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Mázl tov!Sávuot, az örök esküvő ünnepe

2018. május 19-én gyakorlatilag 
az egész világ – vagy legalábbis 
egy jelentős része – Nagy-Bri-
tannia felé fordult, és esküvői 
lázban égve figyelte, ahogy Har-
ry herceg és Meghan Markle 
összeházasodnak. Az esküvő 
kapcsán – melyre a brit királyi 
ház szokásától eltérően szomba-
ton került sor, és a meghívottak 
között nem szerepeltek egyházi 
vezetők, így az országos főrabbi 
sem – számos zsinagógában kü-
lönleges kidust adtak szomba-
ton az ifjú pár tiszteletére. 

Csakhogy az esküvő napjá-
nak estéjén egy másik, ugyan-
csak „királyi” esküvőről kellett a 
zsidóknak megemlékeznie. Egy 
vőlegényről és egy menyasz-
szonyról, akik – bár a házasság-
kötésük már nagyon nagyon ré-
gen történt – máig elválasztha-
tatlanok. Ez az esküvő nem más, 
mint az Örökkévaló és a zsi-
dó nép frigye, melyre a Szináj-
hegyi Tóraadásnál került sor. 

Erre a 3331 esztendeje történt 
menyegzőre emlékszünk sávuot 
ünnepén, mégpedig egy nagyon 
különleges módon: éjszakába 
nyúló tanulással. 

Idén érdekes formában egy 
esküvő utáni lakodalmi hét es-
téjének, a sevá bráchotoknak a 
vége is sávuotra esett. Közössé-
günk együtt ünnepelhetett az 
Oberlander családdal, akiknek 
lánya az ünnep előtt öt nappal 
kötött házasságot. Így a sávuot 
alatt elhangzott köszöntő be-
szédek természetesen újra meg 
újra visszatértek az Örökkéva-
ló és a zsidó nép közötti eskü-
vőre. Amint kiderült, rengeteg 
dolgot tanulhatunk az esküvők-
ről abból, ahogyan Isten és a ki-
választott nép frigyre léptek, 
más egyebek mellett például azt, 
hogy az esküvőt a menyasszony 
lakóhelyén szokás tartani. 

A Vasvári Pál utcai zsinagó-
ga közössége a Bét Menáchem 
Gyermekoktatási központban 

tartott sevá bráchot vacsora után 
Faith Aser vezetésével hajnali 
3-ig tanult sávuot éjszakáján. Az 
előadók között a közösség rab-
bijain és tagjain kívül ott sze-
repelt a hús-vér menyasszony 
nagyapja, Moshe Lázár milá-
nói főrabbi is. Ezalatt Óbudán a 
már megszokott pörgéssel telt a 
sávuot éjszakája: rövid, lényeg-
re törő, de tartalmas előadáso-
kon keresztül teljesítették a kö-
zösség tagjai az éjszakai tanulás 
micváját.

Sávuot különleges szereplői 
a gyermekek, számukra külön 
programmal és finomságokkal 
kedveskedtek mindkét zsina-
gógában. Óbudán az AlefKids 
programja különlegesen sikeres 
volt: nagyjából 100 gyerek vett 
részt rajta. 

Tudott, hogy a Tóraadás nem 
egy befejezett esemény: minden 
pillanatban zajlik, újra meg újra 
megerősítve az Örökkévaló és a 
zsidó nép közötti frigyet. 

Gratulálunk Horváth Attila 
Eitán nak és Pataki Évának fiuk,  
Hor váth Benjámin (Benjámin 
ben Eitán) bár micva ünnepsé-
ge alkalmából, melyre az Óbu-
dai zsinagógában került sor. 
Kívánjuk, hogy Benjámin ha-
ladjon tovább a zsidóság meg-
élésében azon az úton, melyen 
szülei elindították.

Nyitott zsinagógák éjszakája
Rabbi a buszon 

A Múzeumok Éjszakája „Nyitott 
Zsinagógák” program elemeként 
június 24-én, éjjel négy budapes-
ti zsinagóga között egy különle-
ges buszjárat fog közlekedni. A 
buszon a közösség más rabbijai 
autentikus idegenvezetést nyúj-
tanak az érdeklődők számára. 

Indulás: 23:00; 24:00; 
Keren Or Központ 

(1052 Bp., Károly krt. 20.) 
Regisztráció: posta@zsido.com

Köves Slomó újra 
a Brain Bar-ban

Európa legizgalmasabb, a jövő 
titkaira és folyamataira fóku-
száló fesztiválján újra előadást 
tart Köves Slomó rabbi. A prog-
ram második napján, júni-
us 1-jén 13.20-tól hallgathat-
ják meg az érdeklődők az angol 
nyelvű beszélgetést, melynek 
témája a jövő női, a nők jövője. 
Köves rabbi Paola Diana-val, 
a nőket korlátozó „üvegplafon 
összetörőjével” beszélget. 

További info és jegyvásárlás: 
http://brainbar.com/tickets 
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Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (VI., Vasvári Pál u. 5.)

Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 20.15 Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban, Károly krt. 20.)
Péntek: 17.30 Peszách séni: visszatekerni az időt? (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás, 9.15 Reggeli ima, majd Kidus 
  20.05 Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Hétfő-péntek (munkanapokon): 6.30 Reggeli ima
Péntek: 19.00 Tanulás 
  19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus
Szombat: 9:15 Hetiszakasz a kabbala tükrében
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus

Hetiszakasz
A Názir törvényei

Hetiszakaszunk – Nászó (4Mó- 
 zes 4:21–7:89.) – több alap-
ve  tő témával foglalkozik. Mi-
után a leviták körében megej-
tett népszámlálás adatait és a 
Szen télyszolgálatban kifejtett  
te  vékenységük módozatait  
rész   letezi, a szakasz a fogada-

lom tevő (Názir) törvényéről,  
majd a hűtlenséggel vádolt há - 
zastárs ellen lefolytatott vizs-
gá latról szól, majd a Hajlék fel-
avatásával és a törzsfőnökök  
által hozott egységes áldoza-
tok ismertetésével fejeződik 
be.

Új elemzést adott közre a Tett 
és Védelem Alapítvány a gá-
zai zavargásokkal és az Izraeli 
Véderő terroristák elleni akci-
óival foglalkozó híradásokról 
a hazai progresszív portálo-
kon. Ahogy korábban, ezúttal 
is három hírportál, az Index, a 
444.hu és a Mérce került gór-
cső alá. A részletes elemzést 
követő konklúziójuk megál-
lapítja, hogy „a gázai zavar-
gások esetében továbbra is az 
egyoldalú híradás és az Izra-
el-ellenes narratíva figyelhe-
tő meg a legtöbb vizsgált por-
tálnál.”

A legtöbb kritikát a merce.
hu kapta: „az egyoldalúság és 
a koncepciózus beállítások” 
miatt:  „kevés ilyen Izraellel 
el lenséges, anticionista hang-

vételű oldal üzemel ma Ma-
gyarországon, mint a Jámbor 
András által szerkesztett ol-
dal.”

Hangsúlyozták, hogy bár 
a 444.hu beszámolt olyan lé-
pésekről is, mint az Izrael-
ből küldött gázai segélyszál-
lítmány, „ezeket azonban el-
fogult véleményt tükröző 
módon tette.” Az Indexnek 
leginkább pontatlanságokat 
róttak fel, hozzátéve, hogy 
„bizonyos esetekben látható-
an igyekeztek kiegyensúlyo-
zottan tájékoztatni a helyzet-
tel kapcsolatban.” 

Összességében úgy vélik, 
hogy továbbra is erősödik az 
Izrael-ellenes narratíva a vizs-
gált oldalakon, amit aggasztó-
nak találnak a jövőre nézve.

Visszatérés a táborba

Eheti szakaszunk, a Nászo ad 
helyet többek a között a megté-
rés parancsolatának, valamint a 
táborba a tisztátalanok belépé-
sét tiltó rendelkezésnek. Lássuk, 
hogy pontosan miként is hang-
zik el ez a két micva:

„Mind férfiszemélyt, mind 
nőszemélyt küldjetek ki, a tá-
boron kívülre őket, hogy meg 
ne tisztátalanítsák táborukat, 
amelyben én lakozom közöt-
tük.” (4Mózes 5:3.)

„Akkor vallják be vétküket, 
amelyet elkövettek...” (4Mózes 
5:7.)

Az tehát, aki lelkében nem 
tudott megtisztulást nyerni, sem 
önmagát, sem a másikat sem ké-
pes őszintén, zsigeri valójában 
elfogadni. Az ilyen pedig a kö-
zösségnek sem lehet hasznos 
tagja, hiszen az áhávász jiszráel, 
a felebaráti szeretet elve ellen 
vét, ami a sechinának, tehát az 
isteni szentség jelenlétének az 
alapfeltétele.  

A megtérésnek, vagy más 
szóval a tsuvának a valódi jelen-
tőségét már sokan fejtegették. 
„Maimonidész szerint a bűnval-
lomás eszköz az ember kezében, 
hogy megszabaduljon vétkeitől, 
azáltal, hogy felismeri cselekvé-
se indítékait, és meggyőzi magát 

azok ártalmas voltáról.” (Naftali 
Kraus: A zsidóság parancsolatai).

A megtérés jelentőségét álta-
lában véve, illetve különösen a 
fenti két parancsolat közti ösz-
szefüggés tekintetében, a haszid 
filozófia megvilágtásában ért-
hetjük meg. 

Ennek ismert alaptétele, 
hogy Isten folyamatosan ösz-
szehúzza magát (cimcum), ami-
nek egyik következménye, hogy 
a teremtésben a Teremtő csak 
csökkent módon lesz érzékel-
hető, s így a vétkezésre is több 
lehetőségünk marad. Erre per-
sze Isten nem azért ad teret, 
hogy vétkezni lásson minket, 
hanem hogy azokból őszintén, 
saját meggyőződésből térhes-
sünk meg. Ez tulajdonképpen 
azt jelenti, hogy elfogadjuk azt, 
ami történt, s új fejezetet nyi-
tunk, amelyben nemcsak má-
sok, vagy Isten előtt, de még sa-
ját magunk előtt is tiszta lappal 
indulhatunk.

Valójában éppen ebben gyö-
keredzik a másik elfogadásának 
a képessége is. Ha pedig ebben 
sikerrel járunk, immáron együtt 
léphetjük át a tábor küszöbét, 
hogy az isteni jelenlétet fogadjuk.  

Kovács Jichák 
rabbinövendék írása

Zsidó híradó
Tovább erősödő Izrael-ellenes 

sztereotípiák a hazai 
progresszív sajtóban 
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Velem és a Rebbével történt

Minden gyermek számít
1970-ben, amikor a lányom két 
éves volt, egy fültisztító pálcikát 
dugott a fülébe, és megsértette 
a dobhártyáját, ami fertőzéshez 
vezetett. Ezt csak akkor vettük 
észre, amikor genny kezdett szi-
várogni a füléből és egyre rosz-
szabbá vált a hallása.

Kétszer is megoperálták, de 
egyik alkalommal sem jártak si-
kerrel.  Úgy éreztük, hogy gon-
dosan ápolják, hozzáértőek az 
orvosok, de mégsem tudtak se-
gíteni. A genny pedig továbbra 
is csak folyt a lányunk füléből. 
Nagyon aggódtunk érte.

Úgy döntöttem, írok a Reb-
bének, és az áldását kérem. Nem 
sokkal később a Rebbe titkára, 
Leibel Groner rabbi jelentkezett 
telefonon, és azt az utasítást adta, 
hogy ellenőriztessük a hálószoba 
ajtófélfáján lévő mezuzát. Átad-
ta továbbá a Rebbe üzenetét, aki 
azt tanácsolta, hogy keressünk 
fel egy bizonyos specialistát, aki 
a környékünkön lakik. Nem adta 
meg az orvos nevét vagy címét, 
de azt üzente, hogy egy kis utána-
járással megtaláljuk.

Elmondtam Groner rabbi-
nak, hogy éppen négy hónappal 
korábban vizsgáltattam meg a 
házunkban lévő összes mezuzát, 
és mindent rendben találtak. Így 
válaszolt: „A korábbi vizsgálat 
nem számít.”

Amikor ez a telefonbeszélge-
tés zajlott, a Rebbe egyik küldötte, 
Yossi Gerlitzky rabbi éppen a há-
zunkban tartózkodott. Gyermek-
korunk óta ismer tük egymást. 
Elmondtam neki, amit Groner 
rabbi mondott, majd együtt le-
szedtük a mezuzát a hálószo-
ba ajtajáról. Kivettük a tekercset 
a tokból és döbbenten konsta-
táltuk, hogy a Smá szó egyik be-
tűje szinte teljesen eltűnt.  A tel-
jes mondta így szól: Smá Jiszráel 
Hásem Elokénu, Há sem Echád – 
Halljad Izrael, az Örökkévaló Is-
tenünk, az Örökkévaló egy. Ép-
pen a „halljad" szó volt sérült!

Rövid utánajárás után ki-
derült, hogy valóban van a kö-
zelünkben egy orvos. Dr. John 
Shea a Harvardon végzett, és új-
szerű eljárásaival vált híressé. A 
Royal Society of Medicine dí-

jat is adományozott neki a fül-
rekonstrukciós műtéteivel el-
ért sikerei miatt. Még sohasem 
hallottam róla korábban, azon 
viszont meglepődtem, hogy az 
alabamai orvosok nem küldtek 
el hozzá, hiszen világhírű szak-
emberről van szó, aki ráadásul a 
szomszéd városban rendel. Mi-
ként lehetséges, hogy nem tud-
ták azt, amit a Rebbe – a távoli 
Brooklynban – tudott?

Azt gondolják, hogy róluk meg-
feledkeztek, nem törődnek ve-
lük, és ez fáj nekik. „Kérlek, te-
gyetek meg mindent, hogy ami-
kor ezt az esküvőt szervezitek, a 
többi gyerek ne érezze elhanya-
golva magát” – mondta.

Amikor a feleségem ezt meg-
hallotta, sírni kezdett, és ahogy 
őt néztem, nekem is könnyek 
gyűltek a szemembe. A Rebbe 
meglepettnek tűnt. „Miért sír?” 

Elmentünk tehát Dr. Shea-
hoz, aki megvizsgálta a lányun-
kat, megműtötte, helyreállítot-
ta a fülét, és minden rendbe jött.

Amikor 26 évvel ezelőtt el-
jegyezték a lányunkat – aki-
nek a hallását a Rebbe segítsé-
gével sikerült megmenteni –, a 
feleségemmel ellátogattunk a 
Rebbéhez. Amikor ránk került 
a sor, a lányom számára kér-
tem áldást a Rebbétől. A Rebbe 
megáldotta őt, a vőlegényét és 
a leendő házasságukat. Megkö-
szöntem és továbbléptem, de a 
Rebbe visszahívott. Azt kérdez-
te: „Mi legyen a többi gyereked-
re vonatkozó áldással?” Azt fe-
leltem, hogy nem akartam túl 
sokáig feltartani a Rebbét.

Ekkor olyan tanítást kaptunk 
tőle, melyet a feleségem és én 
is rendkívül meghatónak talál-
tunk. Azt mondta, hogy amikor 
az egyik gyermekünket ünne-
peljük, a többi gyakran érzi azt, 
hogy kimaradnak valamiből. 

Moshe Stern rabbi 32 éven keresztül szolgált a torontói Shaarei 
Tefillah közösség rabbijaként. Az interjú 2012 júliusában készült.

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

változata itt érhető el: 
www.youtube.com/
alubavicsirebbe 

– kérdezte. „Nagyon meghatot-
ta, amit a Rebbe mondott” – fe-
leltem.  „Minden rendben lesz, 
Isten áldásával” – mondta erre.

Megszívleltük, amit a Rebbe 
mondott és másoknak is tovább-
adtuk az üzenetét. Ettől kezdve, 
bármilyen családi eseményre is 
készültünk, mindig odafigyel-
tünk arra, hogy az összes gyerek 
fontosnak érezze magát.

A Rebbe nagyon érzékeny 
volt a gyermekek érzéseivel kap-
csolatban. Nagyon sokat törő-
dött velük. Az a nap, amikor ezt 
a tanítást adta, a legmeghatóbb 
találkozásként vésődött belénk, 
melyben valaha is részünk volt.

Moshe Stern rabbi

continued on reverse
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I n 1970, when my daughter was about two years 
old, she stuck a Q-tip into her ear and punctured 
a membrane, which caused a mastoid infection. 

We didn’t know what had happened until we saw 
pus coming out and realized that she was losing her 
hearing.
She was operated on two times, but each time the 
surgery failed. We felt she was getting good care 
at the University of Alabama Medical Center in 
Birmingham where we lived at the time; the doctors 
there were highly competent, but their efforts did not 
succeed. As they say in Yiddish, “S’iz nisht gegeingen 
— It just didn’t go.” The pus was still forming and 
draining from her ear. Needless to say, we were very 
worried. 
So I decided to write to the Rebbe to ask for a 
blessing. A short while later, I got a call from Rabbi 
Leibel Groner, the Rebbe’s secretary, instructing me 

to check the mezuzah on the door of her bedroom. He 
also said that the Rebbe suggested that we consult 
a doctor who specialized in ear surgery down south, 
near where we lived. He didn’t give me a name or 
precise location, but said that, if I did a little research, 
I would find him easily.
In response, I told Rabbi Groner that I had checked 
every mezuzah in our house about four months 
ago, and they were fine. I asked if I should do all 
that again, or just check the one on the door of my 
daughter’s room. He said, “That you checked them 
before is not relevant. The Rebbe says to check this 
one mezuzah — where the child sleeps — so that’s 
what you have to do.”
When I got this call, it just so happened that one of 
the Rebbe’s emissaries — Yossi Gerlitzky, who is 
now a rabbi in Tel Aviv — was visiting my house. We 
had known each other since childhood. So I told him 
what Rabbi Groner had said, and we both removed 
the mezuzah from the door.
We took the scroll out of the case, unrolled it and 
were shocked to find that one of the letters in the 
word Shema was almost gone. The scroll reads 
“Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad — 
Hear O Israel, the Lord is our God, the Lord is One.” 
But the word HEAR was damaged!
Of course, we immediately replaced the scroll with 
a new one, wondering how the Rebbe could have 
known there was a problem with this mezuzah. 
Furthermore, how could the Rebbe have known that 
there was a doctor who specialized in ear surgery 
nearby?!
We did a little research as instructed and readily 
discovered that indeed, very close to us in Nashville, 

An oral history project dedicated to documenting the life of the Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson, of 
righteous memory. The story is one of thousands recorded in over 1200 videotaped interviews conducted to 
date. These stories are based on the recollection of the individuals recounting them. Please share any  
corrections, comments and suggestions. mystory@jemedia.org

Keszler Benjamin: 
A harmónia diszharmóniája

Lelki feltöltődés, 
formába öntve

Olvasóink az elmúlt hetek-
ben megismerkedhettek egy  
spirituális útmutatóval, mely  
az omerszámlálást kísér-
te. Ugyanezt a folyamatot  
járták végig a fordító, Herr-
man Judit tanítványai a Mai - 
monidész Gimnáziumban. 
Az omerszámlálás végezté-
vel azt a feladatot kapták, 
je lenítsék meg érzelmeiket 
és gondolataikat, amiket ez 
a folyamat kiváltott. A sok 
szép munka közül két ki-
emelkedőt mutatunk be. 

Az alázatról
Az élet furcsa és titkokkal teli, 
  de ha alázattal éled, 
  értelmet adhatsz neki. 
Szívedet adod jónak 
  s rossznak nézve a célt, 
amely mindig előtted van. 
Alázatos vagy, törődő 
  és kedves, szereted, ha 
  az emberek úgy szárnyalhatnak, 
  ahogy csak szeretnek.
Túllépsz saját akaratodon, 
  jót téve ezzel másnak, s bizalmat 
  adsz szavának, amely elég ritka 
  ebben a nagyvilágban. 
Saját elveid hát térbe szorítod 
  a jó tett érdekében, de csak 
  egy IGAZ ember tudja azt, 
  mi is az igazi célod vele. 
Sokan azt hiszik, az alázat szégyen, 
  s nem tudják azt, mekkora 
  cselekedet az életben. 
Fontos céljaid, szavaid 
  nem semmissé teszed, 
  csak egy másik ember elveivel 
  egy nagy mérlegre teszed. 
Végezetül azt ajánlom, légy hát 
  Te is alázatos, talán egy kis 
  mértékben jobbá teheted 
  e világot!

írta: Vadász Nikolett
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

Kóser konyha
Epres-banános jégkrém

Párve
Tojás- és gluténmentes

1 kg eper (lehet fagyasztott is)
1 nagy, érett banán
1 ek. méz vagy szilán (dato-
lyaméz)
1 ek. cukor
½ citrom leve

A rabbi válaszol

Változik-e a jichud törvénye a #metoo korszakban?

Ha fagyasztott epret hasz-
nálunk, lábosba tesszük, és 
néhány evőkanál vízzel pár 
perc alatt, nagy láng fölött 
felolvasztjuk. A nyers eper 
nagyon alapos tisztítást igé-
nyel (ld. lent). A hozzávaló-
kat az eperrel együtt tálba 
tesszük, és az egészet simára 
turmixoljuk. Ezek után jég-
krémes formákba töltjük a 
keveréket (a formák mére-
tétől függően 14-15 darabot 
kapunk), és egy fél napra a 
mélyhűtőbe tesszük.

Az eper nagyon külön-
leges bánásmódot igényel 
a kóser konyhában, mivel 
puha, édes húsa kiváló tápta-
lajt jelent a különféle bogarak 
és kártevők számára. Ezért az 
eperszemek szárát kihúzzuk, 
és a gyümölcsöt vízbe áztat-
juk. Az áztatóvizet többször 
cseréljük, és erős fény mel-
lett minden egyes epersze-
met megvizsgálunk felhasz-
nálás előtt, nehogy bogár ke-
rüljön általa az ételbe.

Kedves rabbi!
Az utóbbi időben a #metoo kam-
pány kapcsán fókuszba került 
a nők elleni erőszak. Vélhetőleg 
így kevésbé lehet majd eltussolni 
ezeket az eseteket, és szigorúb-
ban kezelik mind jogilag, mind 
általános társdalami normák 
szintjén. A törvények is szigorod-
hatnak. Lehet-e ennek hatására 
enyhíteni a vallás erkölcsi ren-
delkezésein, különösen a jichud 
szabályain?

Üdvözlettel:
Miklós

Kedves Miklós!

A jichud elvei
Részben bibliai, részben rabbi-
nikus tilalom alá esik, hogy egy 
nő és egy férfi, akik nem háza-
sok, vagy nem közvetlen roko-
nok, egy zárt helyiségben tar-
tózkodjanak kettesben (Tal mud, 
Szánhedrin 21b., Tal mu dic Encyclopedia 
23. kötet 6325–634. oldal) – ezt ne-
vezzük ji chudnak (SÁ Even háezer 
22:1–2.). Két oka van ennek: 
egyrészt elkerülendő a tiltott 
kapcsolatok kialakulását (SÁ uo. 
1.), másrészt megelőzendő az 
erőszakot (Chelkát möchokék a SÁ-
hoz uo. 15., Encyclopedia uo. 636–637. 
oldal). Ebből következően mind-
egy, hogy milyen célból vannak 
a szobában, akár együtt dolgoz-
nak, akár baráti találkozó zajlik, 
a bölcsek szerint ez „előfutára” 
lehet egy tiltott kapcsolatnak, 
ezért nem megengedett. 

Visszatartó erő-e 
az állami törvény?

Kérdés, hogy ha az állami tör-
vények büntetik az erőszakot, 

akkor ezzel kizárja-e annak a 
lehetőségét. Méir Stern (meg-
halt 1681) németországi, majd 
amszterdami rabbi szerint olyan 
esetben, ha szigorú büntetés 
vonatkozik az erőszaktételre, 
ak kor hagyatkozhatunk annak 
a visszatartó erejére (lásd írása 
a Chávot Jáir responsumban 66. fe-
jezet). Szerinte ezt támasztja alá 
a Sulchán áruch (Jore déá 153:1.) is. 

téstől való félelem miatt eny-
híteni a jichud szabályain, hi-
szen ilyenkor is a bíróság dön-
tésén múlik, kinek hisznek, így 
akár meg is lehet úszni egy ilyen 
bűnt.

„A zsidók elleni törvények 
változhatnak”

1943-ban Magyarországra szö-
kött Galíciából egy haszid rab-
bi, Jehosuá Mendel Ehrenberg 
(1904–1976), aki később Tel 
Aviv egyik vezető rabbija volt. 
Tőle kérdezték a háború alatt, 
hogy akkor is be kell-e tartani 
a jichud szabályait, amikor rasz-
szista állami törvény tiltja a zsi-
dók és nemzsidók közötti kap-
csolatot, még akkor is, ha a zsidó 
kitért (utalás az 1941. XV. tör-
vénycikkre)? 1944. január 10-én 
kelt válaszlevelében (Dvár Jehosuá 
responsum 1. kötet 12:12.) ő egy új 
szempontot hozott be a koráb-
biak mellé, mégpedig azt, hogy 
„a zsidók elleni dektrémuk bár-
mikor megváltozhatnak” (Tal  - 
mud, Ktubot 3b.). Ha pedig a fenti 
alapján enyhítenénk a jichud 
szabályain, akkor az később, 
amikor a törvények esetleg vál-
toznak, tiltott kapcsolatokhoz és 
házasságokhoz vezethet. 

Ezek alapján úgy vélem, 
hogy a jichud szabályait nem 
lehet enyhíteni az állami tör-
vények visszatartó erejére hi-
vatkozva. Ráadásul sok helyen 
azt látjuk, hogy éppen a jichud 
szellemiségét idéző rendelkezé-
sekkel veszik elejét a sajnálatos 
eseteknek pl. iskolákban vagy 
munkahelyeken. 

Üdvözlettel: 
Oberlander Báruch

Jáir Chájim Bacharach (1638– 
1702) wormsi rabbi ezzel szem-
ben válaszlevelében (Chávot Jáir 
uo. 73. fejezet) úgy véli, hogy a 
büntetés nem elegendő visz-
szatartó erő: ha valaki a fejé-
be veszi, hogy bűnt követ el, et-
től nem fog a büntetés miatt el-
állni. Emellett Ávrahám Danzig 
(1748–1820) vilnai rabbi azt is 
kiemeli (Binát ádám uo.; Pitché tsuvá 
a SÁ EH-hoz uo. 3.), hogy manap-
ság nincsenek olyan szigorú tör-
vények, amik elég erős féket ké-
peznének, mint Stern rabbi ide-
jében, amikor máglyahalál járt 
azért, ha egy nem-zsidó zsidó-
val létesített kapcsolatot (akár 
közös megegyezéssel, akár erő-
szakkal történt). Így nem ha-
gyatkozhatunk a büntetés visz-
szatartó erejére, sem a csábí-
tás sem az erőszak terén. Egyes 
mai rabbik szerint (Émek hátsuvá 
responsum 3. kötet 96:27.) az erőszak 
esetén azért sem lehet a bünte-


