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Napról napra
Haszid tanítások a Rebbétől 
Sorozatunkban egy-egy rö-
vid tanítást adunk közre a 
lubavicsi Rebbe, Menáchem 
Mendel Schneerson Hájom jom 
(Napról napra) című könyvé-
ből. A rövid tanításokról a Vir-
tuális Bét Midrás programunk 
keretében Megyeri Jonatán tart 
előadást minden nap 8 órától. 

Svát 21.
A haszid asszonyok és lányok 
(legyenek megáldva hosszú és 
jó életre) kötelessége, hogy első 
helyet foglaljanak el minden-
nel kapcsolatban, mely szent 
vallásunk megerősítését és a 
zsidóság ügyét szolgálja, úgy 
általában.

Ezért [az asszonyok és a lá-
nyok] szervezzenek haszid nő-
egyleteket, hogy megerősítsék 
a haszid gyakorlatokat a gyer-
meknevelés és oktatás terén – 
ahogy ez ősidők óta szokás a 
haszid otthonokban.

Legyen része 
a Vasvári megújulásának!

Kedves Olvasónk! 
Örömmel tudatjuk, hogy az 
EMIH a közeljövőben elin-
dítja a Vasvári Pál utcai zsi-
nagóga restaurálási projekt-
jét. A felújítással kapcsolatos 
témákról a zsinagóga sorsát 
a szívükön viselőknek online 
fórumot szervezünk. A fóru-
mon való részvételi szándé-
kot a posta@zsido.com e-mail 
címre várjuk! A részletekről és 
időpontról a regisztrációt kö-
vetően küldünk tájékoztatást. 
Amennyiben a projektet anya-
gilag kívánja támogatni, arra az 
EMIH 13597539-12302010-
00031397-es bankszámlájá-
ra történő utalással van lehe-
tőség, a „Vasvári restauráció” 
megjegyzés feltüntetésével.

Hét gyümölcs – hét rabbi: 
határokon átívelő online Tu bisvát

„Az Örökkévalótól nem szár-
mazhat rossz” – ezzel a talmu-
di gondolattal nyitotta meg az 
EMIH online tu bisváti széderét 
Faith Áser budavári rabbi, az est 
konferansziéja, hozzátéve: lehet, 
hogy kényszernek éljük meg a 
képernyőn keresztüli ünneplést, 
de örömteli, hogy különböző 
hitközségekből, több mint 120 
ember közösen ünnepelhet. 

A több országból csatlakozó 
résztvevőket hitközségi elnökök 
kö szöntötték: Győrfi László, az 
EMIH társelnöke, Horowitz Ta
más, a debreceni, Koppelmann 
Fé lix nagyváradi, valamint 
Schwartz Róbert kolozsvári el-
nök. Ezt követően az EMIH hét 
rabbija avatta be a résztvevő-
ket Izrael hét szent növényének 
(búza, árpa, szőlő, füge, gránát-
alma, olajbogyó, datolya) misz-
tikájába.

A magyarázatokat Köves Slo
mó rabbi kezdte a búza bemuta-
tá sával, miután gyermekeivel kö-
zösen elmondták a boré pri háec 
és sehechejánu áldásokat. „A Tal-
mudban három vélemény áll ar-
ról, hogy melyik lehetett az a gyü-
mölcs, amelyik az első bűnt okoz-

ta: a szőlő és a füge mellett lehető-
ségként ott van a búza is. De miért 
mondjuk, hogy a búza gyümölcs? 
Az alapvető különbség a gyü-
mölcs és a gabona között, hogy 
az előbbi különösebb előgondo-
zás nélkül is terem, a gabonasze-
mekért viszont kemény verejték-
kel kell megdolgozni. Azonban a 
bűn előtt a gabona is olyan volt, 
mint a gyümölcs, Ádám vétkezé-
se után került alacsonyabb szint-
re. Mélyebb értelmezés szerint az 
ember olyan, mint a föld, ahhoz, 
hogy teljesítsük az evilági külde-
tésünket, az embernek keményen 
kell dolgoznia fizikai és erkölcsi 
értelemben is, ez pedig ugyan-
olyan nehéz feladat, mint a föl-
det megművelni. Erre tanít min-
ket a búza.”

Az EMIH vezető rabbiját 
Faigen Sámuel debreceni rabbi, 
az est ötletgazdája követte, aki 
az árpát mutatta be. Tanítását a 
süteményekre mondott mezonot 
áldással és egy korty árpasörrel 
fejezte be.

Ezután Stell Izsák újbudai 
rabbi a füge, Myers Mendel, a 
szentendrei rabbi a gránátalma, 
Fuchs Jehosua miskolci rabbi az 

olajbogyó, Glitzenstein Sámuel 
újlipótvárosi rabbi pedig a dato-
lya kapcsán adott érdekes és ér-
tékes útravalót. A szőlőt Faith 
rabbi mutatta be egy szép taní-
tással, mely a szerénység fontos-
ságára hívja fel a figyelmet.

Ezek után Orgad Dov Ber ko-
lozsvári rabbi a nap kettős kü-
lönlegességéről beszélt, miután 
idén a fák újéve és a nemzet-
közi holokauszt emléknap egy-
beesett. Végül Orgad rebbecen 
nagyapjának, Neumann Avigdor 
holokauszttúlélőnek vissza em-
lé kezése következett, aki gon do-
la tait azzal zárta, hogy az ő fel-
adata a múlt tanulságainak át-
adá sa, a miénk pedig, hogy azo-
kat felhasználva szebb világot 
épít sünk.

A több mint kétórás esemény 
a megszokottnál jóval interaktí-
vabb volt, miután a résztvevők 
hangszórója bekapcsolva lehe-
tett, így az elmúlt időszakból hi-
ányzó nyüzsgés is megelevened-
hetett. 

***
A tu bisváti fárbréngen 

megtekinthető 
az EMIH videóarchívumában.
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Zsidó híradó
Izrael és az arab világ 

az Egység magazin 138. számában

Imaidők a következő hétre (február 6-12.) 
AZ ISTENTISZTELETEKEN MASZK VISELÉSE KöTELEZő!

Talmud Egylet 
– Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Szombat: 9.15 Reggeli ima, majd süteményes Kidus; 
  12.24 Délutáni ima
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima, 
  16.30 Délutáni ima a Keren Orban 
A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS MIATT úJ IDőpONT:
péntek: 16.00 Áj városának elfoglalása
  (Szabó György Menáchem előadása); 
  17.00 Kábálát Sábát, majd süteményes Kidus;
  18.00 Midrási történetek a hetiszakaszhoz
  (Oberlander Báruch rabbi előadása)

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

Szombat: 
  9.15 Hetiszakasz 
  a kabbala tükrében
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Hétfő-péntek 
  (munkanapokon): 
  6.30 Reggeli ima
péntek: 17.30 Tanulás 
  18.00 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

Budavári Zsinagóga 
(I., Táncsics M. u. 26.)

Szombat: 
  9.15 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima
péntek: 
  16.30 Szombatfogadás

Cháj Galéria
(Szentendre, Pátriárka u. 6.)
Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
péntek: 
  18.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

Megannyi év után, úgy tűnik, a 
Trump-adminisztráció által el-
indított Ábrahám-egyezmény 
meghozhatja a konszolidációt 
Izrael és az arab világ között. A 
nyitás jegyében egyre több szál 
fűződik a zsidó állam és a kör-
nyező országok között. Gazda-
sági és kulturális megállapo-
dások, diplomáciai kapcsola-
tok születnek, ami nagy hatás-
sal van a régió nagy múltú, de 
mára fájdalmasan összezsugo-
rodott zsidó közösségeire. 

Az Egység januári számá-
val Marokkóba, Bahreinbe és 
az Egyesült Arab Emírségekbe 
látogatunk, megismerkedünk 
múltjukkal és jelenükkel, 
gaszt ronómiájukkal és mese-
beli alakjaikkal. A lapszám 
kü lönleges kordokumen tum-
ként bemutat kettőt a Reb be, 
Menáchem Mendel Schneer-
son rabbi különleges üzenetei 
közül is, amelyeket a marokkói 
Chábád küldötteknek címzett. 

Ehhez a témához kapcsoló-
dik Judapest anno rovatunk is, 
amelyben az iszlám híres tu-
dósáról, Goldziher Ignác pro-
fesszorról emlékezünk meg. 

Jiddiskájt rovatunkban a las-
san végéhez érő mikve-so ro - 
zatunk következő részében Bu- 
 dapest néhány kerületének 
mik vehelyzetét mutatjuk be, és 
utánajárunk egy legendának is: 
valóban volt-e egykor mikve a 
Dohány utcai zsinagógában. 

Kile rovatunkban két fon-
tos közösségi témáról olvas-
hatunk: egy 76 óra hosszú get-
tó-megemlékezésről és arról, 
hogyan áll ki Magyarország a 
kóser vágás mellett az Európai 
Unióban. 

Hetiszakasz
Mózes apósának tanácsai

Szakaszunk – Jitró (2Mózes  
18:1–20:23.) – a tóraadás és a 
tízparancsolat szakasza. Előbb 
azonban Jitró, Mózes mid janita 
apósa látogatást tesz az Egyip-
tomból nemrég kivonult héber 

törzsek táborában, és hasznos 
tanácsokat ad vejének a köz-
igazgatás korszerűsítése és de-
centralizációja ügyében. Jitró 
ér demeinek elismeréseként ne-
vezték el róla a hetiszakaszt.  

Elme-kontroll

A Tóra legtöbb parancsolata va-
laminek a megcselekvését várja 
el tőlünk, esetleg azt, hogy egy bi-
zonyos dologtól tartózkodjunk. 
A hetiszakaszunkban el hang- 
zó tizedik parancsolat azon ban 
attól int, hogy megkívánjuk azt, 
ami a másé. 

Vajon miért nem elég csak 
meg cselekedni a jót? Miért kell 
még gondolatainkat is az „isteni 
igába” hajtani?

Személyiségünk három csa-
tornán keresztül jut kifejezésre: 
gondolatainkon, beszédünkön és 
cselekedeteinken át. A zsidó ha-
gyomány szerint az önkontroll 
mimimuma az, hogy képesek va-
gyunk legalább cselekedeteink-
nek irányt szabni, s azokat a Tóra 
normái mentén vezetni. Ennél egy 
fokkal komolyabb kihívást jelent, 
mikor személyiségünket még be-
szédünkben is képesek vagyunk 
a Tóra szellemiségének megfe-
lelő módon kifejezésre juttatni. 
Ami pedig még ennél is jóval ne-
hezebb, mikor személyiségünket 
annak még legelemibb, leglénye-
gibb megnyilvánulásában, a gon-
dolatainkban is képesek vagyunk 
az Isten által kijelölt úton terelni.

A tizedik parancsolattal Isten 
tulajdonképpen a bizalmát he-

lyezi belénk, mintha azt monda-
ná: „Tudom, hogy képesek vagy-
tok rá.” A parancsolat isteni bizo-
nyíték arra vonatkozólag, hogy  
még gondolatainknak sem va-
gyunk végérvényesen kiszolgál-
tatva, kitartó munkával azokat 
is a megfelelő irányba tudjuk te-
relni.

A jó cselekedetek, bár min-
denki számára felismerhetően 
jók, azonban csalókák is: önma-
gukban ugyanis az istenszolgá-
lat útjának csupán egy megálló-
ját jelölik ki, de nem az úti célját. 

A cél ugyanis az, hogy a jó 
cselekedetek egyfajta kivetülései 
legyenek valódi érzelmeinknek, 
hogy a parancsolatokat ne csak 
mint Isten akaratát teljesítsük, 
hanem rögtön utána úgy is éljük 
meg azokat, mint énünk magától 
értetődő, természetes megnyil-
vá nulásait. Ennek elérése ko-
moly munkát igényel, de hogy 
el érhetjük, ahhoz kétség sem fér. 

Isten hitt bennünk, ezért adta 
a tizedik parancsolatot. Ha pe-
dig ő hisz bennünk, mi sem te-
hetünk mást.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Mordechai Wollenberg 

rabbi írása nyomán
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Velem és a Rebbével történt

Nixon listája : hogyan mentett a Rebbe szovjet zsidókat?

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Oroszországban születtem, köz-
vetlenül a második világháború 
befejezését követően. A Rebbe 
közbenjárásának köszönhetően 
a nagyszüleim 1958-ban Izrael-
be távozhattak. Mindent csend-
ben, hírverés nélkül intézett. 
Egy jól kiépített zsidó földalatti 
mozgalmat vezetett a bolsevi-
kok orra előtt.

Mi a szüleimmel 1968-ban 
tudtunk útnak indulni. Ők Iz-
raelben telepedtek le, én viszont 
Brooklynba mentem tanulni, a 
Chábád központjába. 

1970-ben megnősültem és 
elkezdtem munka után nézni. 
Az volt a legfőbb vágyam, hogy 
lubavicsi küldött lehessek vala-
hol a nagyvilágban, ezért megke-
restem Gershon Mendel Garelik 
rabbit, aki a milánói Chábád in-
tézményeket vezette. Ő felvett 
volna az egyik általa felügyelt 
étterembe kósersági ellenőrnek, 
ha a Rebbe is beleegyezik.

Mindketten írtunk a Reb bé-
nek, de én nem kaptam választ. 
Garelik rabbi viszont a követke-
ző üzenetet kapta: „Isten nem 
azért tett akkora csodát azzal, 
hogy kihozta őt Oroszországból, 
hogy kósersági felügyelő legyen”. 
Azaz a Rebbe szerint Istennek 
nagyobb tervei voltak velem.

Hogy mik voltak ezek a ter-
vek, csak akkor vált világos-
sá, amikor 1972-ben elkezdtem 
orosz bevándorlókkal foglalkoz-
ni New Yorkban, majd nem sok-
kal később felajánlották, hogy 
Los Angelesben tegyem ugyan-
ezt. Örömmel mentem vol-
na, de a Rebbe sokáig nem rea-
gált Cunin rabbi ez irányú meg-
keresésére. Megérdeklődtem a 
Rebbe titkárságán, hogy mi en-
nek az oka, ahol azt a választ kap-
tam, hogy a Rebbe a feleségem 
véleményét szeretné megtudni. 

központ alapjait. A Rebbe így vá-
laszolt: „Többet fog kapni, mint 
amennyit kér”.

Ezután igazi csoda történt. 
Éppen négyszáz gyerek számá-
ra tartottam napközis tábort egy 
meglehetősen zsúfolt helyen, 
amikor besétált egy hétközna-
pi kinézetű férfi. Kérdezősköd-
ni kezdett, én pedig elmondtam, 
hogy még meleg ebédet is fel-
szolgálunk a gyerekeknek. Erre 
könnybe lábadt a szeme, és el-
mondta, hogy annak idején, 
Csehszlovákiában sokat éhe-
zett gyerekként. „De miért van 
itt mindenki egymás hegyén-
hátán?” - kérdezte. „Mert nincs 
pénzünk egy nagyobb helyiség-
re” – feleltem.

Ő erre ígéretet tett, hogy je-
lentős adományt ad egy új köz-
pont létrehozására. Együtt kezd-
tünk el megfelelő épületet keres-
ni. Találtunk egy nagy autószer-
vizt, amelyért kétmillió dollárt 
kértek. Ő azonnal írt egy csekket 
félmillió dollárról, és lefoglalóz-
ta. Le voltam nyűgözve. Csak azt 
sajnáltam, hogy nem több pénz-
re kértem a Rebbe áldását!

Ha a Rebbe mondott valamit, 
az mindig valóra vált. A támo-
gatónk, Harry Rubenfeld, össze-
sen nyolcszázezer dollárt adott, 
tehát a Rebbének igaza lett: 
„Többet fog kapni, mint ameny-
nyit kér”.

Naftali Estulin rabbi

nincs kifogása a költözés ellen. A 
Rebbe erre azonnal megadta az 
engedélyt.

Eleinte csak néhány emberrel 
foglalkoztam, de a számuk gyor-
san több százra emelkedett. Egy 
évvel később a Rebbe azzal bízott 
meg, hogy gyűjtsem össze azon 
zsidók neveit, akik szeretnének 
kivándorolni a Szovjetunióból, 
de nincs rá lehetőségük. Több 
ezer nevet gyűjtöttem össze, és 
ezeket elküldtem a Rebbének.

Nem sokkal később azt is 
megtudtam, hogy mi lett a lis-
ta sorsa.

1974 júniusában Richard Ni-
xon amerikai elnök Moszkvába 
utazott, hogy Brezsnyevvel tár-
gyaljon. Amikor a szovjetek ki-
jelentették, hogy a zsidók sem 
akarják elhagyni az országot, hi-
szen az a „munkások paradicso-

tem nekik munkát és lakást ta-
lálni és megpróbáltam min-
den lehetséges módon támogat-
ni őket. 1978-ban elérkezett az 
idő, hogy saját zsinagógát ala-
pítsunk. A Chábád Orosz Zsi-
nagógát a Rebbe áldásával a La 
Brea Avenue-n nyitottuk meg. 
Hamarosan azonban ezt is ki-
nőttük. Minden programunkra 
egyre többen jelentkeztek. Nap-
közis tábort és idősek klubját is 
működtettünk. 

Egy harmadik központot is 
megnyitottam West Hollywood-
ban, ahol nagy orosz bevándor-
ló közösség élt. Pénzem azon-
ban nem volt, így azt kértem a 
Rebbétől, hogy adja áldását egy 
pénzgyűjtő kampányra, mellyel 
félmillió dollárt akartam ösz-
szeszedni, hogy lerakhassuk egy 
minden igényt kielégítő Chábád-

Neki ugyanis az egész család-
ja New Yorkban élt, és a Rebbét 
érdekelte, hogy ennek ellenére 
szívesen költözne-e Los Ange-
lesbe. A feleségem küldött neki 
egy levelet, melyben leírta, hogy 

ma”, Nixon elővette a névlistát. 
Hamarosan több ezer zsidó ván-
dorolhatott ki, akik közül sokan 
Los Angelesben kötöttek ki.

Az érkezőket általában már 
a repülőtéren vártam. Segítet-

Facebook Tanház

Virtuális 
Bét Midrás

Megyeri Jonatán

20:00

A zsidó filozófia 
alapjai

Oberlander Báruch

19:00

Hétfő: Zohár, a Ragyogás Könyve, a zsidó misztika alapműve (30)

Kedd: Hászid történetek és mesék (41)
Szerda: Kérdezd a rabbit! (42)

Csütörtök: Hetiszakasz a kabbala tükrében: 
Tévedett-e Shakespeare a Velencei kalmárban?

Faith Aser

21:00

Kedd: Zsidó misztika
Csütörtök: Zsidó vallásjog

A zsido.com 
Facebook-oldalán 

élőben

Vasárnap: Titkos-e a másik ember levelezése?

Naftali Estulin rabbi 1972 óra szolgálja a Los Angelesben élő 
orosz zsidó közösséget, és jelenleg ő a Chábád Orosz 
Bevándorlók Programja és Zsinagógája igazgatója. 

Az interjú 2011 szeptemberében készült.
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Kóser konyha

Marokkói hal
Párve, tojás és gluténmentes

1 kg zsírosabb húsú fehér hal, 
  például nílusi sügér, 
  feldarabolva
½ citrom leve
1 fej hagyma
friss fűszerágak vagy 
  levelek: curry, bazsalikom, 
  rozmaring, koriander stb., 
  ízlés szerint
56 gerezd fokhagyma
1 paradicsom
1 piros vagy sárga színű 
  kaliforniai paprika
1 szál répa
1 kisebb krumpli 
  (elhagyható)
4 ek. olívaolaj
4 ek. paradicsompüré
Fűszerek: só, bors, őrölt 
  koriander, kurkuma, 
  pirospaprika, ízlés szerint

A halat beáztatjuk a citromlé-
be. A friss fűszernövényeket 
vízbe áztatjuk, majd fény el-
lenében megvizsgáljuk, hogy 
megbizonyosodjunk, sem-
milyen bogár nem kerül ál-
taluk az ételbe. A megtisztí-
tott zöldfűszereket egy széles 
és mély lábos aljára helyez-
zük, erre kerülnek a feldara-
bolt zöldségek, végül pedig 
a citromléből kiemelt halda-
rabok. Hozzáadjuk a paradi-
csompürét, meglocsoljuk olí-
vaolajjal, és bőségesen meg-
fűszerezzük. Lefedjük, és kis 
lángon, kevergetés nélkül fél 
óra alatt készre főzzük a halat. 
Ha a leve elpárologna, kevés 
vízzel pótoljuk, nehogy oda-
égjenek a zöldségek.

További marokkói receptek 
az Egység 138. számában

Mire való egy hitközség rabbija? 2. rész
A zsidó közösségek vezetői szerepei

Előző írásomban azt vizsgáltam, 
mit jelent a rabbik kezében levő 
nagy hatalom és milyen óriási vál-
tozásokon ment át a történelem so-
rán. Ezen a héten áttekintem, mi a 
hagyományos magyar modellje a 
hitközségi vezetésnek. 

A mindennapi döntések 
meghozói: a világi vezetők

A talmudi leírás szerint (Mögilá 26b.) 
a közösség „világi” vezetését egy 
hét emberből álló testület (sivá tuvé 
háir, mai megfelelőjük: elöljárók) 
látja el, akiket a közösség nevez ki, 
konszenzusos vagy többségi dön-
tés alapján. Több vélemény szerint 
szavazati joggal csak az adófizetők 
rendelkeztek, nem pedig minden 
család minden tagja (Talmudic En cy
clo pedia [héber] 19. kötet 86–87. oldal). 

Ez a testület a teljes közösség ne-
vében tevékenykedett, és nemcsak a 
mindennapi vezetésre voltak jogo-
sultak, hanem különböző rendele-
teket is hozhattak, illetve ők bonyo-
lították le az új rabbi megválasztá-
sát is (uo. 77–84. oldal). Döntésük ellen 
nem lehetett fellebbezni, mert ők az 
egész közösség nevében beszéltek 
(uo. 72–77. oldal) – azonban rendele-
teik csak akkor voltak érvényesek, 
ha a rabbi jóváhagyta őket (Talmud, 
Bává bátrá 9a.; Tuvé háir 12:2.; TE uo. 97–
99. oldal). Vagyis minden olyan hely-
zetben, mely morális, tórai útmuta-
tást igényelt, a rabbi felülvizsgálatá-
ra volt szükség, azonban a minden-
napi operatív tevékenységbe nem 
folyt bele. Erre az adta a lehetősé-
get, hogy a testület tagjai csak meg-
becsült emberek lehettek, akiknek 
az erkölcsi feddhetetlenségét soha 
nem kérdőjelezték meg (ET uo. 86. ol-
dal; Tuvé háir 2. fejezet). Így a napi teen-
dőket önállóan is elláthatták, hiszen 
biztos volt, hogy a háláchát követve 
fognak majd dönteni, és csak a na-
gyobb horderejű kérdésekben volt 
szükségük a rabbi útmutatására. 

A neológ rabbik szerepének 
átalakulása

Ez alapján a modell alapján mű-
ködtek a zsidó hitközségek évszá-

za dokon keresztül. Ez volt a helyzet 
(a korábban említett állami meg-
kötéseket leszámítva) Magyaror-
szá gon is addig, amíg meg nem 
ala kult a kongresszusi zsidóság. Az 
új neológ irányzat azonban lefo-
koz ta a rabbit, a hitközség vezető-
jéből alkalmazottat csináltak, aki a 
zsinagógai rendért felel. Innentől 
a rabbijaik véleményét nem kell 
kikérni a hitközség dolgaiban és 
az elöljárók nem feltétlenül olyan 
személyek, akik a vallásgyakorlás 
mellett kötelezték el magukat. 

Ez volt az egyik kulcskérdés, 
amely megerősítette az ortodox 
és neológ szakadást, mivel előbbi-
ek továbbra is elvárták, hogy a rab-
bi a hitközség spirituális vezető-
je legyen, akinek mérvadó a véle-
ménye (erről nagy irodalom van, lásd pl. 
Zchor jömot olám 1. kötet 338. oldal, Jakov 
Katz: Hákerá sölo nitáchá [A végzetes szaka-
dás] 10. fejezet, Schweitzer Gábor fent emlí-
tett írása és máshol). 

A magyar zsidóság hagyományos 
vezetési modellje

A szakadás után az ortodox irány-
zat úgy épült fel, hogy az országos 
vezetés részben rabbikból, részben 
pedig a közösség nagyra becsült, 
befolyásos tagjaiból állt (lásd Zchor 
jömot olám 2. kötet 167. oldal). A hitköz-
ségi vezetés hagyományos magyar 
modelljének legfontosabb eleme, 
hogy a hit alapján áll, vagyis a vi-
lági vezetők is vallásos emberek, 
akik a magánéletükben is elköte-
lezték ma gukat a hagyományos 
életmód mel lett és mindent sze-
retnének meg tenni a vallásos zsi-
dóság fejlődé séért, vi rág zásáért. 
Eszük ágában sincs olyat tenni, 
ami nem felel meg a há lá chának, 
még akkor sem, ha az valamilyen 
for mában hasznos lehetne a hit-
községnek. 

Az ő elkötelezettségük azon-
ban önmagában nem volt elég, fö-
löttük állt a rabbi, aki a végső dön-
tést meghozta minden olyan kér-
désben, amit fontosnak ítélt. A vi-
lági vezetők végezték a mindennapi 
munkát úgy, hogy időről időre be-

számoltak tevékenységükről a rab-
biknak és útmutatást kértek tőlük a 
jövőre nézve.  A rabbik nem is vet-
ték szívesen, amikor bürokratikus 
dolgokba vonták be őket, mert ezt 
időpazarlásnak tekintették. Teljes 
bizalommal kellett lenniük az elöl-
járók iránt, hogy idejüket a rabbini-
kus teendőiknek tudják szentelni: 
pl. a tóratanulásnak és -tanítás nak 
vagy annak, hogy tanácskozásra 
és magánbeszélgetésekre fogadják 
a hozzájuk fordulókat. Az orszá-
goshoz hasonló rendszerben mű-
ködött minden egyes ortodox hit-
község.

Rabbik és elöljárók munka 
közben

A kárpátaljai Huszton a nagy tudá-
sá ról messze földön híres Schik 
Mózes rabbival (1807–1879), a 
Má HáRáM Sikkel történt egy eset, 
mely jól példázza a fentieket. Egy-
szer bejelentkeztek hozzá a hitköz-
ségi vezetők, akik néhány fontos 
témát akartak vele megtárgyalni. 
A megbeszélés na gyon elhúzódott, 
annyira, hogy egy szer csak a rabbi 
idős édesanyja megunta a dolgot. 
Benyitott a szobába és szomorúan 
azt mondta: „Drága fiam, ha ilyen 
sokáig fogsz tárgyalni a hitközségi 
vezetőkkel, akkor nem fog marad-
ni időd a tanulásra és tudatlan ám 
hoorec maradsz!” 

Gyerekkoromban láttam ugyan - 
ennek az éremnek a másik olda-
lát is: az elöljáróság által végzett fe-
lelősségteljes és időigényes mun-
kát, mivel édesapám a pápai hit-
község egyik vezető elöljárója volt 
élete végéig. Munka után gyakran 
csak gyorsan megvacsorázott és si-
etett a megbeszélésre, ahol az elöl-
járók maguk között megvitatták a 
fontos témákat. Csak akkor mentek 
be mesteremhez, Grünwald József 
rabbihoz (1903–1984), hogy kikér-
jék véleményét, amikor megszüle-
tett a döntésük és az áldását akar-
ták kérni hozzá. 

A tanulmány teljes szövege a 
zsido.com-on olvasható.

Oberlander Báruch


