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Napról napra
Haszid tanítások a Rebbétől 
Sorozatunkban egy-egy rövid 
tanítást adunk közre a lu ba-
vicsi Rebbe, Menáchem Men-
del Schneerson Hájom jom 
(Napról napra) című könyvé-
ből, melyekről Virtuális Bét 
Mid rás programunkban Me-
gyeri Jonatán tart előadást 
min den nap 20 órától. 

Ijár 8. 
A küldött olyan, mint az, aki 
küldte. [A Talmud (Kidusin 
traktátus 41a-43b) úgy rendel-
kezik, hogy a küldött (sáliách) 
egyenértékű azzal, aki küldi, 
azaz a legtöbb dolgot helyette is 
el tudja végezni (pl. válólevelet 
– getet – is átadhat az ember a 
feleségének küldött által)]. Ez 
hasonló ahhoz a koncepcióhoz, 
hogy az angyalok is Isten kül-
dötteként viselkednek, amikor 
Isten nevén szólíttatnak. Ha ez 
igaz az angyalokra, akkor külö-
nösen igaz a lélekre. Sőt, a lélek 
egysége Istennel még magasabb 
rendű, ahogy ezt máshol már 
elmagyaráztuk. [Lásd Támuz 
10.] Most tehát, a hászidok az 
Álter Rebbe küldöttei. Ezek 
szerint, ha egy hászid jól végzi 
a dolgát, akkor összekapcsoló-
dik a Rebbével, egész valójában 
– úgy jár, úgy eszik és úgy al-
szik, mint egy hászid.

Drive-thru barbecue
Igazi barbecue élmény, lassú 
füstön sült húsokkal! Tarts ve-
lünk a LÁG BÁOMER autós 
barbecue-n! A tavalyi évhez 
hasonlóan, idén is szeretnénk 
az ünnepi hangulat megterem-
tésében segíteni. Ezért ínycsik-
landozó barbecue csomagok-
kal kedveskedünk nektek Lág 
Báomer alkalmából.

Megrendelés: 
https://form.jotform.com/

posta_posta426/lag-baomer
A barbecue csomagok 

megrendelési határideje: 
2021. április 26., 

átvétel: április 29. 16.00-19.00

Mezuzá mindenkinek

Az egyik legismertebb vallási 
jelkép a hívő zsidók ajtófélfáin 
található kis doboz, a mezuzá. 
A héber szó egyszerűen ajtó-
félfát jelent, mert a mózesi tör-
vény már ősi időben elrendelte: 
„írjátok azokat házad és kapuid 
ajtófélfáira!” Éppen ezért a do-
bozban található kis pergamen-
lapon (héberül kláf) a legfőbb 
zsidó imádság, a Halljad, Izrael! 
első két szakaszát találjuk, kéz-
zel írt, kalligrafikus héber be-
tűkkel. A mezuzát csak képzett 
szófer, tóramásoló szakember 
írhatja, és időről időre ellen-
őrizni kell a kóserságát, vagyis 
azt, hogy nem sérült-e meg, 
nem mosódtak-e el rajta a be-
tűk stb.

Mózes ötödik könyvében 
(6:9.; 11:20.) olvassuk a mezuzá 
parancsát: „És írd őket házad 
ajtófélfáira és kapuidra!” A Tóra 
azt is leírja, miért: ezt a paran-
csot azért kell betartani, „hogy 
hosszú ideig éljetek, ti és gyer-
mekeitek…”. Ezért tartja úgy a 
hagyomány, hogy a mezuzá az 

ajtófélfán olyan, mint egy őr, aki 
semmiféle rosszat nem enged be 
a helyiségbe. 

Gyakran megtörtént, hogy 
az emberek áldást kértek a Reb-
bé től, és ő azt válaszolta: nézzék 
meg, van-e minden ajtófélfán 
me zuzá és kóserek-e. A Rebbe 
ezt így magyarázta: a Tóra sze-
rint a mezuzá őr, ha pedig az őrrel 
baj van, akkor nincs, aki vissza-
tartsa a rosszat, a betegséget. 
Gya korta kiderült, hogy vagy 
hiányzott egy-egy „ajtónálló” 
vagy megsérült a tokban találha-
tó tekercs. A Rebbe a mezuzá tó-
rai parancsolatát a valóságba ül-
tette át azzal, hogy meghirdette 
mezuzá-kampányát, ezzel segí-
tett az embereknek teljesíteni 
ezt a fontos micvát.

Az EJA (European Jewish 
Association) 2021-ben Magyar-
országon több helyszínen (így 
például Budapesten és Debre-
cenben) ösztöndíjas tanuláso-
kat szervez 18-39 éves fiatalok-
nak. A tanulási program része, 
hogy minden résztvevő ingyen 

mezuzát kap az ajtófélfájára. 
Ez adta az ötletet a program-
ban oktatóként részt vevő Stell 
Izsák újbudai rabbinak, hogy 
kezdeményezze: az EMIH csat-
lakozzon a kampányhoz és any-
nyi zsidó embernek juttassanak 
el mezuzát, ahányan csak kérik. 
Így lett a lubavicsi Rebbe által 
évtizedekkel ezelőtt kezdemé-
nyezett program magyarorszá-
gi koor dinátora Stell Izsák rab-
bi, aki kérdésünkre elmond-
ta, hogy jelenleg is dolgoznak a 
kampány technikai megvalósí-
tásán. „Az indíttatás alapvetően 
az, hogy a mezuzá védi az ember 
életét, amikor elmegy otthonról 
vagy oda megérkezik, ezért fon-
tos, hogy minden zsidó otthon 
ajtajánál legyen egy. Így, aki je-
lentkezik mezuzáért, megkérhe-
ti a hozzá legközelebb eső zsina-
góga rabbiját, hogy helyezze fel 
az ajtó fölé a mezuzát.” 

Erre Budapesten kívül Szent-
endrén, Debrecenben és Mis-
kolcon is kínál lehetőséget az 
EMIH. 

Mezuzá 
– a kóser biztonsági rendszer

információ és jelentkezés: 
stell izsák, telefonon: +36 30 238 7197 

vagy e-mailben: info@ecjs.me
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Zsidó híradó
Először magyarul: hogyan került 

Szerencsés Imre a Sulchán áruchba?

Imaidők a következő hétre (április 26–május 2.) 
AZ ISTENTISZTELETEKEN MASZK VISELÉSE KöTELEZő!

Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga 
(VI., Vasvári Pál u. 5.)

Szombat: 
  9.15 Reggeli ima, majd süteményes Kidus;
  19.15 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima, 
  19.35 Délutáni ima a Keren Orban 
Péntek: 
18.30 Kérdések és dilemmák a hetiszakaszban
  (Szabó György Menáchem előadása); 
19.30 Minchá délutáni ima; 
  Kábálát Sábát, majd süteményes Kidus;
20.30 Midrási történetek a hetiszakaszhoz
  (Oberlander Báruch rabbi előadása)

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

Szombat: 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Hétfő-péntek 
  (munkanapokon): 
  6.30 Reggeli ima
  7.30 Napi Talmud
Péntek: 18.30 Tanulás 
  19.00 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

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

Szombat: 
  9.15 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima
Péntek: 
  17.30 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

Megjelent az Egység magazin 
141. száma, melyben betérők-
ről, kitérőkről és visszatérőkről 
olvashatunk. A lubavicsi Rebbe 
levelezéséből ezúttal egy Ben 
Gurionnak szóló írást válasz-
tottunk, amelynek apropóján 
Naftali Deutsch a visszatérési 
törvény rejtelmeibe avat be. 

Réti János írásában a kazár 
zsi dók mítoszának nyomába 
ered: vajon van-e alapja a mo-
dern antiszemitizmus egyik 
ked venc toposzának? Chana 
Deutsch az inka zsidókat mu-
tatja be: megtudjuk, hogyan tá-
mogatta a Rebbe a betérésüket 
és hogyan vált az izraeli társa-
dalom részévé a Bné Mose.

Oberlander Báruch rab-
bi Szerencsés Imre történetét 
ele veníti fel. A sokak számára 
a történelemkönyv lapjairól is-

mert férfi életútja még rejteget 
tit kokat. Amellett, hogy meg-
tudjuk, valóban hitehagyottá 
vált-e Szerencsés Imre, arra is 
fény derül, hogyan került bele 
a története a Sulchán áruchba. 

A Kile rovatban olvashat-
nak az EMIH „macesz-műve-
letéről”, amivel több ezer ma-
gyarországi családnak juttattak 
Peszáchra kovásztalan kenyeret. 
Köves Slomó rabbit állami kitün-
tetése kapcsán arról kérdeztük: 
miben más a zsidó fiatalok éle-
te ma, mint az övé volt egykor?  

Hetiszakasz
A mindennapi zsidó élet

Az első szakaszunk – Ácháré 
mot (3Mózes 16-18.) – a jom 
ki puri Szentély-szertartás mó - 
dozatait, áldozatait ismerteti, 
elsősorban azt a gyakorlatot, 
hogy a szolgálattevő főpap ún. 
„bűnbakot” küld a puszta ság-
ba, aki „magával viszi Iz rael 
népének vétkeit”.

Ezenfelül a szakasz – amit 
gyak ran együtt olvasunk a kö-
vetkező, Ködosim, szakasszal 
– a zsidó élet szentségéről tár-
gyal, ezzel kapcsolatban elő-
írásokat tartalmaz.

A második heti sza ka szunk-
ban – Ködosim (3Mózes 19-20.)  

– a mindennapi élet zsi dó ve-
tületének megszentelt volta a 
téma, és a Tóra részle te sen ki-
fejti az elvet, miszerint ez a 
„szentség” a Tóra paran cso la-
tainak szigorú betartásá ban és 
a zsidó különállás – a né pektől 
való elkülönülés – kon zekvens 
megőrzésében me rül ki.

„És elkülönítelek benne te-
ket a népektől, hogy az enyéim 
le gyetek” – mondja a Tóra. Böl-
cseink hozzáteszik: „Ha elkülö-
nültök a népektől – az enyém 
vagytok. Ha nem – akkor oda-
adlak Ne buchadnecárnak és 
tár sainak”! (Torát Kohánim 10.)

Ments meg!

Jelen hetiszakaszunkban, a Kö-
do simban találhatjuk talán a 
Tó ra legtöbb erkölcsi előírását, 
me lyek már önmagukban is – a  
Tóra többi része nélkül – az egész  
életet átfogó morális kódexet al-
kotnak.

A sok előírás között azonban 
van egy, amelynek megfogalma-
zása első ránézésre nem teljesen 
világos: „ne állj veszteg felebará-
tod vérénél” (3Mózes 19:16).

Ha a Tóra arra kíván felszólí-
tani, hogy mentsük meg életve-
szélyben lévő társunk életét, va-
jon miért nem egyenesen erre 
utasít minket, és miért közli a 
parancsolatot ilyen indirekt for-
mában?

A Tóra-kommentárok azt 
mond ják, hogy a veszélyben lé-
vők megsegítése, amennyiben 
az nem jár egyúttal saját ma-
gunk veszélyeztetésével, magá-
tól értetődő kötelességünk, így 
azt külön meg sem kell említe-
ni. Ennek értelmében tehát fen-
ti parancsolat kifejezetten arra 
a helyzetre vonatkozik, mikor a 
másik megsegítése esetleges ve-
széllyel jár számunkra. Tömö-
ren megfogalmazva tehát a Tóra 
arra szólít fel, hogy mikor lehe-

tőségünk van valakinek az éle-
tét megmenteni, ne tétlenked-
jünk, még akkor se, ha az egyút-
tal minket is veszélybe sodorhat.

Persze hetiszakaszunk szó-
ban forgó előírásának az egyes 
esetekre vonatkozó gyakorlati 
alkalmazása felettébb komplex 
kérdés, lényegi tartalmát illetően 
egy azonban biztos: maga a tény, 
hogy egy adott helyzetben lehe-
tőségünk van a másikon segíte-
ni, morális felelősséget is testál 
ránk. Röviden: az a felismerés, 
hogy a másik veszélyben van, 
kötelez minket a cselekvésre.

Az imént mondottak az elő-
írás spirituális dimenziójára is 
érvényesek: ha egy zsidó spiri-
tuális létét tekintve van veszély-
ben – legyen az tudatlanság vagy 
közömbösség, esetleg egy a zsi-
dó értékekkel szembemenő esz-
me iránti túlzott lelkesedés –, 
ugyanúgy segítségére kell siet-
nünk, s minden egyéni érdeket 
és komfortot háttérbe szorítva 
biztosítani kell spirituális meg-
menekülését.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Elisha Greenbaum rabbi 

írása nyomán.
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a kazáR mítoSz eRedete
Időről időre fellobban (az egyre elvi-
selhetetlenebbé váló kommunikációs 
zaj miatt persze mind alacsonyabb 
lángon égve) a száraz tudományosság 
terrénumán belül nem is mindig meg-
maradó vita az askenáz zsidók eredetét 
illetően. Néhány – amint hamarosan 

táplálJa vagy gyöngíti az anti-
SzemitizmuSt a kazáR elmélet?
Az elméletet ráadásul éppen egy 
magyar származású zsidó újság-
író és társadalomfilozófus, Arthur 
Koestler tette széles körben ismert-
té A tizenharmadik törzs című művé-
ben megfogalmazott,komoly kre-
ativitásról tanúskodó okfejtésével. 
Koestler szándéka nyilvánvaló, és 
még csak nem is példa nélkül álló 
a kelet-európai zsidóság számára 
biztos jövőt keresők törekvései kö-
zött: az európai antiszemitizmus te-
oretikus alapjait kívánta eliminálni. 
Ahogy könyvében fogalmaz: 

„...őseik nem a Jordán folyótól, 
hanem a Volgától jöttek, nem Kána-
ánból, hanem a Kaukázusból, ami-
ről egykor azt hitték, hogy az árja 
fajta bölcsője volt, és hogy genetika-
ilag közelebbi rokonai a hun, ugor, 
magyar törzseknek, mint Ábrahám, 
Izsák és Jákob ivadékainak. Ha 
beigazolódnék, hogy ez a valóság, 
akkor az olyan kifejezés, mint »an-
tiszemitizmus«, elvesztené az értel-
mét, mert olyan tévedésen alapszik, 
amiben egyaránt osztozik a gyilkos 
és az áldozat”.

A könyv megjelenése idején már 
régóta ismert teória azonban az író 
szándékaival ellentétben számos 
zsidógyűlölő tetszésére is számot 
tarthatott. Az arab antiszemiták tö-
rekvéseik igazolását ismerték fel az 
elképzelésben. Azt, hogy az ókori 

zsidóktól idegen, mai „trónbitorló-
kat” egyáltalán nem szükséges őseik 
földjére visszaengedni. Minthogy 
nem „igazi” zsidók, Izrael nem is 
lehet jogos örökségük. Hasonlókép-
pen jól jött a kazár-elmélet a hagyo-
mányos európai antiszemitáknak 
is. A „kazározás” ugyanis úgy teszi 
le hetővé számukra a többé-kevésbé 
koc kázatmentes zsidózást, hogy 
köz ben egyszerre tetszeleghetnek 
ön maguk előtt erkölcsös, a zsi-
dó-keresztény civilizáció értékeit 
vé  delmező európaikként („Nekem a 
Bib lia népével semmi bajom, csak a 
ra vasz kazárokat nem állhatom”) és 
egyszerre dörgölhetik a zsidók orra 
alá minduntalan kétes, „csalárdul 
szerzett” pedigréjüket.

genetikai kutatáSok
Csakhogy, amint arra Szegő Ágnes 
a Zsidó családtörténet-kutatás és 
ge ne tika című, a Múlt és Jövő folyó-
irat 2019/4-es számában megjelent 
ta nulmányában rámutat, számos, a 
kö zelmúltban megjelent tudomá-
nyos kutatás cáfolja a kelet-európai 
zsidók kazár eredetét. Doron Behar 
izraeli genetikus húsz kutatótársá-
val közösen 2010-ben megjelente-
tett vizsgálatában tizennégy zsidó 
közösségből származó teljes ge-
nom mintát hatvankilenc szomszé-
dos, nem zsidó populáció genetikai 
min tájával hasonlította össze. A 
ku tatás alátámasztotta, hogy ugyan 

látni fogjuk, megkérdőjelezhető hite-
lességű – tanulmány okán mindmáig 
viszonylag széles körben népszerű 
az az elképzelés, hogy az európai as-
kenáz zsidóság valójában nem a Kö-
zel-Keletről, ha nem egy közép-ázsiai 
eredetű, török nyelvű néptől, a ka-
zároktól szárma zik. Amennyiben ez 
valóban így van, az askenáz zsidók 
nem a Biblia ki választott népének az 
egyenesági le származottai, hanem a 
kelet-euró pai sztyeppén a 7. és a 10. 
század kö zött fennálló Kazár Biroda-
lom ve zető népétől eredeztethetőek. 

Kazár pecsét
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igaz-e a kazár-mítosz?
nagyon úgy tűnik, mégiScSak „igazi” zSidók az aSkenázok
vajon kiknek van igazuk: azoknak, akik szerint az askenáz zsidók valójában a betért kazárok 
leszármazottai vagy azoknak, akik szerint a bibliai zsidók egyenesági leszármazottai? honnan 
jöttünk: a jordán folyótól vagy a volgától? réti JáNos írása

BETéRőK, KITéRőK, VIsszATéRőK
ha a zsidó nép történelmére gondolunk, bizony nehéz elhinni, hogy sokan kívánatosnak érezték, 
hogy betérjenek és önként legyenek tagjai Ábrahám szövetségének. Pedig az évezredek során 
egész népek is áttértek a zsidó hitre, sokszor még az üldöztetést is vállalva új vallásukért. a beté-
rők, a kitérők és a visszatérők helyzete mindig sok vitára adott okot.
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mind egyik csoport keveredett a he-
lyi lakossággal, a zsidóság önképé-
vel összhangban valamennyien 
két ségtelenül közel-keleti szárma-
zásúak. A kazár-elmélet esetleges 
igaz ságtartalmát vizsgálva arra a kö-
vetkeztetésre jutottak, hogy az aske-
ná zi zsidók nem a Kaukázusból, ha-
nem a Közel-Keletről származtak, 
és a betérések miatt az Európából 
származó emberekkel vannak a leg-
nagyobb genetikai rokonságban. 

Harry Ostrer 2012-ben az Oxford 
University Press gondozásában 
megjelent, Legacy: A Genetic His-
tory of the jewish People című köny-
vében az elmúlt évtizedek a témában 
megjelent kutatásainak eredményét 
összegezte. Ahogy ar ra Szegő Ág-
nes felhívja a figyelmet, összefogla-
ló művében Ostrer hangsúlyozza: 
valamennyi fő zsidó csoport közös 
közel-keleti génekkel rendelkezik. 

A tizenegy New York-i és izraeli 
laboratórium vezető genetikusainak 
részvételével 2011-ben életre hívott 
Ashkenazi Genome Consortium 
(TAGC) 128 zsidó személy genom-
ját elemezte. 2014-ben megjelent 
jelentésükben bizonyították, hogy 
rendkívül szoros hasonlóság állt 
fent a kimutatott rokonságban nem 
álló alanyok között. A TAGC 2017 
végéig több száz askenázi genomot 
elemzett, és a kutatócsoport arra az 
eredményre jutott, hogy az európai 
zsidók genetikai értelemben „sokkal 
közelebb állnak a zsidóság többi 
csoportjához, mint az európaiakhoz 

vagy a közép-kelet-európaiakhoz” 
– írja összefoglaló tanulmányában 
Szegő Ágnes.

töRténelmi bizonyítékok
Legalább ilyen érdekesek a jelenleg 
a jeruzsálemi Héber Egyetem pro-
fessor emeritusaként a kelet-európai 
zsidóság népesedési folyamatait, 
ván dorlását és oktatástörténetét 
ku tató Shaul Stampfernek a kazá-
rok zsidó vallásra való áttérésének 
lehetőségeit vizsgáló erőfeszítései. 
Stampfer kétségbe vonja azt az 

lásgyakorlatnak, a kazárok például 
elhamvasztották a halottaikat, ami 
tökéletesen szembemegy a zsidó 
jog előírásaival. Ugyanígy csaknem 
lehetetlen megválaszolni, hogy egy-
általán mi indította volna a kazáro-
kat a zsidó vallás felvételére, zsidó 
misszionáriusok hiányában. Továb-
bi kérdés, hogy egy nép vagy annak 
elitje miért kívánt volna éppen a 
zsidóságra áttérni egy kereszté-
nyektől és muszlimoktól körülölelt 
régióban. 

hébeR foRRáSok: 
bulan áttéRéSe
Az áttéréssel kapcsolatban mindösz-
sze két héber nyelvű forrás áll rendel-
kezésre. Ezek közül az ismertebb az 
a Hászdái ibn Sápruthoz, a III. Abd 
ar-Rahmán córdobai kalifa tolmá-
csaként, pénzügyminisztereként és 
meghatározó diplomatájaként te vé - 
kenykedő, 10. századi zsidó ál lam-
férfihez címzett, feltételezhe tően Jó-
zseftől, a kazár kagántól szár mazó 
levél, amelyben az önmagát a „tür-
kök királyaként” megneve ző uralko-
dó hosszasan ecseteli, mi ként vette 
fel generációkkal korábban Bulan, 
az egyik első kazár ki rály egy álom 
hatására összehívott vallásközi vita 
eredményeként a zsidó vallást. Bu-
lan és unokája aztán kiváló zsidó 
tudósokat hívott az országba, hogy 
a legmagasabb szinten oktathassák 
a zsidóság tanait, mi több, zsinagó-
gák és tanházak sorát építtették fel. 
Csakhogy a régóta vitatott hiteles-
ségű levélben említett szakrális terek-
nek, ahogyan a kiváló tudósoknak 
és az általuk esetleg örökül ha gyott  

elképzelést, hogy egy harcoló, fél-
no mád törzs képes és hajlandó lett 
volna elfogadni a rabbinikus ju-
daizmus szigorú kereteit, ideértve 
a szombat, illetve a kósersági törvé-
nyek megtartásának terhét, kivált, 
hogy egyetlen ilyesmire utaló nyom 
sem maradt fent. Ezzel szemben 
úgy tűnik, hogy több szokásuk 
egyenesen ellentmond a zsidó val-
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Rut, a moábi heRcegnő, akitől a meSSiáS SzáRmazik maJd

Rut a zsidóságba betérők leghíresebb 
példája. A moábi hercegnő egy zsidó 
férfihoz ment feleségül, akinek családja 
Júdeából vándorolt Moáb országába. 
Amikor férje meghalt, Rut anyósával, 
Naomival maradt, és elkötelezetten kö-
vette őt akkor is, amikor az visszatért 
szülőföldjére, Betlehembe. „Ahova te 
mész, oda megyek én is… Néped az én 
népem és Istened az én Istenem” – mondta. Hűségéért óriási jutal-
mat kapott. Az istenfélő és gazdag Boáz vette őt feleségül, és az ő 
frigyükből született Oved, aki Jisáj apja és Dávid király nagyapja 
volt. Így tehát a zsidóságba betért Rut leszármazottai közül kerül 
majd ki a messiás is. Sírja Hevron városában található. A történetet 
a bibliai Rut könyvében találjuk.
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Velem és a Rebbével történt

Miért ellenezte a Rebbe a „területet békéért” elvet?

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Abban az időben, amikor 
Becálel Zolty rabbi szolgált Je-
ruzsálem askenázi főrabbija-
ként, én vezettem az irodáját. 
1981-ben elkísértem az Egye-
sült Államokba, ahol a guri 
hászidok adománygyűjtő va-
csoráján volt díszvendég. Zolty 
rabbi azt tervezte, hogy az út 
során találkozni fog a kor legna-
gyobb tóratudósaival, mint pél-
dául Moshe Feinstein rabbival, 
Yosef Ber Soloveitchik rabbival, 
a klausenbergi rebbével és a 
lubavicsi rebbével is. A lubavicsi 
rebbéhez akkoriban már na-
gyon nehéz volt időpontot sze-
rezni, mert sokkal kevesebb em-
bert fogadott, mint egykor, de 
nekem mégis sikerült.

Amikor beléptünk, a Rebbe 
felállt, kilépett az íróasztala mö-
gül és az ajtóban fogadta Zolty 
rabbit. A kölcsönös üdvözlé-
sek után azonnal tórai témákkal 
kezdtek foglalkozni.

Az első probléma, amit Zolty 
rabbi megosztott a Rebbével, az 
volt, hogy csak kevés jesivát vég-
zett fiatal érdeklődött a rab bi-
állások iránt. Ez nagyon bántot-
ta. Abban hitt, hogy a jesivában 
a Talmud tanulmányozása mel-
lett nagy hangsúlyt kellene for-
dítani a gyakorlati törvények-
re, és a végzetteknek közösségi 
rabbikként kellene elhelyezked-
niük. Azt akarta, hogy az izraeli 
településeken igazi tóratudósok 
töltsék be a rabbiállásokat.

A Rebbe egyetértett Zolty 
rabbival és arra biztatta, hogy 
tegyen meg mindent az ügyben. 
Azt is megígérte, hogy izraeli 
kapcsolatait latba vetve megpró-
bálja segíteni Zolty rabbi erőfe-
szítéseit.

rengeteg áldozatot követel majd. 
Ez sajnos így is történt.

A találkozó során a Rebbe 
egyszer csak hozzám fordult és 
megkérdezte, hogy hol élek, illet-
ve hol élnek a szüleim. Mondtam, 
hogy a szüleim Rámát Gánban él-
nek. Ő erre azt tudakolta, hogy 
hol imádkozik apám. „A Horev 
iskola zsinagógájában” – felel-
tem. „Az ugye az Ávisáj utcában 
van? Hogy jut el oda az apja?” – 
kérdezte. Elámultam a kérdéstől, 
de elmagyaráztam, hogy milyen 
útvonalon megy apám a zsinagó-
gába. A Rebbe erre közölte, hogy 
ismer egy rövidebb utat is, mely 
egy parkolón vezet keresztül.

Úgy tűnik, a Rebbe tudta, 
hogy apám asztmában szenved 
és segíteni akart neki a rövidebb 
útvonallal. Elképedtem a figyel-
mességén, de azon még inkább, 
hogy milyen jól ismerte az izrae-
li úthálózatot. Manapság ezt hív-
juk GPS-nek!

A találkozó végén a Rebbe ba-
rátságosan megrázta Zolty rabbi 
kezét és kikísérte a szobából. Az-
zal a meggyőződéssel léptem ki, 
hogy a rebbe a zsidó nép egyik 
valódi vezetője, aki nagy felelős-
séget érez Izrael népe, biztonsá-
ga és Tórája iránt. De abban is 
biztos voltam, hogy bármilyen 
jelzővel is próbálnám meg leírni 
a nagyságát, még a közelébe sem 
jutnék az igazságnak.

Ávráhám Backenroth rabbi

ja arra a tekintélyét, hogy meg-
akadályozza, hogy akármekkora 
területet is átadjanak Izrael föld-
jéből. Zolty rabbi közeli kapcso-
latot ápolt az ország vezetőivel és 
a Kneszet számos képviselőjével, 
de mégis úgy vélte, hogy pozíci-
ójánál fogva nem avatkozhat po-
litikai ügyekbe.

A Rebbe nem fogadta el az 
érvelését és hangsúlyozta, hogy 
ez nem politikai, hanem vallási 
ügy. Többször kijelentette, hogy 
a háláchá, a zsidó jog nem más, 
mint Isten szava. Ezután arról be-
széltek, hogy Izrael földjének be-
népesítése magán- vagy nemzeti 
ügy és hogy a hatnapos háború 
hódításait össze lehet-e hason-
lítani Dávid király hódításaival. 
A vita során Zolty rabbi izgatot-
tá vált és elvörösödött, a Rebbe 
viszont végig nyugodt maradt és 

jelentse Ávráhám Joszef Sapira 
rabbit, a Kneszet képviselőjét, 
aki az ajtó előtt várt. A Rebbe 
azonban nem akarta lezárni a 
vitát és mindent megtett, hogy 
meggyőzze Zolty rabbit.

Végül Zolty rabbi belátta, 
hogy valóban vallási ügyről van 
szó, de ahhoz továbbra is ragasz-
kodott, hogy nem a rabbik dolga 
beleszólni a döntésbe. „Ahogy 
micva olyasmiről beszélni, amit 
meghallgatnak, ugyanúgy micva 
hallgatni olyasmiről, amit nem 
hallgatnak meg” – vélekedett. 
Attól tartott ugyanis, hogy ha a 
rabbik beleártják magukat a po-
litikusok ügyeibe, akkor majd 
kevésbé lesz beleszólásuk a Tóra 
és a zsidó jog dolgaiba. A Rebbe 
azonban ragaszkodott ahhoz, 
hogy itt élet-halál kérdéséről 
van szó és a területek feladása 

A másik téma a „területet a bé-
kéért” elv kérdése volt. A Rebbe 
arra kérte Zolty rabbit, hogy Je-
ruzsálem főrabbijaként használ-

folyamatosan idézetek kel indo-
kolta állításait.

A találkozó idején többször 
belépett az egyik titkár, hogy be-

Facebook Tanház
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Megyeri Jonatán

20:00

Hájom jom
Minden napra egy hászid gondolat

Oberlander Báruch

19:00

Faith Aser

21:00

Kedd: Zsidó misztika
Csütörtök: Zsidó vallásjog

A zsido.com 
Facebook-oldalán 

élőben

Ávráhám Backenroth rabbi, miután Becálel Zolty, 
Jeruzsálem askenáz főrabbijának titkáraként szolgált, egy 

rabbinikus bíróságon folytatta munkáját és zenészként 
is működött. Az interjú Bné Brákban készült 2015 áprilisában.

Kedd: Hászid történetek és mesék (51)
Szerda: Kérdezd a rabbit! (52)

Hétfő: Zohár, a Ragyogás Könyve, a zsidó misztika alapműve (40)

Vasárnap: Szombati oltás járvány idején

Csütörtök: Hetiszakasz a kabbala tükrében: 
A kabbala alaptézise
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Kóser konyha

Batátachips
párve, glutén- és tojásmentes

Az édesburgonya vagy batáta 
egyre szélesebb körben hasz-
nált alapanyag már Magyar-
országon is. Magas a C-, B2-, 
B6-, valamint E-vitamin tar-
talma és gazdag olyan ásványi 
anyagokban, mint a kálium, a 
réz és a mangán. Alacsony a 
zsír- és koleszterintartalma, 
cukorbetegek  is fogyaszt-
hatják. Többféle fajtája van, 
a leggyakoribb narancssárga 
változat mellett létezik fehér, 
sárga, lila, rózsaszín és vörös 
színű édesburgonya is. Készí-
tenek belőle lisztet, keményí-
tőt és szeszes italt is. Felhasz-
nálható köretnek, levesnek, 
grillezéshez, de akár süte-
mény is készülhet belőle. Mi 
most egy egészséges nassol-
nivalót mutatunk. 

Kérdezd a rabbit!

Szombati oltás járvány idején 1. rész

3 nagy édesburgonya (batáta)
2 evőkanál olívaolaj 
  vagy más növényi olaj
só, bors, pirospaprika, 
  koriander, ízlés szerint

A batátát megtisztítjuk, és 
vékony csíkokra vágjuk. Egy 
tepsit kibélelünk sütőpapír-
ral, a batátacsíkokat belefor-
gatjuk a fűszerekkel összeke-
vert olajba, majd elegyenget-
jük őket a tepsiben. 180 fo-
kos sütőben egy-másfél órán 
át sütjük, időnként átkever-
ve, amíg kívül ropogós, belül 
puha nem lesz. Frissen, még 
melegen kínáljuk.

A járvány miatt hosszabb időn 
keresztül voltunk bezárkózva, 
de végre, hála Istennek, eljött a 
reménysugár az oltás formájá-
ban. Izrael Állam volt az első, 
ahol nagyon komolyan vették a 
lehetőséget és nagyarányú kam-
pányoltásba fogtak, hogy minél 
előbb az egész felnőtt társada-
lom immunizálva legyen. Ennek 
kapcsán merült föl a kérdés, hogy 
szombaton is lehet-e folytatni az 
oltási programot. 

Az életmentés korlátai
Az oltásokkal kapcsolatban a 
zsi dóság álláspontja mindig is 
az volt, hogy azokat el lehet és el 
kell fogadni (lásd még Egység folyó-
irat 112. szám 18–20. oldal). Az elmúlt 
év ben a koronavírus-járvány 
kap csán ezt a véleményt szinte 
az összes rabbi megerősítette. 

A háláchá azt mondja (Sulchán 
áruch, Jore déá 157:1.), hogy az élet-
mentés felülírja a szombati 
munkatilalmakat, azonban va-
lójában az életmentés engedé-
lyének is van korlátja. Jechezkél 
Landau (1713–1793) prágai rab-
bi szerint (Nodá biJhudá responsum, 
Tinjáná, 210. fejezet) az életmentés 
csak akkor írja fölül a törvények 
többségét, amikor „itt és most” 
kell életet menteni, mert előt-
tünk van egy halálosan beteg 
ember. Ha azonban csak a jövő-
ben lesz veszély, akkor nem le-
het már most szombatot szegni 
– vagyis nem szabad azért szom-
batot szegni, hogy legyen a ke-
zünkben egy eszköz, amivel ta-
lán holnap életet menthetünk. 
Ezért tiltotta meg a boncolást 
abban az esetben, amikor annak 
csak későbbi tudományos hasz-
na lehetne (lásd még Pitché tsuva, 
JD 363:5. végén). Ávrahám Jesájá 
Kárelic (1878–1953) bné bráki 
rabbi ezzel szemben nem asze-
rint tett különbséget, hogy most 
van előttünk a veszély vagy sem, 

hanem annak mentén, hogy 
mennyire reális a veszély (Cházon 
is, Ohálot 22:32.). Ezt a két véle-
ményt figyelembe véve többféle 
konklúzióra lehet jutni. Utóbbi 
vélemény alapján talán meg le-
hetne szegni a sábeszt a veszé-
lyeztettet csoportok oltása ked-
véért, azonban Landau rabbi vé-
leményét figyelembe véve nehe-
zen lehet megengedni. De azt is 
lehet mondani, hogy a Covid el-
leni oltás nem jövőbeni veszély-
től véd, hanem „itt és most”, így 
még Landau rabbi véleménye 
szerint is meg lehetne szegni a 
sábeszt miatta. 

Mit tekintünk életveszélynek?
Hogy valami életveszélynek szá-
mít-e, arra az embereknek az 
adott helyzetre adott reakciójá-
ból is következtethetünk (lásd A 
rabbi válaszol 1. kötet 26. oldal). Erre 
hi vatkozott David Lau izrae-
li országos askenáz főrabbi és 
Slomó Ámár Jeruzsálem szefárd 
főrabbija (aki korábban az or-
szágos szefárd főrabbi pozíció-
ját is betöltötte), amikor úgy 
dön töttek: mivel az oltás nem 
na pi 24 órában zajlik, hanem 
csak munkaidőben (rendes vagy 
meghosszabbított), hogy ma ga 
az orvostársadalom sem tart ja 
az oltást olyan sürgős dolog nak, 
amiben minden perc és min den 
óra számít. Ha pedig ez így van, 
akkor meg lehet várni a vasár-
napot az oltással. Erre vá la szul 
Yuli Edelstein egészségügy-mi-
niszter, aki a kormányzó Li kud 
párt tagja és kipát hordó, szom-
battartó zsidó, 2020. decem ber 
24-én bejelentette, hogy az oltási 
kampányt 24 órásra fog ják bőví-
teni (https://www.kikar.co.il/381747.
html). Ez azonban, tudomásom 
sze rint, nem történt meg a gya-
korlatban. 

Más rabbik ezt az érvelést 
megcáfolták azzal, hogy ez csak 

akkor lenne igaz, ha azért nem 
zajlana az oltás éjjel-nappal, mert 
nincs igazi akarat erre a kor-
mányzat részéről. Ha azonban 
logisztikai akadálya van a folya-
matos oltásnak, akkor ez az érv 
nem állja meg helyét, az oltás me-
nete nem bizonyíték arra, hogy 
mennyire életveszélyes a helyzet, 
és lehetne oltani sábeszkor is. 

Valójában azonban azt lát-
juk, hogy senki nem áll hoz-
zá a kérdéshez azonnali vész-
helyzetként, ráadásul kérdéses, 
hogy egy nap halasztás vasárna-
pig tényleg életeket veszélyeztet-
ne-e, ezért helyesnek tartom Lau 
és Ámár rabbik döntését, misze-
rint nem lehet szombatot szeg-
ni az oltási kampány érdekében, 
annál is inkább, mivel az óvin-
tézkedések betartásával (kézmo-
sás, fertőtlenítés, távolságtartás, 
maszkviselés stb.) minimálisra 
lehet csökkenteni a fertőzés koc-
kázatát az oltásig.

Szombati oltás: 
aki olt és akit oltanak

Izraelben, ahol az oltópontokon 
dolgozók nagyobb része zsidó, 
akik az oltásban való részvétel-
lel megszegnék a szombatot, ko - 
moly tétje van a kérdésnek. Kül-
föl dön azonban, ahol az egész-
ség ügyben dolgozók inkább 
nem zsidók, az oltással kap cso-
la tos tiltott munkavégzés kér-
dé se nem merül föl, így csak a 
pá ciens oldaláról kell vizsgálni a 
helyzetet, hogy fölveheti-e az ol-
tást, vagy sem abban az esetben, 
ha nem lehet az időpontot át-
tenni másik napra. Lássuk, mi-
ket kell figyelembe venni a pá- 
 ciens oldaláról, ha az oltás kap-
csán mindent nem-zsidó szak-
em berek végeznek el!

Oberlander Báruch

Az írás teljes terjedelmében a zsido.com 
oldalon olvasható


