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A Múzeumok éjszakáján a zsinagógák sem alszanak

Több ünnep is van, amikor a 
zsinagógákban késő éjszakába 
nyúlóan zajlik az élet. Sok he-
lyen sosem örülnek ki teljesen 
a „bészmedresek” (bet hámidrás, 
tanház, ahogy héberül a zsina-
gógákat nevezik), mindig van-
nak, akik ott tanulmányozzák a 
szent iratokat. 

Magyarországon mindeze-
ken felül a Múzeumok éjszaká-
ján a zsinagógák is kinyitják ka-
puikat. Az EMIH által szervezett 
Zsinagógák éjszakáján a sábesz 
kimenetele utántól vasárnap haj-
nalig látogathatóak a közösség 
imaházai: az Óbudai zsinagóga, 
a Keren Or zsinagóga, a Vasvá-
ri Pál utcai Sász Chevrá zsinagó-
ga, valamint a budavári középko-
ri zsidó imaház is. A helyszínek 
között buszjárat közlekedik, ami 
nem csupán azt könnyíti meg, 
hogy egyik helyről a másikra jus-
sunk, de emellett az értő idegen-
vezetésnek hála, sosem hallott 
titkokról is értesülhetünk. 

Kollégánk, Juhász Vali is 
csatlakozott az éjszakai buszjá-
ratokhoz, hogy izgalmas rész-

leteket tudjon meg a budapesti 
zsidóságról. 

Az első állomás Óbuda volt, 
ahol Ambrus Klára, Szalai Kál-
mán, Cseh Viktor és Nógrádi Bá-
lint fogadta az érdeklődőket, 
akár busszal, akár egyénileg ér-
keztek. „Sokan meglepődtek, 
hogy a II. világháború és az újjá-
építés között egy ilyen gyönyörű 
épület televízióstúdióként, ké-
sőbb pedig a Magyar Televízió 
díszlet-raktáraként működött.” 

A budavári imaházban Ko-
vács Gergely történész és Réti Já-
nos segített eligazodni az érdek-
lődőknek a történeti kérdések-
ben: „Mindenki bátran kérde-
zett, de az ott lévő segítőket nem 
sikerült megizzasztani, minden-
re tudtak válaszolni. Felmerült 
például, hogy vajon a 150 éves 
török uralom alatt a budavári 
régióban mi volt a zsidók sze-
repe, és mindenkit érdekelt az 
imaház falán található rajzok je-
lentése, valamint az, hogy vajon 
miért nem klasszikus héber be-
tűkkel vannak a feliratok.”

A Vasvári Pál utcai zsinagó-

gában Oberlander Báruch rab-
bi, majd később Megyeri Jona-
tán mutatta meg, hogy zajlik az 
ima, a Tóraolvasás egy ortodox 
közösségben. „Érdekes módon 
a nők szerepe a zsidó közösség-
ben sokszor felmerülő kérdés 
volt ezen az éjszakán, és szeren-
csére sok tévhit is eloszlott pél-
dául arról, hogy miért foglalnak 
külön helyet a férfiak és a nők az 
ortodox zsinagógákban.” 

Az utolsó állomás a Keren or 
zsinagóga volt, ahol Glitsenstein 
Sámuel rabbi vezette körbe a lá-
togatókat, beavatva őket a szer-
tartások rejtelmeibe. Bárki meg-
nézhette közelről a Tórateker-
cset, megtudhatta, hogyan kell 
azt olvasni és azt is tanulmá-
nyozhatta, hogy mi a helyes 
módja a kiddusbor elfogyasztá-
sának.

„A legtöbb helyen alig fértek 
be a látogatók, annyian jöttek el, 
akik lemaradtak, remélhetőleg 
jövőre részt vehetnek a Zsinagó-
gák éjszakáján – egy ilyen sike-
res programot érdemes megis-
mételni.” 

Múltkutatás 
és kajakozás Mádon

Nyáron se maradnak program 
nélkül az Átidosok. Faith Áser 
vezetésével tucatnyi fiatal fiú 
töltött el egy hosszúhétvégét 
Mádon. Péntektől hétfő dél-
utánig a közös tanulás, imád-
kozás és fárbréngenek mellett 
izgalmas programokkal teltek 
a napok. Jártak Bodrogke resz-
túron, egy mádi borospincé-
ben pedig megismerkedtek a 
kó ser borászattal. Biciklivel fe-
dezték fel a környéket és ke-
resték a zsidó múlt nyoma-
it, kajakoztak a Bodrogon és 
uszo dában is jártak.   

Lezárult a miskolci 
héber gyorstalpaló

A Fuchs család otthonában 
rendezett kerti partival ünne-
pelték meg a résztvevők, hogy 
sikeresen teljesítették a Bar-
hesz Egyesület héber olvasás 
kurzusát. A háromalkalmas 
gyorstalpalón kezdő, középha-
ladó és haladó szinten indult 
csoport. A kerti sütögetéssel 
egybekötött zárópartin a héber 
betűk kabbalisztikus jelentősé-
géről hallgathattak előadást, és  
héber betűkkel díszített aján-
déktárgyakat is készítettek. 
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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: 20.30 Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban, Károly krt. 20.)
Péntek: 18.30 Minden jó, ha a vége jó? – avagy miért van annyi próbatétel 
az életünkben? (Faith Áser előadása); 19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás, 9.15 Reggeli ima, majd Kidus 
  20.15 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
Átok helyett áldás

Szakaszunk – Bálák (4Mózes 
22:2–25:9.) – részletesen leír-
ja, hogyan bérelte fel páni fé-
lelemben Bálák, Moáb királya 
Bileámot, a mezopotámiai va-
rázslót, hogy jöjjön és átkozza 

ki a határon felvonuló, Kána-
ánba készülő zsidó népet. Ezt 
Bileám „legjobb tudása sze-
rint” meg is kísérli, de csütör-
tököt mond: átok helyett áldás 
jön a szájából.  

Zsidók és zsidóság Magyaror-
szágon 2017-ben címmel át-
fogó szociológiai felmérés ké - 
szült a magyarországi zsidó-
ságról, mely már könyv for-
mában is elérhető. Az utolsó  
ilyen jellegű kutatás 18 éve ké-
szült, melynek megismétlé sét 
az EMIH más zsidó szerve ze-
tekkel együtt szorgalmazta és 
jelentős összeggel támogatta. 

Az átfogó kutatás a zsidó 
identitás és a hagyományok-
hoz való ragaszkodás erősö-
dését mérte: a megkérdezet-
tek csaknem felének az elmúlt 
négy-öt évben erősödött a zsi-
dósághoz tartozás tudata, míg 
azok aránya, akiknek ezen 
idő alatt gyengült, elenyésző. 
Ugyanígy a zsidó identitás 
erősödéséről is tanúbizonysá-
got tesz, hogy a megkérdezet-
tek szerint a három legfonto-
sabb feladata a zsidó szerveze-
teknek a szociális tevékenység, 
az oktatás és a kultúra ápolása. 

Ugyanakkor fontos felada-
tot jelölnek ki azok az adatok 
is, amelyekből kiderül, hogy 
a megkérdezettek nagyobbik 
része még mindig csak ritkán 
vagy soha sem jár zsinagógá-

ba, harmada tagja valamilyen 
zsidó vallási szervezetnek – áll 
ez EMIH közleményében. 

Mint írják, fontos jelzés-
nek tekintik a fenti adatokat 
a munkájuk kapcsán, mint 
ahogy azt is, hogy a megkér-
dezettek szerint a zsidó vallá-
si szervezetek közül az EMIH 
végzi a legjobban munkáját. 

A Szombat kiadó gondo-
zásában megjelent kötet arra 
a kérdésre is választ ad, hogy 
hozzávetőlegesen mekkora 
le het a magyarországi zsidó 
né pesség nagysága.

A hiánypótló kiadvány 
meg  jelenésének apropóján az 
EMIH nemzetközi tudomá-
nyos konferenciát rendez a vi-
lág zsidóságának világnézeté-
ben, politikai és társadalmi 
at titűdjeiben, illetve a hagyo-
mányokhoz való viszonyulá-
sában végbemenő változások-
ról. 

A Szombat szerkesztősé-
ge A Zsidók és zsidóság Ma-
gyarországon 2017-ben című 
könyv nyilvános bemutatóját 
2018. június 28-án, csütörtö-
kön 11 órakor tartotta a Kőle-
ves étteremben.
     

Zsidó híradó
Erősödik a zsidó identitás

A hübrisz bukása

Eheti szakaszunk, a Bálák nar-
rációja idejére elhagyja Izrael 
táborát, hogy Bálák és Bileám 
párbeszédének adja át a helyét. 

Moáb királya, Bálák meg-
retten Izrael látványos terjesz-
kedésétől, s nagy ijedtségében 
Bileámot, a látnokot kéri meg, 
hogy átkozza meg neki Izra-
el népét. Bileám, minthogy igaz 
jós, Isten véleményét kéri ki Bá-
lák kérésével kapcsolatban.

Ami ezután következik, ön-
magától értetődő. Isten Bileám  
értésére adja, hogy kérése lehe-
tetlen, Izrael népe áldott, nem 
érheti őket bántódás.

Amikor Bileám közli Bálák-
kal a választ, az nem nyugszik 
bele. Hízelegve kérleli őt tovább, 
hogy járjon közbe nála Istennél. 
Ezután következik be a már oly 
sokszor idézett, legendás jelenet 
a szamárral. A látnok Bileám 
most még az olyan nyilvánvaló 
dolgot sem képes meglátni gőg-
je miatt, ami még egy szamár 
számára is egyértelmű. 

A példázat üzenete világos: 
életünk folyamán olykor mi is 
kerülünk olyan helyzetbe, ami-
kor ambícióink olyan világosan 
térnek le a megfelelő útról, hogy 
az már ordít. Amikor rajtunk 

kívül már mindenkinek világos, 
hogy elhagytuk a számunkra ki-
jelölt utat. 

A példázat azonban, Bileám 
és hübrisze nyilvánvaló bukása 
mellett, elrejtve bár, de biztató 
elemet is tartalmaz számunkra. 

Bár józan eszünk megcsal-
hat, Istennek mindig lesz egy 
küldöttje, hogy végül jobb be-
látásra bírjon bennünket. A 
MidrásTánchuma1 tanítja, hogy 
mindhárom alkalommal, ami-
kor Bileám szamara akadályba 
ütközött, Bileám előtt egy-egy 
ősapa képe tűnt fel. Ábrahámé, 
Izsáké és Jákobé.

Az üzenet itt is jól érthető: 
bármilyen messzire is térjünk le 
az útról, az örökségünk mindig 
velünk marad. Az, hogy a három 
ősapa spirituális hagyatákénak 
vagyunk az örökösei, még a leg-
mélyebb gödörből is képes ki-
utat mutatni számunkra.

A fenti elv Isten vonatkozá-
sában még szélesebbre terjeszt-
hető ki. Isten szeretett gyerme-
kei vagyunk, így ha mi már le is 
mondtunk volna magunkról, ő 
sosem fog így tenni.

Kovács Jichak rabbinövendék
1 Midrás Tánchumá, a Rási idézetében, a 
4Mózes 22:26-hoz.
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Velem és a Rebbével történt

Egy sikeres konferencia
Dél-Afrikában élek, ahol 1964-
óta biztosításokkal foglalko-
zom. Itt kerültem kapcsolatba 
a Chábád mozgalommal is. Ré-
geb ben nem voltam vallásos, 
de a zsidóság fontos volt a szá-
momra. Amikor 1976-ban meg-
házasodtam, a feleségemmel 
el döntöttük, hogy kóser háztar-
tást fogunk vezetni.

A Rebbével először 1977-ben 
találkoztam. New Yorkba kel-
lett utaznom, mert a biztosító 
cég, ahol alkalmaztak, ott tartott 
konferenciát. A cégnél főleg zsi-
dók dolgoztak, de egyikük sem 
volt vallásos. A konferencia a 
peszáchot megelőző szombaton 
kezdődött.

Egy ideig részt vettem a kon-
ferencián, de aztán ott hagytam 
őket, és elmentem Brooklynba, 
hogy lássam a Rebbét. Abban 
az időben felmerült a lehetősé-
ge, hogy eladják a céget. Mint a 
legtöbb alkalmazottat, engem is 
nyugtalanított, hogy mi lesz, ha 
ez bekövetkezik. Maradjak, vagy 
mondjak fel? Ezt akartam meg-
kérdezni a Rebbétől.

Korábban még sohasem ta-
lálkoztam a Rebbével, ezért vá-
rakozás közben meglehető-
sen ideges voltam. Nem tud-
tam, hogy mire számíthatok, 
és hogyan végződik majd a ta-
lálkozás. Leírtam a kérdései-
met, és átadtam a Rebbe titká-
rának. Az idegességem csak to-
vább fokozódott, miután meg-
hallgattam az utasításait: „Sok 
ember várakozik. Adja át a kér-
déseit a Rebbének, és ne szól-
jon semmit! A Rebbe majd vá-
laszol neked. Ne rabolja az ide-
jét, csak akkor mondjon bármit, 
ha a Rebbe rákérdez valamire!”

Amikor beléptem, a Rebbe 
rám nézett azzal a tiszta, kék 
szemével, én pedig megder-
medve álltam. Azután lát-

tam, hogy benyúl az íróaszta-
lán lévő levélhalomba, és kihúz-
za az enyémet a halom közepé-
ről. Honnan tudta, hogy melyik 
volt az enyém?! Még a nevemet 
sem tudta, és nem is látott soha-
sem korábban! Ettől teljesen el-
képedtem.

A levelemben azt kérdez-
tem, hogy a cég eladása esetén 

zem meg, hogy maradjak-e Dél-
Afrikában. Hallottam, hogy a 
Rebbe azt tanácsolta a küldötte-
inek, hogy ne féljenek az apart-
heid összeomlásától, mert az át-
menet békés lesz. Azonban nem 
adott választ arra a kérdésemre, 
hogy maradjak-e a cégnél.

Később kiderült, hogy a vá-
lasz valóban önmagától megér-

ott maradjak-e, és ha nem, ak-
kor továbbra is a biztosítási üz-
letágban keressek-e munkát. 
Azt is megkérdeztem, hogy ma-
radjak-e Dél-Afrikában – abban 
az időben elég bizonytalan volt a 
helyzet az apartheid miatt.

A Rebbe elkezdte megvála-
szolni a kérdéseimet, az utolsó-
tól az elsőig. Így szólt: „Azzal 
kapcsolatban, hogy az ország-
ban maradjon-e, keresse fel a 
közössége rabbiját. A biztosítá-
si üzlettel kapcsolatban jobban 
teszi, ha ezen a területen marad. 
Azzal kapcsolatban, hogy a cég-
nél maradjon-e, ha eladják, a vá-
lasz ott várja majd, ha visszatér 
Dél-Afrikába.”

Ez a válasz összezavart. Azt 
ajánlotta, hogy maradjak a biz-
tosítási üzletben, és ez rendben 
is volt. Azt is mondta, hogy a 
legjobb, ha a rabbimat kérde-

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

kezik, ahogyan azt a Rebbe elő-
re látta. 

A konferencia peszáchkor ért 
véget, és mindenki hazarepült 
az ünnep alatt, kivéve engem.  
Én néhány nappal később tér-
tem haza, fejemen egy kipával. 
Még az ünnep alatt vettem fel 
New Yorkban, és azóta nem vet-
tem le.

Amikor az igazgató meglá-
tott, így szólt: „Jöjjön azonnal 
az irodámba!” Ahogy beléptem, 
láttam, hogy nagyon dühös, és 
azt is tudtam, hogy miért. Ki-
hagytam a konferencia egy ré-
szét, mert szombaton kezdő-
dött. Nem utaztam vissza a töb-
biekkel, mert peszách volt. Most 
pedig itt állok, kipával a feje-
men. Ő is zsidó volt, és úgy érez-
te, hogy megjátszom magam 
előtte, ami kihozta a sodrából. 

Olvastam a jelekből, ezért 

feltettem a kérdést „Ki akar rúg-
ni?”  Így felelt: „Ki bizony! Szed-
je a holmiját, és távozzon!”

Most már értettem a Rebbe 
válaszát: „Azzal kapcsolatban, 
hogy a cégnél maradjon-e, ha 
eladják, a válasz ott várja majd, 
ha visszatér Dél-Afrikába.”

Így tehát elhagytam a céget, 
és önálló biztosítási ügynök let-
tem, amit nem bántam meg az-
óta sem.

Néhány évvel később ismét 
felkerestem a Rebbét. Ezúttal a 
feleségem, Devorah és a kislá-
nyunk, Mashie is velem tartott. 

Késő éjszaka kerültünk sor-
ra, és Mashie már álomba szen-
deredett. Nagyon várta már ezt 
a találkozást. Állandóan ezt kér-
dezte: „Mikor látjuk már a Reb-
bét? Mikor megyünk már a Reb-
béhez?” Legyűrte azonban az  
álmosság, és Devorah vállán el-
aludt.

A Rebbe jiddisül kezdett ve-
lem beszélni, amit én jól értet-
tem, de Devorah nem. Amíg a 
Rebbe beszélt, a feleségem ezt 
gondolta: „Sam, remélem min-
den egyes szóra emlékszel majd, 
mert én nem értek semmit”. Eb-
ben a pillanatban a Rebbe an-
golra váltott, amitől a feleségem 
elképedt.

Amikor indulni készültünk, 
a Rebbe adott egy dollárt. Nem 
nekem adta át, hanem bele-
nyomta az alvó Mashie kezébe, 
hogy amikor felébred, legyen 
valamilyen emléke tőle.

Sam Orelowitz 

Sam Orelowitz 2014 augusztusában, a dél-afrikai 
Johannesburgban adta az interjút.
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An inspiring story for your Shabbos table

HERE’S 
my 

STORY A SUCCESSFUL  
CONFERENCE
MR. SAM ORELOWITZ

Generously
sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת וארא, כ׳׳ז טבת, תשע״ו
Erev Shabbos Parshas Va’eira, January 8, 2016

I come from Johannesburg, South Africa, where 
I have been in the insurance business since 
1964, and where I first became involved with 

Chabad. Although I was not observant back then, 
Judaism mattered to me and when my wife and I 
got married in 1976, we decided to keep a kosher 
home.
I first met the Rebbe in 1977. I had come to New 
York for a business conference organized by the 
insurance company which was employing me 
at the time. The company was dominated by 
Jews, none of whom was observant. And they’d 
scheduled the conference over Shabbat, just 
before Passover. 
I participated in a part of the conference, but in 
middle I went off on my own. Instead of joining 
the others, I came to Brooklyn to see the Rebbe.

At the time, there was a possibility that the 
company would be sold. Like all the employees, 
I was unsure what to do if that happened. Should 
I stay or leave? This is what I wanted to ask the 
Rebbe.
I had never met the Rebbe before and, while I 
awaited my turn, I was a bit anxious. I didn’t know 
what to expect and what the outcome would be. 
I had written out my questions and given them to 
the Rebbe’s secretary.
My anxiety was further increased by the 
instructions I received: “A lot of people are 
waiting. Hand the Rebbe your letter, and don’t say 
anything. The Rebbe will respond to you. So as not 
to take up a lot of his time, speak only if the Rebbe 
asks you a specific question.” 
When I went in, I saw the Rebbe gazing at me with 
those pure blue eyes of his, and I just froze. Then 
I saw him reach into a pile of papers on his desk, 
and extract my letter from the middle of the pile. 
How did he know which one was mine?! He didn’t 
even know my name, and he had never seen me 
before! That, right there, blew my mind.
In my letter, I had asked if I should stay with the 
company once they sell out, and if not, should I 
stay in the insurance industry. I had also asked — 
because there was so much unrest in South Africa 
with the challenges to apartheid — whether I 
should stay in the country.
The Rebbe began answering my questions from 
the bottom up. He said, “As far as staying in the 
country, ask the rabbi of your community. As far 
as the insurance business, it would be good for 

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
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Kóser konyha
Libasült egyszerűen

Húsos, 
glutén- és tojásmentes

6 libacomb
2 ek. étolaj (pl. napraforgó), 
vagy libazsír
12 gerezd fokhagyma
Só, bors, ízlés szerint
¼ kk. szárított bazsalikom
¼ kk. szárított kakukkfű

Egy nagy, magas falú jénai 
tálat kizsírozunk. Bőrös fe-
lükkel lefelé belefektetjük a 
libacombokat, és alufóliával 
letakarva nagyjából 20 per-
cen át sütjük 220 fokos sü-
tőben. Ekkor kivesszük a 
tálat a sütőből, a combokat 
megfordítjuk, és mindegyi-
ket bevágjuk két helyen, és 
egy-egy gerezd fokhagymát 
tűzünk bele. Ízlés szerint 
sózzuk-borsozzuk, egyenle-
te sen megszórjuk a zöldfű-
sze rekkel, és bőven meglo-
csol gatjuk a húsból időköz-
ben kisült, forró zsírral. 
Le takarva visszatesszük a 
sü tőbe, és további egy és ne-
gyed órán át sütjük. Sütés 
köz ben néhányszor meglo-
csoljuk a húst a zsírral.  Vé-
gül 2-3 percen át grillezzük, 
majd forrón tálaljuk. A hús-
ból kisült zsírt leszűrve, jól 
zárható edényben tárolhat-
juk, és felhasználhatjuk 
egyéb húsételek készítésé-
nél, különleges ízt és karak-
tert adva általa az ételeknek.

A rabbi válaszol
A betérő imája

Tovább bővült Izrael népe 
A Gijur program újabb tanfolyama ősszel indul

ban. Amikor nagyobb gyerek jött 
be, mert nem tudtuk másra hagyni, 
Oberlander rabbi a legnagyobb sze-
retettel állt hozzájuk. Nem éreztük 
kényelmetlennek, ha olykor kis zajt 

hatottnak, mint akkor. A chüpénél 
a szertartást Oberlander és Raskin 
rabbik vezetették.” Bráchá a férjével 
együtt járta be a zsidó gyökerekhez 
vezető utat: „A zsidó valláshoz be- il-
letve férjem részéről visszatérés foko-
zatosan erősödött az évek során.”

„A csoport nyitott volt azok szá-
mára is, akik csak a háláchákat sze-
rették volna mélyrehatóbban megis-
merni, ill. olyan házaspár is volt, ahol 
az egyik fél zsidó származású, de 
együtt szeretett volna haladni beté-
rő párjával.” – tudtuk meg Bráchától, 
aki megerősítette, hogy a résztvevők 
mindenben támogatják egymást és 
nagy a csoport megtartó ereje: „Na-
gyon mély kapcsolatok alakultak ki 
a program során. Sokat köszönhe-
tünk egymásnak, néha a barátságo-
kon is múlt, hogy valaki tovább tudta 
folytatni. Cirel társam is lelkesen, ön-
kéntesen segítette végig a csoportot. 
Azokkal is megmaradt a jó kapcso-
lat, akiknek valami miatt még nem 
sikerült most befejezni a gijurt. Őket 
azóta is támogatjuk, segítünk nekik, 
ha valamilyen kérdésük van és biz-
tatjuk őket a tovább haladásra.” 

Az ősszel induló következő tan-
folyamra a gijur@zsido.com címen 
lehet jelentkezni.

A Budapesti Ortodox Rabbinátus 
gijur programjában újabb két hölgy-
gyel gazdagodott a zsidó közösség. 
Cirel és Bráchá két és fél éves folya-
mat végére ért most a betérésükkel. 
Arra kértük őket, hogy meséljenek 
nekünk erről a sokszor erőt próbáló 
időszakról. Elsőként Bráchá vála-
szolt a kérdéseinkre. 

„Rengeteget tanultunk, mégis a 
lelki fejlődés és megerősödés az iga-
zi feladat szerintem.” – magyarázza 
Bráchá. – „A háláchát, a szabályokat 
bárki megtanulhatja, de ezeket szív-
ből, a legmélyebb hitből betartani és 
gyakorolni talán a vallásos családba 
született embereknek sem egyszerű.”

„Komoly, de vidám légkörben 
telt a tanulás, és ez a tanárokra is vo-
natkozik. Ők a legnagyobb elfoglalt-
ságuk mellett szakítottak időt ránk. 
Bármilyen kérdéssel nyugodtan for-
dulhattunk hozzájuk - a mai napig. 
Hiszen a tanulás az ember életében 
sosem ér véget.” 

A gijur alatt nem áll meg az élet, 
a tanuló-csoportban két kisbaba is 
született az elmúlt években -egyi-
kük épp Bráchá kislánya: „Mindket-
ten alig vártuk, hogy a kórház után 
folytathassuk a tanulást! Vittük a 
babákat is, ott voltak a babakocsi-

Kedves rabbi!
Betérőként mindig kicsi feszélye-
zett, hogy „őseink Istenéhez” imád-
kozom, holott az én őseim sajnos 
nem voltak zsidók. Van valami kü-
lön formula az én esetemre?

Üdvözlettel, 
Zsuzsa

Kedves Zsuzsa!
A bikurim, a zsengék kapcsán (5Mó-
zes 26:2.) van egy micva, mi szerint 
annak bemutatása kor a következő 
kijelentést kell tenni: „Kijelentem 
ma az Örök kévaló, a te Istened 
előtt, hogy elérkeztem az országba, 
melyről megesküdött az Örökké-
való őseinknek, hogy nekünk ad-
ja.”   (5Mózes 26:3.) Erre a Misna (Bi-

akik átveszik a tanításait, vagyis 
betérnek a zsidóságba (lásd Misnát 
hágér 172. oldal 58. lábj.). 

A háláchá Jehudá rabbi véle-
ményét fogadja el (Mai mo ni dész, A 
zsengék bemutatásá nak szabályai 4:3.). 
Ezt látjuk a Sulchán áruchban is 
(OC 53:22.), ami szerint nem elfoga-
dott az a vélemény, miszerint a 
betérő nem imádkozhat elő, mert 
nem mondhatja, hogy „őseink Is-
tene”. Mind a személyes imában, 
mind előimádko zó ként mondhat-
ja ezt, mert egy értelműen a zsi-
dó ősök leszármazottjának számít 
(lásd még Maimonidész, Sut HáRáMBáM 
2. kötet 293. fejezet). 

Üdvözlettel:
Oberlander Báruch

ku rim 1:4.) azt mondja, hogy bár a 
be térő is hozhat zsengéket, de nem 
mondhatja a fenti mondatot, mert 
az ő őseinek nem ígért Is ten sem-
mit. [Ez egy ún. névtelen Misna, 
amiket a Talmud szabályai szerint 
mindig Méir rabbinak tulajdoní-
tunk (Szánhedrin 86a.). Érdekesség, 
hogy rabbi Méir maga is betérők 
gyermeke volt (Gitin 56a.).] 

A Jeruzsálemi Tal mudban 
(Bikurim uo.) azonban Jehudá rabbi 
véleményét olvashatjuk, aki  egy 
másik Tórai idézetre hivatkozva 
azt mondja, Ábrahám a betérők 
atyja is: „…népek tömegének 
atyjává teszlek Én téged.” (1Mózes 
17:5.) Ebből a népek atyja utal arra, 
hogy Ábrahám azoknak is az őse, 

csaptak.” – magyarázza Bráchá lel-
kesen a nem mindennapi helyzetet. 
Nem véletlen, hogy végtelenül hálás 
oktatóinak, az Oberlander házaspár-
nak és Nógrádi Bálintnak: „Szeret-
ném megköszönni nekik azt a ren-
geteg feltétel nélküli segítséget, ami-
vel megajándékoztak minket a ta-
nulás során. Nem volt olyan kérdés, 
akár a sábesz beköszönte előtt, ami-
re ne kaptunk volna választ. Lelkileg 
is sokszor a segítségünkre voltak.” 

A gijur program vége, a betérés 
záróakkordja a mikvében való meg-
merülés: „Ez számomra gyönyörű él-
mény volt, amit fokozott, hogy a gyer-
mekeim is alámerülhettek.”  Ezután 
pedig harmadszor is férjhez ment – 
ugyanahhoz az emberhez! „Még so-
sem láttam a férjemet ilyen meg-


