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Fárbréngen 
a Rebbe járcájtján

Huszonhét éve, 1994. támuz hó 
3-án (idén június 13.) hunyt el 
a lubavicsi Rebbe, Menáchem 
Mendel Schneerson rabbi. A 
lu bavicsi haszidok hetedik reb-
béjeként világméretű mozga-
lom má növelte a Chábád ha-
szidizmust. A Rebbe minden 
zsidót egyaránt fontosnak tar-
tott, és az volt a célja, hogy az 
egész zsidóság számára hozzá-
férést biztosítson a judaizmus-
hoz. Küldöttei világszerte segí-
tik a zsidó közösségeket: óvo-
dákat, iskolákat tartanak fönt, 
jelen vannak az egyetemi kam-
puszokon éppúgy, mint az iz-
raeliek által sűrűn látogatott 
turistaparadicsomokban kó-
ser étkezést, szellemi táplálé-
kot és a vallási infrastruktúra 
egyéb kellékeit biztosítva. 

Születésnapja az USA-ban a 
mai napig az oktatás és a tudás 
megosztásának napja. 

Halálának évfordulójáról 
eb ben az évben is haszid ösz-
szejövetellel emlékezünk meg. 
A fárbréngenen az EMIH rab-
bijai és rebecenjei egy-egy kü-
lönleges történettel emlékez-
nek a Rebbére. 
Helyszín: Újbudai Zsinagóga 

(Bocskai út 37.)
Időpont: 2021. június 13. 

18.00 óra

Mázl tov!

Balról jobbra: az új elnök, Jicchák Herzog, 
apja, Chaim Herzog, korábbi elnök és ENSZ nagykövet és nagyapja, Jicchák Herzog rabbi

Izrael új államfőjének találkozása a Rebbével

Izrael Állam most megválasz-
tott elnöke, Jicchák Herzog több 
családi szálon is kapcsolódott a 
lubavicsi Rebbéhez. Apja, Izrael 
hatodik elnöke, valamint nagy-
apja, Jicchák Hálévi Herzog, Iz-
rael áskenázi főrabbija egyaránt 
kapcsolatot tartott fenn a Reb-
bével. 1977-ben, Szimchát Tóra 
napján ő maga is találkozott a 
Rebbével, ahogy arról a Living 
Torah projekt keretében rögzí-
tett videójában megemlékezik. 
Édesapjával – aki ekkor Izrael 
ENSZ nagyköveteként szolgált 
– és népes kíséretükkel érkezett 
a 770-be, a Chábád mozgalom 
központi zsinagógájához. 

„Az apám világszerte ismert-
té vált arról, hogy hogyan védel- 
mezte a cionizmust a híres 
ENSZ-vitában a ’cionizmus rasz-
sziz mus’ témakörben” – idéz te 
fel Herzog édesapja híressé vált 
gesztusát: „A vita végén az apám 

darabokra tépte a szégyenletes 
határozatot.” 

Magára a találkozóra így em-
lékszik vissza Herzog, aki ekkor 
15 éves kamaszfiú volt: „Élén-
ken emlékszem a Rebbe beszé-
dére. Hosszasan beszélt a népek 
és Izrael kapcsolatáról. Beszélt 
a nemzetekről, arról, hogy ho-
gyan gyűlölik Izrael földjét és a 
zsidókat és arról is, hogy mit kell 
tennünk és hogyan manőverez-
zünk. Köszöntött minket, hosz-
szasan beszélt apámmal.”

A nagykövet és a Rebbe geo-
politikáról és nemzetközi kap-
csolatokról beszéltek, valamint 
arról, hogyan viszonyul az ENSZ 
Izraelhez, valamint más aktuális 
témákról: „A Rebbe azt mond-
ta az apámnak, hogy menjen el 
az ENSZ-be és jelentse be, hogy 
a Máchpéla-barlang természe-
tesen a lévi törzs tulajdonában 
van. Szépen megmagyarázta, 

hogy hogyan állnak a dolgok és 
hogyan kell kezelnünk mindezt.”

Chájim Herzogot és fiát az-
nap nagy megtiszteltetés érte. 
A szimchát tórai körmenetben, 
a hákáfotban mindkettőjüket az 
első körben tisztelték meg az-
zal, hogy egy-egy Tórát vihet-
tek körbe: 

„Az első hákáfában (körben) 
én voltam a legfiatalabb. Ott vol-
tam a nagykövettel – az apám-
mal – és az összes hatal mas kül-
döttel és a sámesz a Reb be tóra-
tekercsét adta nekem, egy kicsi, 
fehér tóratekercset. Rendkívül 
boldoggá tett, hogy azt vihet-
tem.”  

Fia visszaemlékezése szerint 
Chájim Herzog, aki ritkán mu-
tatta ki az érzelmeit, nagyon bol-
dog volt, hogy fia is részt vehetett 
az eseményen: „számára nagyon 
fontos volt, hogy áldást kapjak a 
Rebbétől. Nagyon fontos.”

Gratulálunk a szentendrei kö-
zösség vezetőinek, Myers Tzi
viá nak és Menáchem Mendel 
rab binak kislányuk születé-
se és névadója alkalmából. Kí-
vánjuk, hogy neveljék gyerme-
küket, Eliáná Mirjámot mic-
vák ra, tóratanulásra és zsidó 
es küvőre!
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Zsidó híradó
Gyermektáborok 

az EMIH szervezésében!
Idén az EMIH szervezésében három nyári tábort is kínálunk,  
piciknek és nagyoknak egyaránt! Minden táborunkban kóser 
étkezést biztosítunk. 

SUN&FUN NYÁRI NAPKÖZI
® 3 és 12 év közötti gyermekeknek
® 2021. 07. 26.– 08. 29.
® Hétfőtől-csütörtökig: 9.00–16.00; pénteken: 9.00–15.30
® változatos nyári programok, angol és héber nyelvoktatás, 
     korosztályos csoportok. 

Helyszín: Maimonidész Gimnázium (1036 Bp., Tímár utca 16.)
Információ és regisztráció: sunandfun@zsido.com

ZSIDÓ ÉLMÉNYTÁBOR – ALEF KIDS
® 8-12 év közti gyerekeknek 
® 2021.07.28. – 08.01.
® kézműves foglalkozások, medence party

Helyszín: Badacsonytomaj, Mazsök üdülő
További információk: +36 70 379 1177; +36 30 455 2648

Regisztráció emailen: alefkids@zsido.com

IFJÚSÁGI TÁBOR – CTEEN
® 14 és 18 év közti fiataloknak 
® 2021.08.01. – 08.10.
® lovaglás, paintball, kalandparki kötélpálya, lézerharc, 
     sütés-főzés, egynapos kirándulás Bécsbe. A tábor angol nyelvű. 

Helyszín: Badacsonytomaj, Mazsök üdülő
Regisztráció és részletek: www.cteenhungary.hu

Imaidők a következő hétre (június 12–18.) 
AZ ISTENTISZTELETEKEN MASZK VISELÉSE KÖTELEZő!

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

Szombat: 9.15 Reggeli ima, majd süteményes Kidus;
  20.15 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima, 
Vasárnap-csütörtök: 20.30 Délutáni ima (a Keren Or-ban) 
Péntek: 
18.30 Kérdések és dilemmák a hetiszakaszban
  (Szabó György Menáchem előadása); 
19.30 Minchá délutáni ima; Kábálát Sábát, 
  majd Kidus és szombati étkezés (az udvarban);
21.00 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: 19.00 Tanulás 
  19.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

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

Szombat: 
  9.15 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima
Péntek: 
  18.30 Tanulás
  19.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

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

Hetiszakasz
Az isteni türelem határa

Hetiszakaszunk – Korách (4Mó
zes 16:1–18:32.) – a nagy lá -
zadást regisztrálja. Ezúttal nem 
kenyérért, hú sért vagy vízért lá-
zong a nép, hanem egy kiváltsá-
gos osz tály tagjai, a kohaniták 
kö ve telnek ma guknak még több 
ki vált sá got, még több ha tal mat, 

olyannyira, hogy két ség be von-
ják Mó zes auto ri tását és ural má-
nak isteni ere detét. 

Az ered mény: a láza dó kat, a 
le vi ta Koráchot és társait el nye-
li a föld, és a nép megdöbben-
ten veszi tudomásul, hogy az is-
teni türelemnek is van határa.

Hit minden egyes emberben

higgyen magában, már komoly 
erőfeszítést és jellemet igényel.

A Rebbe senkit sem látott ve-
lejéig gonosznak vagy megvált-
hatatlannak. Azt vallotta, hogy 
mindenkiben felfedezhető némi 
előnyös tulajdonság, amit az ille-
tőnek csupán kellő mélységben 
kell tudatosítania magában ah-
hoz, hogy egy teljesen új önké-
pet legyen képes kialakítani. Eh-
hez a mi segítségünkre is szük-
sége lesz. 

Első lépésként az illető érté-
kes vonásaira kell összpontosít-
sunk, majd azt továbbépítenünk 
a saját és a mások szemében. Ha 
ugyanis valakit a környezete ér-
tékesnek ítél meg, akkor előbb-
utóbb ő is hinni fog saját értéké-
ben, s innentől fogva már csak 
önazonosnak kell maradnia új-
donsült énképe elmélyítéséhez.

Fenti akár a Megváltás képle-
te is lehetne. Isten hisz bennünk, 
s ha ezt megértjük, mi is hinni fo-
gunk magunkban, s képesek le-
szünk eleget tenni elvárásának. 
Innentől már csak egy lépés a 
Megváltás. Jöjjön el mihamarább!

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Elisha Greenbaum rabbi 

írása nyomán

E heti tóraszakaszunkkal kap-
csolatban tanította a Rebbe, 
hogy bár Korách módszereit 
joggal bírálhatjuk, kezdeti cél-
kitűzését ettől még tisztelhetjük. 
Korách nem pénzt vagy luxust 
áhított elérni lázadásával: főpapi 
ambíciója mögött a spirituális 
lét iránti vágyakozás húzódott.

Bár tettei motivációját egy-
szerű törtetésként is értékelhet-
nénk, egy kis empátiával akár 
úgy is láthatjuk mint az Isten 
iránt érzett olthatatlan sóvárgá-
sát. Pesze tudjuk, a történet szo-
morú végét ért: Korách korrum-
pálódott, és örökre megbélyeg-
ződött, de ez még nem írja át 
kezdeti őszinte szándékát, vá-
gyát, hogy az Örökkévaló köze-
lébe kerüljön.

Utóbbi pedig nem, hogy nem 
elítélendő, de teljes mértékben 
bátorítandó. Sőt! Valamennyi 
zsidónak ez kellene hogy legyen 
a célkitűzése: Istent szolgálni tel-
jes szívével és lelkével, minden 
erejével. 

A Rebbe Korách történe-
tén keresztül tanította, hogy egy 
amúgy is zuhanópályán lévő em-
berbe nem nehéz belerúgni, ez-
zel szemben a bajba jutottnak 
segíteni és támogatni, hogy újra 



continued on reverse

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.

An inspiring story for your Shabbos table
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Iwas born in Rotterdam, Holland, to a Torah observant 
family. Despite the hardships involved, I never went to 
school on Shabbat, and even when our lives were in 

danger during World War Two, my parents refused to 
procure false papers declaring that we were Christians. 
My mother said it would be better that we go to a 
concentration camp than abandon Torah. Indeed, that is 
what happened — we were taken to a concentration camp 
in Holland and then to one in Czechoslovakia, but we were 
ultimately liberated by the Red Army. 

After the war ended, I was enrolled in a Jewish high 
school in Amsterdam, and that’s where my connection 
with Chabad began. At a Jewish youth hostel in the city, I 
met a Lubavitcher chasid who had studied at the Chabad 
yeshivah in Israel. I was impressed with him and, because 
of his influence, I decided that I also wanted to study there 
after graduating high school. And that’s what I did.

At a certain point during my stay in yeshivah, I began to 
have doubts about certain aspects of the Jewish faith and 
to slack off in my studies. I misbehaved so badly that at 
one point the director of the yeshivah told me, “This is not 
a hotel or a restaurant. If that’s all it is to you, you should 

leave.” But I didn’t leave. Instead, in August of 1959, I 
decided to write to the Rebbe about it all — and I mean 
all: my letter was very long, consisting of something like 
eighteen pages. The Rebbe immediately responded with 
a long letter himself in which he addressed each of my 
questions, although he reprimanded me for coming up 
with so many challenges to Judaism without first putting 
aside my preconceived notions. I actually didn’t mind the 
reprimand and received it well because I felt the Rebbe 
was not sugar-coating anything, which would have sat 
less well with me. 

In my letter I challenged the veracity of Torah and whether 
it is possible to prove that it was given by G-d at Mount 
Sinai. The Rebbe responded that we can be certain about 
the giving of the Torah in the same way that we can be 
certain about most things in life without proof beyond all 
doubt. For example, when one buys a ticket to travel by bus 
or train, one does not first personally examine the vehicle 
or study mechanics in order to be certain of arriving at 
one’s destination. Another example that he cited was 
of a person needing an operation and relying on the 
competence of the surgeon and on the recommendations 
of those he has successfully treated. If even in matters of 
life and death people rely on testimony of others, all the 
more so when it comes to events that happened in the 
past. 

The Rebbe wrote: “There is no way to discern now 
whether historical events unfolded in one specific manner 
or another. Nevertheless, no normal person would doubt 
the consensus of three or four historians. Even if they 
contradict each other in some details, the majority opinion 
is accepted, especially if it is an overwhelming majority, 
such as ten, one hundred, or even one thousand against 
one. The majority testimony is then accepted as a verified 
certainty.”

That said, the Rebbe continued, it is clear that the 
revelation at Mount Sinai is not just a rumor that began 
circulating recently. Indeed, this is a tradition that has been 
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Velem és a Rebbével történt

Törődéssel teli levelek

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

A hollandiai Rotterdamban szü-
lettem, vallásos zsidó családban. 
A nehézségek ellenére sohasem 
menten szombatonként iskolá-
ba, a háború alatt pedig – bár 
veszélyben voltunk – a szüleim 
nem voltak hajlandóak olyan 
hamis papírokat használni, me-
lyek kereszténynek tüntettek 
volna fel bennünket. Anyám azt 
mondta, hogy inkább kerülne 
koncentrációs táborba, mint 
hogy elhagyja a Tórát. Végül ez 
be is következett: először Hol-
landiában, majd Csehszlová-
kiában voltunk koncentrációs 
táborban, egészen a felszabadu-
lásig.

A háború után egy amszter-
dami zsidó iskolába írattak be, 
ott kerültem először kapcsolat-
ba a Chábáddal. Összeismerked-
tem egy lubavicsi hásziddal, aki 
korábban Izraelben tanult egy 
Chábád jesivában. Annyira mély 
benyomást tett rám, hogy elha-
tároztam, tanulmányaim be fe-
jez tével én is ugyanott akarok 
ta nulni, ahol ő. Így is lett.

A jesivában töltött idő alatt el-
kezdtem megkérdőjelezni a zsidó 
hit egyes alapvetéseit és a tanulást 
is elhanyagoltam. Annyira tűr-
hetetlenné vált a viselkedésem, 
hogy a jesiva igazgatója a követ-
kezőt mondta: „Ez itt nem szállo-
da vagy étterem. Ha neked mégis 
csak ennyit jelent, akkor jobb, ha 
továbbállsz”. A maradás mellett 
döntöttem és elhatároztam, hogy 
levelet írok a Rebbének, amiben 
mindent részletesen kifejtek. En-
nek megfelelően a levelem rend-
kívül hosszúra sikeredett, ösz-
szesen 18 oldalt töltött meg. A 
Rebbe szintén egy igen hosszú 
levelet küldött válaszként, mely-

nemzedékre. Ez az, ami igazán 
egyedülállóvá teszi a zsidó hitet. 
Más vallások mindössze néhány 
ember beszámolóján alapsza-
nak, a zsidó hit alapját azonban 
egy milliók, férfiak, nők és gyere-
kek előtt lezajlott kinyilatkoztatás 
adja. Annak az esélye, hogy va-
laki csak úgy kitaláljon egy ilyen 
történetet, melyet ráadásul egy 
teljes nemzet őrzött meg azzal, 
hogy továbbadta minden egyes 
generációnak, semmis.

A levél végén a Rebbe hang-
súlyozta, hogy csak azért adott 
választ minden kérdésemre, 
hogy megnyugvást szerezzen 
a számomra, de észre kell ven-
nem, hogy indulatból kérdése-
ket feltenni helytelen dolog. Elő-
ször Tórát kell tanulnom, teljesí-
tenem kell a parancsolatokat és 
ezek segítségével alakulhat ki a 
megfelelő világnézetem.

Ez a levél volt az első, amit a 
Rebbétől kaptam és számos to-
vábbi követte. Gondoskodása 
nagyon fontos volt a számomra. 
Az első levele eloszlatta az összes 
kétségemet. Később megtudtam, 
hogy a Rebbe az eltávolításomon 
gondolkodó jesivaigazgatónak is 
írt és azt kérte, hogy mindenkép-
pen tartson az intézményben. 
Így a jesivában maradhattam és 
a továbbiakban komolyan vet-
tem a tanulást.

Daniel Eliezer Meijers rabbi

A levelemben megkérdője-
leztem a Tóra hitelességét. Nem 
hittem, hogy bizonyítani lehet-
ne, hogy valóban Isten adta a 
Szináj-hegyen. A Rebbe azt írta, 
hogy ugyanannyira hihetünk a 
tóraadásban, mint az élet bár-
mely olyan jelenségében, mely-
hez nincs szükségünk bizonyí-
tékra. Például busz- vagy vonat-
jegy vásárlása előtt senki sem 
megy el megnézni az adott jár-
művet vagy nem kezd el gépé-
szetet tanulni, csak hogy biztos-
ra vegye a járat érkezését. Azt is 
megemlítette, hogy egy műtét-
re váró beteg is megelégszik az-
zal, hogy bízik az orvos szakér-
telmében és a korábbi páciensek 

behangzó véleményét minden 
normális ember elfogadja. Még 
ha kisebb részletek tekintetében 
el is tér a véleményük, a többsé-
gi véleményt mindenki elfogad-
ja, különösen, ha döntő több-
ségről beszélünk, ahol tíz, száz 
vagy ezer ember meggyőződése 
áll szemben valakiével. Egy ilyen 
többségi véleményt mindenkép-
pen hitelesnek ismerhetünk el” – 
írta a Rebbe.

Eszerint a Szináj-hegyi tóra-
adás nem csupán pletyka, mely 
csak az utóbbi időben kezdett el 
terjedni, hanem egy olyan ha-
gyomány, mely hihetetlen részle-
tességgel öröklődött át Izrael né-
pé nek egészében, nemzedékről 

ben kitért minden egyes kérdé-
semre. Megrovást is kaptam tőle, 
amiért anélkül kritizáltam a zsi-
dóságot, hogy félretettem volna 
a saját, előregyártott elképzelése-
imet. Egyáltalán nem bántam a 
fejmosást, mert tetszett a Rebbe 
egyenes stílusa. Nem örültem 
volna, ha cukormázzal vonja be 
a szavait.

ajánlásában. Ha élet és halál kér-
désében mások beszámolóira tá-
maszkodunk, akkor még inkább 
így tehetünk a múltban történt 
események kapcsán.

„Ma már nem lehet egyértel-
műen meghatározni, hogy egy-
egy történelmi esemény pon-
tosan miként zajlott le. Azon-
ban három-négy történész egy-

Facebook Tanház

Virtuális 
Bét Midrás

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

Daniel Eliezer Meijers rabbi (1939-2015) 
az amszterdami Vrije Egyetem professzora volt. 

Az interjú Jeruzsálemben készült 2011 augusztusában.

Kedd: Hászid történetek és mesék (58)
Szerda: Kérdezd a rabbit! (60)

Hétfő: Zohár, a Ragyogás Könyve, a zsidó misztika alapműve (47)

Vasárnap: Amire a lubavicsi Rebbe tanított engem  
– gondolatok a halálozási évfordulója kapcsán

Csütörtök: Hetiszakasz a kabbala tükrében: 
Miért jobb zsinagógában imádkozni, mint otthon?
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egy csészényi 
  gránátalmamag
½ csésze bulgur
34 szál újhagyma
kis csokor friss 
  koriander vagy koriander 
  és petrezselyem vegyesen
½ citrom leve
1 ek. olívaolaj
só, bors, ízlés szerint
A bulgurt kétszeres mennyi-
ségű sós vízben megfőzzük. 
Ha kihűlt, hozzákeverjük a 
gránátalmát és a felkariká-
zott újhagymát. A korian-
dert (illetve a petrezselymet) 
vízbe áztatjuk, majd ellen-
őrizzük, nehogy bogár le-
gyen rajta. Finomra aprítjuk 
és a bulguros keverékhez ad-
juk. Meglocsoljuk a citrom-
lével és az olívaolajjal, ízlés 
szerint sóval, borssal vagy 
őrölt korianderrel is fűsze-
rezhetjük, majd az egészet 
óvatosan összeforgatjuk.

Kóser konyha

Gránátalmás 
bulgursaláta

Zöldséges vagy gyümölcsös, 
sós, savanyú vagy inkább 
édeskés, darabos vagy kré-
mes, de mindenképpen sok-
színű – mi is lehetne más, 
mint a saláták világa. Kever-
hetjük őket, tetszés szerint 
változtathatjuk a hozzáva-
lókat, az összetevők aránya-
it, készíthetjük fűszeresebb-
re vagy inkább visszafogot-
tabbra, a lényeg, hogy egy 
salátákkal teli asztalon biz-
tosan mindenki talál magá-
nak néhány kedvére való fi-
nomságot. 

Micvalakoma és dróse a bár micvákon
A zsidóságban létezik egy fo-
galom, a szöudát micvá, mic-
valakoma. Ez egy olyan ünnepi 
han gulatú étkezés egy micva 
teljesítése kapcsán (lásd Chávot 
Jáir responsum 70. fejezet), amely-
nek során mindenképpen kell 
kenyeret fogyasztani, és ezenfe-
lül kötelező, de legalábbis illik 
húst is enni (Mágén Ávrahám 249:6.). 
Ilyenek pl. a szombati étkezések 
(Sulchán áruch OC 274:4.), a körül-
metélést (SÁ JD 265:12.) vagy az 
esküvőt követő lakoma (lásd SÁ 
EH 64:1–2., 4.; Nité Gávriél – Niszuin 1. 
kötet 39:10.) stb.  

Ezeken kívül a bár micvá ün-
nepséghez is kapcsolódik mic-
va lakoma, ahogy Slomó Luria 
(1510–1573) lublini rabbi (Jám sel 
Slomo, Bává kámá 7:37.) ezt a Talmud-
ból levezette. A talmudi történet 
szerint (Kidusin 31a.) Ráv Joszéf így 
szólt, miután megvakult: erede-
tileg azt mondtam, hogy ha va-
laki bebizonyítja, hogy a háláchá 
elfogadja azt a véleményt, misze-
rint a vak ember fel van mentve 
minden tórai micva alól, akkor 
nagy ünnepséget rendezek Iz-
rael bölcseinek, annak örömé-
re, hogy hiába vagyok felment-
ve, önkéntesen mégis teljesítem 
a micvákat. Miután azonban 
megtudtam, hogy nagyobb do-
log, ha olyan teljesíti a micvákat, 
akinek az kötelezettsége, mint 
ha olyan teljesíti, akiknek nem, 
úgy döntöttem, hogy inkább ak-
kor rendezek ünnepséget, ha va-
laki meggyőz engem arról, hogy 
a háláchá nem fogadja el a fen-
ti véleményt. Ebből következik 
az, mondja Luria rabbi, hogy 
amikor valaki eléri a 13 éves és 
egynapos kort és bármicva lesz, 
vagyis kötelezetté válik a micvák 
megtartására, akkor ezt ünnep-
séggel kell összekötni, ezért tar-
tanak micvalakomát. Az ilyen 

ünnepségeknek ősrégi hagyo-
mánya van: az első bár micva la-
komát, amiről tudomásunk van, 
Simon Bár Jocháj rabbi, a híres 
talmudi bölcs és kabbalista ren-
dezte fia számára, aki később 
Elázár rabbiként vált híressé (Zo
hár chádás 18b.végén).

A bár micva ünnepség étke-
zését csak akkor tartjuk mic va-
lakomának, ha aznap ünnepel-
nek, amikor a gyerek nagyko-
rú vá válik és kötelezett lesz a 
micvákra, vagyis a születés nap-
ján. Ha azonban valami miatt 
nem lehet azon a napon tarta-
ni a bár micva ünnep sé  get, ak-
kor már nem számít mic va la-
ko mának, kivéve, ha tórata nu-
lás sal van egybekötve – így pél-
dául, ha a bár micva fiú drósét 
mond, vagyis tóramagyarázatot 
tart (Mágén Ávrahám 225:4., lásd még 
SÁ OC 670:2.). 

Az elterjedt szokás szerint 
a bár micva fiú mindig mond 
drósét, függetlenül attól, hogy a 
születésnapjára esik-e az ünnep-
ség (Nité Gávriél – Bár micvá 17:1.) (a 
családok mindig is igyekeztek 
arra a napra szervezni és nem 
is illik halasztani [Likuté szichot 
35. kötet 278. oldal]). Ezt jiddisül 
psetlnek, más szóval pilpulnak 
nevezik, ami egy, a Talmudból 
vett háláchikus diskurzus kifej-
téséből és megvilágításából áll 
(NG uo. 2.). 

Nagyon sok esetben ez a 
téma kapcsolódik a tfilinhez (uo. 
3.), de ez nem kötelező, az én bár 
micvám psetlje pl. az eljegyzés-
ről szólt. A lubavicsi haszidok-
nál inkább egy haszid tfilinről 
szóló diskurzust mondanak el, 
amit a negyedik rebbe írt 1892-
ben fia, a későbbi ötödik rebbe 
bár micvájára (lásd Ásif minhágim 
vöhánhágot 14. fejezet 34. és 61. para-
grafus).

Van egy olyan meglepő szo-
kás, hogy nem engedik a bár 
micva fiúnak, hogy végigmond-
ja a mondandóját, hanem ének-
léssel megszakítják a drósét (NG 
uo. 4.). Ennek talán az az alapja, 
hogy könnyíteni akarnak azok-
nak a fiúknak, akik nem rendel-
keznek olyan kiemelkedő képes-
ségekkel. Mások szerint ez csak 
egy vadhajtás, nem pedig elfoga-
dott szokás (uo. 4–5.). Emlékszem, 
hogy mesterem, Grünwald József 
(1903–1984) pápai rabbi min-
dig arra bíztatta a bár micva fiút, 
hogy ne törődjön a közbeszólók-
kal, hanem folytassa a dróséját és 
lecsendesítette az éneklőket is. 

A lubavicsi Rebbe kompro-
misszumos javaslatként azt ta-
nácsolta, hogy ott, ahol minden-
áron ragaszkodnak ehhez a szo-
káshoz, a bár micva fiú mondja 
végig a dróséját, majd, miután 
befejezte, kezdje elölről, és ek-
kor szakítsák őt félbe (Ászif uo. 62.).

 A dróse olyan lényeges része 
lett a bár micva ünnepségeknek, 
hogy az ajándékot, amit a vendé-
gek szoktak adni a bár micva fiú-
nak – ez vallásos közösségekben 
főleg vallási témájú könyv –, azt 
doron drásának, dróse ajándék-
nak szokták nevezni (NG uo. 17.), 
ahogy azt a könyvbe írt ajánlás-
ban meg is szokták említeni az 
ajándékozók. 

***
Fiam, Cvi (Hers) Méir bár 
micváját jövő héten kedden ün-
nepeljük, kívánom neki a hagyo-
mányossá vált Chábád kíván-
sággal (Ászif uo. 57.), hogy nőjön 
fel egy igazi חי׳׳ל (CHáJáL, kato-
naként), amit ebben az összefüg-
gésben mozaikszókánt értelme-
zünk: chászid, jöré sámájim (is-
tenfélő), lámdán (nagy tóratu-
dós). 

Oberlander Báruch


