuk meg, hogy a 
fények ne csak a mi otthonunkban, a mi közösségeink-
ben, a mi környezetünkben világítsanak, hanem min-
denkihez eljuthassanak. Hanuka ünnepének az üzenete 
ugyanis univerzális, a fény üzenete egyetemleges.

Ez az oka annak is, hogy itt Magyarországon is most 
már huszadik alkalommal gyújtjuk meg a hanuka láng-
jait Budapest egyik legforgalmasabb terén, a Nyugati 
téren. A fény, a csoda, a hit és az igazság üzenetét min-
denhova és mindenkihez kötelességünk eljuttatni. Ma 
már a városkép és a közélet legtermészetesebb része a 
hanukai ünneplés, a legtermészetesebb dolog, hogy ha-

jeruzsáleM: 
az abszurduM neM 
truMppal kezdődött

különleges jelentősége van annak, hogy éppen hanuka táján nyilvánította ki donald Trump 
amerikai elnök, hogy Jeruzsálemet ismeri el izrael állam fővárosának. Hanuka üzenete és a 
világ egyik legnagyobb befolyású vezetőjének kijelentése közötti kapcsolatról beszélt köVes  
sloMó rabbi hanuka első estéjén a Nyugati téren.

„A hazugságra pedig meglepő 
módon mindig nagy 

a kereslet. Úgy tűnik, hogy, 
ahogy 2000 éve, ma is van 
tere a hazugságnak, amit, 

ha elégszer mondanak, 
észre sem vesszük, 

hogy hazugság. 
Virtuális valósággá válik.” 
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nuka estéin több százan összegyűlünk, hogy a fény, a 
csoda, a hit és az igazság örömét ünnepeljük együtt, és 
örömünkben osztozzunk mindenkivel, aki velünk akar 
ünnepelni. 

Ez az ünneplés különleges az idei, huszadik alkalom-
mal amiatt is, hogy most először két vidéki nagyváros-
ban, Miskolcon és Debrecen is tartunk nyilvános gyer-
tyagyújtást. De van még egy fontos ok, hogy idén miért 
mindennél aktuálisabb a fény és az igazság ünneplése.

Pár napja az Egyesült Államok elnöke bejelentette: 
elismerik Jeruzsálemet Izrael fővárosának, és az ameri-

lehet kétségünk a tények kapcsán. A valóság ugyanis 
az, hogy Jeruzsálem a modern Izrael fővárosa az állam-
igazgatás, az egyházi székhelyek, a kulturális közigaz-
gatás szempontjából.

Miért kell szükségszerűen nagy horderejű politikai 
kérdésnek lennie annak, hogy mindezt a történelmi és 
empirikus realitást az USA elnöke konfirmálja? Mi az 
oka annak, hogy a világ minden országa közül éppen 
Izrael az, amelyiknek nincs joga az önrendelkezéshez – 
hiszen nincs joga eldönteni, hol van a fővárosa?

A válasz erre a kérdésre talán éppen az önrendelke-

kai nagykövetséget is áthelyezik oda. A bejelentést óri-
ási felháborodás és világpolitikai turbulencia követte, 
ahogy az már megszokott az Izraelnek kedvező dön-
tések kapcsán: a muzulmán országok tiltakoznak, az 
ENSZ elmarasztal, az EU közös elítélő nyilatkozatot 
akar kiadni. A dolognak azonban ez a része már nem 
szokatlan vagy meglepő. 

Mit lehet elvárni egy olyan világbékét őrző szerve-
zettől, amely számtalanszor ítélte már el a zsidó álla-
mot az emberi jogok megszegéséért, de egyszer sem 
tette ezt Iránnal, Törökországgal, Kínával szemben? 
Mit lehet elvárni a brüsszeli bürokráciától, amely sok 
száz millió euróval támogatja és tartja fenn a terrorra 
épülő palesztin status quot? 

Az abszurdum nem is igazán itt kezdődik. Maga a 
bejelentés és az azt övező dilemma a meglepő. 

Ha megkérdeznénk bárkit a budapesti utcán, mi Iz-
rael fővárosa, nem rögtön Jeruzsálemet vágná rá? Hát 
nem magától értetődő, hogy Jeruzsálem Izrael főváro-
sa, a zsidó nép fővárosa, a zsidó vallás fővárosa és ezen 
keresztül a másik két nagy monoteista vallás szellemi 
bölcsője? 

Ha pedig nem a vallási vagy történelmi tényeket, 
hanem a ma valóságának realitását nézzük, akkor sem 

zés és a legitimáció kérdéskörében rejlik. Ha ugyanis 
Jeruzsálem Izrael fővárosa, azzal a zsidó állam – amúgy 
kézenfekvő – történelmi legitimációja konfirmálódik. 
Kiderül, hogy a zsidó állam nem a világ nagyhatalma-
inak bábáskodása és aktív segédkezése mellett végre-
hajtott szégyenteljes és minden legitimációt nélkülöző 
kizsákmányoló kolonizáció, hanem az egyik legősibb 
civilizáció, a judaizmus háromezer éves folytonosságá-
nak természetes manifesztációja. Ha viszont ezt elisme-
rik, akkor – csak úgy, mint minden igazság deklarálá-
sakor – számos hazugságra épülő klisé omolna össze.

Hanuka ünnepe azonban emlékeztet bennünket a 
kevesek győzelmére a sokaság felett, a minőség győzel-
mére a mennyiség felett, az igazság győzelmére a ha-
zugság felett, a fény győzelmére a sötétség felett.

Mesterünk, a lubavicsi Rebbe, Menáchem Mendel 
Schneerson rabbi tanítása szerint Izrael szellemi hason-
mása mindannyiunk lelkében ott van. 

„Hanuka arra tanít bennünket, hogy elég csak egyet-
len lángot meggyújtanunk, hogy az igazság láthatóvá 
legyen: és ha ezt megtesszük, minden okunk meglesz 
rá, hogy ünnepeljük a fény győzelmét a sötétség felett, 
a csoda győzelmét a természet felett, a hit győzelmét a 
kétely felett és az igazság győzelmét a hazugság felett! ”

„Így egy Izraellel szembeni fizikai vagy szellemi támadás egyben 
a lelkünkön belüli tusára is utal. Előfordulhat, hogy időnként mi 
is elkövetünk mindenféle ármányt a saját lelki Jeruzsálemünkkel 
szemben. Erkölcsi vagy identitásbeli kompromisszumokat kötünk, 

holott a vak is látja, hogy csak áltatjuk magunkat.” 

„Első hallásra ugyanis furcsának tűnik ez a bejelentés. 
Mi az, hogy 2017-ben, 3700 évvel Ábrahám után, 

2800 évvel Dávid és Salamon után, 70 évvel Izrael 
újjáalapítása után elismerik Jeruzsálemet Izrael fővárosának? 

Hát nem a világ legtermészetesebb dolga ez?”
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Vízszintes: 1. Kétféle (pél-
dául gyap jú- és len-) fonal-
ból szőtt ruha viselésének 
bib liai tilalma. 8. „Zsidó 
hús vét”. 14. Behozatal. 
16. Bibliai űrmérték, kö rül-
belül 13,3 liter. 17. Ket tős, 
pár, angolul. 18. Orosz vá-
ros. 19. A bizmut vegyjele. 
20. Holland autó jel. 21. 
Document Lib rary Object, 
röviden. 23. European 
Investment Bank, rövi-
den. 24. Elbeszélés. 26. 
Elválasztható, né metül. 
29. Tajvani autójel. 30. 
Közlekedési sáv. 32. Hoz-

Fejtse meg a rejtvény fő soraiban elrejtett 21 zsidó fogalmat és nyerjen 
értékes könyveket valamint egyéves egység magazin-előfizetést! 
beküldési határidő: 2017. február 15. cím: rejtveny@zsido.com. 

zsidó FogalMak

záad, angolul. 33. A héber 
abc betűje, számértéke 
1. 35. Miskolc-közeli falu. 
36. Fűzfaág, a szukkoti 
csokor negyedik alkotóe-
leme. 38. Folyat. 39. Tokió 
régi neve. 41. Német női 
név. 43. A vándor-kérege-
tők (óruch, ojrech) és sze-
gény idegenek szombati 
ellátása, amelyet könyörü-
letes cselekedetnek veszi a 
zsidóság, névváltozattal. 
45. A higany vegyjele. 46. 
(Tető)cserép, angolul. 48. 
Szó szerint: bölcs. 50. 
Ősanya. 52. Szöveget ki-

Függőleges: 1. Ősmagyar 
családnév, névváltozat-
tal. 2. Alacsony pulpitus 
a bimá és a frigyszekrény 
között az áskenázi zsina-
gógákban. 3. Gondozott. 
4. Up ... date; korszerű, 
divatos, angolul. 5. Nu-
mero, röviden. 6. Menü. 
7. A héber abc betűje, 
számértéke 7. 8. Férfinév. 
9. Az einsteinium vegy-
jele. 10. Becézett Zsig-
mond. 11. Félszáz! 12. 
Hamuszínű; hamuszür-
ke, franciául. 13. A zsidó 
törvény általános megne-
vezése. 15. Lángra gyújt. 
19. Idősebb férfi megszó-
lítása, megnevezése. 22. 
Román város. 24. Harare 
nemzetközi repülőtér IA-
TA-kódja. 25. „Naptár”. 
27. Holland sajtfajta. 28. 
Női énekhang. 31. Mara-
di ember (barlanglakó). 
34. Vizessé válik. 35. Né-
met férfinév. 37. Földet 
forgat. 40. Téli hónap, 
röviden. 42. Formális. 
43. ... Quoc; Vietnam 
legnagyobb szigete. 44. 
Ritka női név. 47. Az or-
rához. 48. Csoda, névvál-
tozattal. 49. Ciklus. 51. 
Becézett Erika. 53. Kerti 
munka. 55. Tisztelet. 56. 
Megtisztel, németül. 58. 
Becézett Gáspár. 60. Kö-
tél, angolul. 62. Angol 
férfinév. 66. Fokhagyma, 
franciául. 68. Szűkebb ér-
telemben népet, tágabb 
értelemben nemzsidót 
jelent. 70. Osztályvezető, 
röviden. 71. A nobélium 
vegyjele. 73. Határrag. 
74. Névutó, röviden.

emel. 54. A mélybe. 55. 
Éveink száma. 56. Her-
kulesfürdő-közeli ro mán 
falu lakója. 57. Középko ri 
énekmondó. 59. „Ha-
talmas ő”. 61. Becézett 
Ádám. 63. Költői sóhaj. 
64. Római 6-os. 65. Arany, 
franciául. 66. Angol üzlet-
lánc. 67. A zettagramm 
jele. 69. Henri Coandă, 
bukaresti repülőtér koráb-
bi neve. 72. Zenei előírás: 
egyhangon, egyszólamú-
an. 75. Imádkozás. 76. 
A zsidó hitre térés előírt 
formája.






