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Haszid tanítások 
a rebbétől 

Sorozatunkban egy-egy rövid 
tanítást adunk közre a lubavicsi 
Reb be, Menáchem Mendel 
Schneer son Hájom jom (Nap-
ról napra) című könyvéből. A 
rövid tanításokról a Virtuális 
Bét Midrás programunk ke-
retében Megyeri Jonatán tart 
előadást minden nap 20 órától. 

Ádár II. 18.
Nagyapám (a negyedik lu ba-
vi csi Rebbe) azt írta az egyik 
máá márjában (hászid érteke-
zésében): fontos, hogy min-
den nap tanuljunk valameny-
nyit az írott Tórából Rási kom-
mentájaival, mert az ő magya-
rázatai trumák – kiválasztottak 
– Bölcseink, áldassék emlékük, 
magyarázatai közül.

... és legalább egy talmudi 
traktátust mindenki tanuljon 
az év során.

Ádár 19.
Még az átlagos hászidok is 
ala pos ismerettel rendelkez-
tek a Tánáchot (Biblia) illető-
en. Jól megszokott szokásuk 
volt: a reggeli sáchrit imádko-
zás után Misnát tanultak, mi-
közben a tálitjukat (imasál) 
hajtották össze és a tfilinjüket 
(imaszíj) tették el, a Tánách 
min dig egy bizonyos részét is-
mételték, olyan rend szerint, 
hogy háromhavonta befejez-
ték az egész Tánáchot.

Purim – kicsit másképp, de ugyanolyan lelkesedéssel

Purimkor szokás, hogy a dolgo-
kat a „fejük tetejére” állítjuk. Az 
idei Purim pedig igazán feje te-
tejére állította minden ünnepi 
elképzelésünket. „Ez volt az első 
Purim, amikor 8-ra hazaértem” 
– jegyezte meg a furcsa ünnep ről 
Fuchs Jehosua, miskolci rab  bi. A 
programok nagy része on line 
zajlott, 12 helyszínen azon ban, 
összesen 37 alkalommal, szemé-
lye sen is meghallgathat tuk a 
Me gilá felolvasását.

Az online műsorfolyam igen 
változatosan alakult, Köves Slo
mó vezető rabbi köszöntő je és 
Megilá-olvasása után vicces pu-
rimi játékokat kacaghattak vé-
gig a nézők, ezeket Kálloy Mol 
nár Péter és Janklovics Péter pre-
zentálta. Később Réczei Tamás 
Szilágyi Nórával, a CEDEK Sze-
retetszolgá lat vezetőjével, Purim 
egyik mic vája, az adományozás 
kapcsán a jó tékonykodás szere-
péről beszélgetett. 

Az Óbudai Zsinagógában, 
va lamint a Zsilipben éppúgy 
szűk körű ünneplés zajlott, mint 
Miskolcon, míg a CTeen vezetői, 
a Bassman házaspár autóval szál-
lította ki a purimi csomagokat az 
ifjúsági szervezet tagjainak. (Az 
ünnep egyik micvája, hogy má-
sokat ennivalót adunk).

Aki biztonságosabbnak ítélte 
a szabadtéri Megilá-olvasást, az 
csatlakozhatott a Vasvári Pál ut-
cai zsinagóga közösségéhez vagy 
ellátogathatott a Budavári Zsina-
gógába is, ahol a Megilá-olvasás 
és az ima az udvaron zajlott. Az 
ünnepségen fiatalok és időseb-
bek is jelen voltak, volt közössé-
gi játék és egy cigányprímás, aki 
zsidó dallamokat játszott. Faith 
Áser rabbi arról beszélt, hogy 
Mordechájtól meg lehet tanul-
ni, hogy az ember miként élheti 
meg büszkén a zsidóságát. 

Az újbudai zsinagógában a 
Bocskai úton 10 fős „turnusok-

ban” zajlott a Megilá-olvasás: 
Stell Izsák rabbi fáradhatatlanul, 
folyamatosan olvasta fel Eszter 
könyvét. A frissen felújított zsi-
nagógába tíz ember mehetett be 
egyszerre, egymástól megfelelő 
távolságban ültek a jó hangulatú 
purimi ünneplésen. Szentend-
rén a tavalyi purimi buli legvic-
cesebb pillanataiból összeállított 
fotókiállítással fogadták az ün-
neplőket, pénteken pedig egész 
napos Megilá-olvasás volt. 

Bár a Bét Menáchem iskolá-
ban Purim idején digitális okta-
tás folyt, az iskola vezetősége így 
is megtalálta a módját, hogy meg-
teremtse az ünnepi hangulatot. A 
hagyományos közös ünnepi lako-
mát elviteles csomagokban juttat-
ták el a szülőkhöz, a Purizoomon 
pedig a gyerekek interneten ke-
resztül ünnepelhettek együtt: vir-
tuálisan átadták egymásnak mis
loách manot csomagjaikat és a jel-
mezeiket is bemutathatták. 
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Zsidó híradó
A budapesti gettóra emlékezik 

az Egység

Imaidők a következő hétre (március 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; 
  12.25 Délutáni ima
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima, 
  17.25 Délutáni ima a Keren Orban 
A KIJÁrÁSI KOrLÁTOZÁS MIATT úJ IDőpONT:
péntek: 16.30 Mózes és Jósua
  (Szabó György Menáchem előadása); 
  17.30 Minchá délutáni ima; 
  Kábálát Sábát, majd süteményes Kidus;
  18.30 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

Az Egység 139. száma külön-
leges összeállítást kínál a bu-
dapesti gettó felszabadulásá-
nak évfordulója alkalmából. 
Az EMIH 76 év 76 óra című 
műsorsorozatában elhangzott 
interjúk és visszaemlékezé-
sek közül válogatva nem csak 
a gettó történetével és egyé-
ni sorsokkal ismertetjük meg 
az olvasót, hanem betekintést 
adunk több olyan projektbe, 
melyek az emlékezést és a jövő 
generációk oktatását célozzák. 
Ehhez kapcsolódik a műsor 
egyik helyszíne is, maga a Sor-
sok Háza múzeum, ahol töb-
bek között Köves Slomó rab-
bi beszélt az intézmény prog-
ramjának kialakításáról. Surá
nyi András a múzeumi anyag 
részeként készített túlélő és 
embermentő-interjúkkal is-
merteti meg az olvasót.

Az újságban sajnos ismét 
búcsúzunk, ezúttal a pesti je-
si va egykori diákjától, a ko-
ronavírus szövődményei-
nek következtében elhunyt 
Yehuda (Yudi) Dukes rabbitól, 
aki segítőkészségével és cso-
dálatos kedvességével sokak 
életére volt hatással itt Ma-

gyarországon is. A fájdalmas 
hír hez kapcsolódóan a Rebbe 
levelei közül egy, a gyász té-
májával foglalkozó írást vá-
lasztottunk. 

Mikve sorozatunkat Dombi 
Gábor kultúrtörténész tanul-
mányával folytatjuk, mely át-
tekinti a fővárosi rituális für-
dők történetét. Judapest anno 
rovatunk ugyancsak a buda-
pes ti gettó emlékeit sorakoz-
tat ja föl. Mispóche rovatunk 
központi témája a liszt – ez-
zel készülünk a közeledő Pe-
száchra. 

Hetiszakasz
Az aranyborjú következményei

Szakaszunk – Ki Tiszá (2Mó
zes 30:11–34:35.) – közli az el-
ső ízben megejtett zsidó nép-
számlálás utasításait, valamint 
a Szentélyben használt kenő-

olaj és füstölőszer készítésének 
mód ját. A szakasz fő témája az 
arany borjú készítésének botrá-
nyos ténye és annak nemzedé-
kekre szóló következményei. 

A táblák széttörése

„Felgerjedt Mózes haragja, le-
dobta kezeiből a táblákat és 
összetörte azokat a hegy alján” 
(2Mózes 32:19). „A táblákat és 
a törött kőtáblákat a frigyszek-
rényben őrizték” (Babiloni Tal
mud, Bává bátrá 14b).

Hetiszakaszunknak és a Tal-
mudnak a fent idézett megálla pí-
tásai spirituális életünkre is iga-
zak. Szívünk frigyszekrényében 
– a Tóra-tanulásunkban – is je len 
kell legyenek mind az ép, mind 
a törött kőtáblák, méghozzá szo-
ros közelségben, egymás mellett. 

Más szóval: a Tórához és a 
szentséghez csak akkor tudunk 
igazán kapcsolódni, ha az isten-
szolgálatban jelenlévő mind a 
két pár kőtábla aspektusát szem 
előtt tartjuk.

A Tóra-tanulásunknak egyfe-
lől olyannak kell lennie, mint az 
ép pár kőtáblának, amibe a betűk 
a kőtábla anyagába vésettek. Is-
ten szavai elválaszthatatlan részei 
voltak a Tórának, hiszen a betűk 
nem csupán a kőtáblán voltak, de 
annak szó szerint részét képez-
ték! Ennek példájára a mi felada-
tunk az, hogy intellektusunk lat-
ba vetésével addig erőlködjünk, 
míg szellemünk, gondolataink a 

Tórával teljesen és elválasztha-
tatlanul eggyé nem válnak, hogy 
Isten szavai mintegy szívünk kő-
tábláira vésessenek örökre.

Az istenszolgálat és a tórata-
nulás azonban csak úgy teljes, ha 
abban a törött kőtáblák aspektu-
sa is jelen van. Hogy valóban ké-
pesek legyünk elérni a Tórában 
rejlő végtelen isteni bölcsessé-
get, intellektusunkat meg kell 
törnünk. Az egyszerű emberi lo-
gika szintjén ugyanis teljességgel 
lehetetlen felfogni az Örökkéva-
ló végtelen szellemét. A véges 
ember és a végtelen Isten közti 
szakadékot csak egy módon le-
het áthidalni: intellektusunkat 
be kell törnünk, és teljes mér-
tékben az Örökkévaló szolgála-
tának igájába hajtanunk, hogy 
minél többet megfoghassunk az 
ő megfoghatatlan lényéből. 

Az Örökkévaló világítsa meg 
szívünket és szellemünket, hogy 
mindnyájan képesek legyünk rá-
lelni lelkünk kőtábláira, éspedig 
mind a két párra.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke a Likuté szichot 26. köte

tének 248. oldala alapján, az 
Ászáder liszöudátá idézetében.
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yudi dukes öröksége:
elhunyt a pesti jesiva 
egykori diákja

76 év – 76 óra: 
maratoni műsorfolyammal 
emlékezett az eMiH 
a budapesti gettó 
felszabadulására

Ha nincs liszt, 
nincs Tóra
Miért olyan fontos a liszt 
a zsidó vallásban?

„Bennem élő eredet”
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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 1,500 
videotaped interviews conducted to date. While we have done our utmost to authenticate 
these stories, they reflect the listener’s recollection and interpretation of the Rebbe’s words.
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About a year after my family and I moved to the 
development town of Migdal HaEmek, I ran for 
head of the local council as part of the center-left 

Mapai party. I was only twenty-five years old at the time, 
but I won the election, serving as the head of the council 
for the next eighteen years — from 1959 until 1977. 
During that time, the situation in the town was very 
difficult. Migdal HaEmek had been founded in 1953 
as part of an initiative to build development towns in 
Israel for the purpose of settling immigrants flocking 
to the new state. As such, Migdal HaEmek absorbed 
immigrants from thirty-two different countries, but there 
wasn’t enough employment for all the people that came. 
Therefore, my efforts were directed toward developing 
employment opportunities as well as education venues.
My efforts in education were greatly aided by Rabbi 
Yitzchak Grossman who came to Migdal HaEmek in 1964 
and with whom I forged a strong bond. He established 
the Migdal Ohr institutions, where thousands of children 
and youth are educated today, many from troubled 
homes around the country. 

In 1974, Rabbi Grossman asked me to join him on a 
fund-raising trip to the United States. We were to meet 
potential donors there who might help with funding for 
the Migdal Ohr institutions. When we stopped in New 
York, Rabbi Grossman — who has a chasidic background 
— called Rabbi Leibel Groner, the secretary to the Rebbe 
of Chabad Lubavitch, and arranged an audience. I recall 
that it was set for Sunday night at 1 a.m.
Despite the late hour, when we arrived at Chabad 
Headquarters, the place was teeming with people, 
mainly young people. Rabbi Grossman, myself and my 
wife were invited to enter the Rebbe’s office and to 
sit across from the Rebbe’s desk. I remember thinking 
that the Rebbe projected a very impressive personality 
as he looked at us with his penetrating eyes. He asked 
us in which language we preferred to communicate — 
Hebrew, English or Yiddish. Being that I am a native 
Yiddish speaker, I chose that option. 
The Rebbe said that he had heard about my activities 
in Migdal HaEmek, and he asked me to tell him more 
about them. So I described the town and told him about 
the unique composition of the population, about the 
difficulties of immigrant absorption, and about the 
progress that we had made in the employment and 
educational fields. From his questions and responses, I 
deduced that the Rebbe was well versed in our problems 
and understood perfectly the unique challenges that 
development towns in Israel faced.
We also conversed about providing religious services 
to the immigrants, and the Rebbe mentioned that he’d 
heard that I had moved our synagogues out of temporary 
shacks into permanent structures that I had built. He said 
he appreciated this very much, not only because of the 
religious aspect, but also because synagogues helped 
the immigrants acclimate to their new environment. He 
explained that they were the most appropriate places 
to welcome immigrants because they were centers of 
social inclusion. “When a newcomer comes to shul,” the 
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Velem és a rebbével történt

Zsinagóga mint az integráció színhelye

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Egy évvel azután, hogy a csalá-
dom Migdál Háemekbe költö-
zött, versenybe szálltam a pol-
gármesteri székért, a baloldali 
Munkapárt színeiben. Mind-
össze huszonöt éves voltam, de 
megnyertem a választást. 1959 
és 1977 között, összesen tizen-
nyolc éven keresztül töltöttem 
be ezt a pozíciót.

Abban az időben nagyon ne-
héz helyzetben volt a település. 
Migdál Háemeket 1953-ban ala-
pították, elsősorban azért, hogy 
új bevándorlókat helyezzenek 
el benne. Összesen 32 különbö-
ző országból érkeztek emberek a 
városba. Munkalehetőség azon-
ban nem volt elég, ezért az okta-
tás fejlesztése mellett elsősorban 
erre a területre koncentráltam.

Az oktatás ügyéhez hatal-
mas segítséget kaptam Jicchák 
Grossman rabbitól, aki 1964-
ben érkezett a városba és aki-
vel hamar összebarátkoztam. A 
rabbi alapította meg a Migdál 
Or oktatási központot, ahol ma 
már több ezer, nehéz családi kö-
rülmények között élő gyermek 
és fiatal tanul az egész országból.

1974-ben Grossman rab-
bi megkért, hogy csatlakozzam 
hozzá egy adománygyűjtő kör-
útra az Egyesült Államokban. 
New Yorkba érve Grossman rab-
bi felvette a kapcsolatot Leibel 
Groner rabbival, a Lubavicsi 
Rebbe titkárával, és időpontot 
foglalt egy találkozóra. 

A Rebbe elmondta, hogy már 
hal lott a Migdál Háemekben 
foly tatott munkámról és meg-
kért, hogy fejtsem ki részlete-
sen. Leírtam neki a városunkat 
és beszámoltam a lakosság szí-

Hihetetlen volt látni, hogy a 
Rebbe milyen mélységben isme-
ri a világban folyó  eseménye-
ket. Emlékszem, így fogalma-
zott: „Ha a fiúk és a lányok egy 
osztályteremben ülnek, és egy 
fiú meghúzza az előtte ülő lány 
copfját, hogy tudnának a tanu-
lásra koncentrálni? Egyértelmű, 
hogy így nem lehet hatékonyan 
oktatni. A helyzet pedig csak 
bo nyolultabbá válik az életkor 
előrehaladtával”.

A feleségem elmondta, hogy 
véleménye szerint nem valósít-
ható meg a koedukált oktatás fel-
számolása az izraeli iskolákban, 
mert ahhoz az Oktatási Miniszté-
rium engedélyére lenne szükség. 
Kifejezte kétségeit, hogy a szeku-
láris vagy akár a nemzeti-vallá-
sos oldal támogatná ezt a javasla-
tot. A Rebbe azt tanácsolta, hogy 
először próbálkozzanak a vilá-
gi iskolákkal. „A nemzeti-vallá-
sos közösséget nem fogja tudni 
meggyőzni, mert ők ezt politikai 
támadásnak fognák fel” – mond-
ta a Rebbe mosolyogva. Azt ja-
vasolta, hogy indítsanak kísérle-
ti programot egy kontrollcsoport 
részvételével, és tudományos ala-
possággal vizsgálják a diákok tel-
jesítményét, több éven keresztül. 
A felmérésből látszik majd, hogy 
a nemek szétválasztása javítja a 
tanulmányi eredményt.

Cvi Alderoti

jegyzéseiből és kérdéseiből kide-
rült, hogy jól ismeri a problémá-
inkat, és pontosan értette, hogy 
milyen kihívásokkal kell szem-
benéznünk.

Beszéltünk a bevándorlóknak 
nyújtott vallási szolgáltatásokról 
is. A Rebbe megemlítette, hogy 
hallott arról is, hogy a kezdemé-
nyezésemre állandó épületet kap-
tak a korábban ideiglenes helyen 
működő zsinagógák. Ezt nagy-
ra értékelte, és nemcsak a vallási 
élet fejlesztése miatt, hanem azért 
is, mert a zsinagógák segítették az 
újonnan érkezettek beilleszkedé-
sét a társadalomba. Elmagyaráz-
ta, hogy a zsinagógák különösen 
alkalmasak a bevándorlók foga-
dására, mert ott közösségre lel-
nek. „Amikor egy bevándorló el-

Háemekben működő zsinagógák 
kiemelkedő szerepet játszanak az 
oda érkező bevándorlók beillesz-
kedésében, és példával szolgál-
nak egész Izrael számára. 

A beszélgetés során a Rebbe 
a feleségemet is megszólította: 
„Tudom, hogy ön egy iskola igaz-
gatója. Hallottam a tevékeny-
ségéről és a díjakról is, melye-
ket elnyert” – mondta. Kifejtet-
te, hogy nagyra becsüli a felesé-
gem oktatási munkáját. A Rebbe 
azt tanácsolta a feleségemnek, 
hogy válasszák ketté a fiúk és a 
lányok oktatását. Az angol okta-
tási rendszert hozta fel példának, 
ahol már régóta külön oktatják a 
fiúkat és a lányokat, a kimagas-
ló tanulmányi eredmények pedig 
önmagukért beszélnek.

nes összetételéről. Elmondtam, 
hogy milyen nehézségeink van-
nak a bevándorlók beilleszkedé-
sével és milyen sikereket értünk 
el a munkahelyteremtés és az 
oktatás területén. A Rebbe meg-

megy a zsinagógába, akkor zsi-
dóként máris otthon érzi magát. 
Ott barátokra tesz szert, meghí-
vásokat kap és kapcsolatokat te-
remt a többi emberrel” – mondta. 
Hozzátette azt is, hogy a Migdál 
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Kóser konyha

Laffa
párve, tojásmentes

60 dkg liszt
egy csomag élesztő
1 pohár langyos víz
2 kk cukor
3 kk só
½ pohár olaj

Az élesztőt a vízbe morzsol-
juk, hozzáadjuk a cukrot, el-
keverjük, és néhány percre 
félretesszük. Ezalatt a lisz-
tet tálba szitáljuk, beleke-
verjük a sót, az olajat, és vé-
gül az élesztős keveréket is a 
tálba töltjük. Ha szükséges, 
adjunk hozzá még egy ke-
vés langyos vizet vagy lisz-
tet. Rugalmas tésztát gyú-
runk, majd néhány percig 
dagasztjuk. Kiolajozott tál-
ban, letakarva fél órán át pi-
hentetjük, majd ökölnyi mé-
retű gömböket formázunk a 
tésztából. Újabb húsz perc-
nyi pihentetés után egy ser-
penyőt felforrósítunk. Egy 
tésztadarabot lisztezett gyú-
ródeszkán kinyújtunk, és a 
forró serpenyőben előbb az 
egyik, majd a másik oldalát 
sütjük meg. Figyeljünk oda, 
mert hamar megég, egy-egy 
perc elegendő mindkét ol-
dalnak ahhoz, hogy átsüljön 
a laffa. Azonnal megtöltjük a 
kívánt töltelékkel, és forrón 
tálaljuk. Mivel a tésztában 
több a víz, mint az egyéb fo-
lyadék, a hámoci áldást kell 
rá elmondanunk kézmosás 
után, az étkezés végeztével 
pedig a birkát hámázon (asz-
tali áldás) következik.

Kérdezd a rabbit!

Szabad-e előre furakodni a sorban az oltásért? (2. rész)
A sorban állás törvényei 

– szabad-e előre furakodni, 
amikor mindenkinek jut, 

csak többet kell várni?
Elfogadott alapelv a legtöbb he-
lyen, hogy érkezési sorrendben 
kerülnek sorra az emberek, akár 
vásárlásról, akár ügyintézésről 
van szó. Íratlan törvény, hogy 
aki később jön, az beáll a sor vé-
gére. A háláchá szerint nem eti-
kus ügyeskedni, kikerülni a sort 
vagy előre furakodni. 

„Amikor a szegény ember 
kinézte a zsömlét” – szabad-e 

kikerülni a sort, ha nincs 
elég a kinézett dologból? 

Amikor a boltban van elég áru, 
akkor a sorban állásnak csak 
az időveszteség a tétje. Ami-
kor azonban nincsen ott elég 
elérhető termék, akkor a tét 
az, hogy ki fog hozzájutni az 
áruhoz. Ehhez kapcsolódik a 
híres talmudi téma, aminek az 
a neve, hogy a „áni möhápéch 
böchárárá – szegény ember, aki 
kinézte magának a zsömlét”1. 
Ez vonatkozik arra, ha valaki 
valamit kinézett magának, ami-
ből csak egy van, de még nem 
sikerült végbe vinnie az adott 
dolog (munka, ingatlanvásárlás 
vagy bérlés, tárgy stb.) megszer-
zését. A zsidó jog a megszerzést 
a birtokba vételtől számítja. Az, 
hogy valaki kinézett magának 
valamit, még nem teszi tulaj-
donossá, vagyis, ha más szerzi 
meg, az nem számít lopásnak. 
A Talmud szerint azonban, ha 
egy szegény ember nézett ki 
magának valamit, amiből itt 
nincs több, és megállapodtak2, 
akkor tilos őt megelőzni és go-
nosz, aki ezt megteszi, mivel a 
szegénynek nem lesz lehetősége 

utánajárni, hogy máshol szerez-
ze be a zsömléjét.  

* * *
Ezek után vegyünk példának 
egy oltóközpontot! 

Első eset: amikor az oltóköz
pontba 100 oltás érkezik és ugyan  
ennyi embert értesítettek név sze
rint, hogy menjen oltásra az adott 
napon. Szabade beállnia valaki
nek, akit nem hívtak be, tudva, 
hogy így a 100. embernek már 
nem fog jutni oltás?

Ebben az esetben, amikor egy 
fiatalabb vagy más okból az ol-
tási rendben éppen nem soron 
levő ember beáll a sorba egy jo-
gosult helyett, akkor ő egy ma-
gánál veszélyeztetettebb ember-
től veszi el az oltást, akinek ki 
volt jelölve az adott oltóanyag, 
veszélyeztetve ezzel az életét. Ez 
már a gyilkosság tilalmával üt-
közhet, ha nem fogja megkapni 
az oltást napokon belül a veszé-
lyeztetettebb ember, és minden-
képpen gonosz cselekedetnek 
számít, akkor is, ha a másik zá-
ros határidőn belül be lesz oltva, 
mert olyan ez, mint az, aki elve-
szi a szegény embertől a zsömlét, 
amit az kinézett magának. 

Második eset: amikor az oltó
központban a nap végén kiderül, 
hogy maradt tíz oltás, amit nem 
lehet visszavinni a hűtőraktárba, 
be kell adni hat órán belül, vagy 
lejár a szavatossága. A nővér fel
hívja a 46 éves barátját, Simont, 
hogy menjen oltatni. Simon azon
ban tudja, hogy Reuvén, a 86 éves 
holokauszttúlélő még nem kapott 
oltást. Szabade Simonnak elfo
gadnia a felajánlást, vagy át kell 
adnia Reuvénnek a lehetőséget? 

Ha Reuvén abba a korosz-
tályba tartozik, akiket éppen ol-
tanak és valószínű, hogy napo-

kon belül ő is sorra kerül, akkor 
biztosan nem kell Simonnak le-
mondania a lehetőségről, hogy 
akár egy fél évvel hamarabb jus-
son oltáshoz, mint ahogy az ol-
tási sorrend alapján tehetné. Ha 
nem ez a helyzet, és valami miatt 
nem várható, hogy Reuvént ha-
marosan beoltják, akkor Simon-
nak joga van mérlegelni, hogy 
melyikük van nagyobb veszély-
ben. Hiszen lehet, hogy a fiata-
labb nagyobb veszélynek van ki-
téve, pl. ha dolgoznia kell járni; 
iskolába járó gyerekei vannak, 
akiket neki kell hozni-vinni; tö-
megközlekedéssel jár; zsinagó-
gában imádkozik közösségben 
stb. Szemben egy olyan idősebb 
emberrel, aki nyugdíjas vagy ott-
honról dolgozik, nincs gyereke, 
saját autóval jár stb. Így előfor-
dulhat, hogy a 46 éves a jogosul-
tabb, mint a 86 éves. Ebben az 
esetben Simon nem köteles fel-
áldoznia magát Reuvén kényel-
méért. De még abban az esetben 
is, ha Simon nem gondolja, hogy 
ő nagyobb veszélynek van kité-
ve, csak úgy látja, hogy számára 
is valamennyire veszélyes a hely-
zet, akkor már nem köteles átad-
ni a lehetőséget. Hiszen nem kö-
teles feláldoznia magát és vállal-
nia a veszélyt a másik emberért, 
mivel ebben az esetben törvé-
nyesen tud hozzájutni az oltás-
hoz, hiszen nincs szabályozás 
arra nézve, hogy kinek kell adni 
a maradék oltásból, mielőtt lejár 
és használhatatlanná válik.

Kívánok mindenkinek 
jó egész séget! 

Oberlander Báruch

A cikk teljes terjedelmében 
megjelent a zsido.com portálon 

és olvasható lesz az Egység 
magazin 140. számában. 1 Kidusin 59a.; 2 SÁ CM 237:1. RöMÁ.


