
אחדות

Magyar zsidók lapja • EgységEs Magyarországi izraElita Hitközség

egység
ירחון יהדות הונגריה

XXXi. éVFolyaM, 141. száM • 2021. április • 500 Ft
5781. ijár • ב״ה • אייר תשפ״א

rendhagyó peszách 
rendhagyó megoldásokkal

Egy magyar zsidó kitérő, akiről 
törvény született a Sulchán Áruchban

zsidók-E az askEnázok?
a kazár mítosz leleplezése



Smúz | A főszerkesztő levele

egység | 2021 április2

Előfizetés: 
www.fizetes.zsido.com  

Újságunk korábbi lapszámait a 
www. zsido.com/egység 

oldalon találja meg elektronikus formában.

további információért hívja 
a 06 1 268 0183-as telefonszámot. 

KedveS 
olvaSó!
Ezekben a napokban az omerszámlálás idejét éljük. Peszáchtól 
Sávuotig, a megszabadulástól a Tóra átvételéig 49 nap telt el – 
ezeket a napokat számoljuk mi magunk is, felkészülve a tóraadás 
ünnepére.

A Zohár szerint a zsidók Egyiptomban a tisztátalanság öt-
ven fokozatából a 49-ediken álltak megszabadulásuk előtt. A 
hagyomány szerint azonban 49 nappal később már a szentség 
49. fokán álltak (szintén az ötvenből). Csakhogy, szintén a Zo-
hár szerint, az omerszámlálás ahhoz segítette hozzá őseinket 
(és azóta minden generációt), hogy minden nap egy-egy rossz 
tulajdonságukon dolgozva, egy-egy lépést följebb lépve 49 nap 
alatt készen álljanak arra, hogy megkapják a Tórát. 

Ha azonban a zsidók a kivonuláskor a –49. szinten álltak, 
akkor nem 49, hanem 98 napra lett volna szükségük elérni a +49. 
szintet. Hogy sikerült feleakkora idő alatt megtenniük az utat?

Úgy, magyarázza a Slonimer rebbe, a könyve alapján Netivot 
Sálomként ismert Sálom Noách Berezovsky, hogy minden nap két 
lépcsőfokot léptek egyszerre. Ha minden nap egy rossz tu laj-
don ságot megszüntettek volna, míg el nem fogy, majd minden 
nap egy jó tulajdonságot magukévá tettek volna, akkor valóban 
98 napra lett volna szükségük. Ők azonban minden nap egy 
rossz tulajdonságukat jóvá változtatták, így tudtak egyszerre 
kettőt lépni a szentség felé vezető lépcsőn. 

A rossz tulajdonságok ugyanis olyan személyiségjegyek, me-
lyek rossz irányba vannak terelve. A harag például nem más, 
mint egy hibásan csatornázott szenvedély. Ha ugyanezt a szen-
vedélyt gyűlölködés helyett arra használjuk, hogy síkra száll-
junk az elnyomottakért, akkor máris pozitív lesz a megíté lése. 

Ugyanígy, ha az omer minden napján egy-egy rossz tulajdon-
ságunk eredetét vizsgáljuk meg, rájöhetünk, hogy azok egytől 
egyig átfordíthatóak valamilyen pozitív jellemvonássá. 

A fenti gondolatmenetet az omerszámlálás 15. napján Mendel 
Adelman rabbinak, a chabad.org szerzőjének írásában olvastam – 
miközben éppen rettenetesen mérges voltam valakire, akiről 
úgy gondoltam, indokolatlanul durván viselkedett másokkal. 
Nosza rajta, gondoltam, csatornázzuk át a haragot valami 
konstruktívvá. Be kell vallanom, valószínűleg az Egyiptomból 
kiszabadult zsidók sikeresebbek voltak, mint én, de nem adom 
fel. Ha csak ezt az egy rosszul csatornázott személyiségjegyet 
sikerül átfordítanom valami hasznossá, már nyertem! 

Ön milyen lépésekkel haladna fölfelé a szentség lépcsőfokain?
 

Steiner Zsófia
főszerkesztő
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BOrÍtÓ
Mikhail Gorelik: 
A kazar kagán 
palotája

Betérők, kitérők, viSSzatérők
„Minden gondolatukat a zsidóvá 

válás töltötte ki, és készen 
álltak arra, hogy mindenüket 

feláldozzák annak érdekében, 
hogy megfelelően 

gyakorolják a zsidóságot.”

„a MoStani zSidó fiatalok 
nyíltaBBan vÁllaljÁk 
az identitÁSukat”
„Ma zsidó fiatalnak lenni minden 
tekintetben nemcsak természete-
sebb, hanem sokkal könnyebb is, 
mint az én fiatalkoromban volt. 
de a természetességnek van 
egy negatív velejárója is.”

egy Magyar zSidó kitérő, 
akiről törvény Született a 

SulchÁn ÁruchBan
„drága fiai attól a naptól fogva nem 

járultak a tórához, mert szégyenük 
minden alkalommal nyilvánvaló és 

észrevehető lett volna.”

8. oldal

26. oldal

15. oldal
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judaisztika képzés indul 
a Milton FriedMan egyeteMen 

Még idén megkezdi működését a Milton Friedman 
Egyetem judaisztika tanszéke, mely az Ashkenazi-
um nevet viseli majd. Az intézet vezetője, Michael 
Chighel professzor március 22-én megjelent interjújá-
ban elmondta, hogy a kétéves képzés keretein belül 
olyan témákban szerezhetnek nemzetközi diplomát 

színMűpályázatot hirdet az eMih Még a pFizer is eladta a choMécát

a rebbe születésnapja 
az oktatás és a tudás 

Megosztásának napja aMerikában

Menachem Men del Schneerson rab bi 1902-ben, ni szán hó 
11-én szü letett, mely na pot az Okta tás és a tudás meg-
osztásának nap jának hirdették ki idén is az Egye sült 
Államokban. A Rebbe mindig nagy hangsúlyt fek-
tetett az edukációra, szá mára a legfontosabb ügyek 
kö zé tartozott, aho gyan az is, hogy minden zsidóhoz 
el jussanak ta nításai nemtől, kortól és tartózkodási 
helytől függet lenül. Egy alkalommal például így fo-
galmazott: „Min den egyes micvával elérünk valamit. 
Amikor va la ki oktatási intézményt alapít, a teljesít-
ménye örök érvényű lesz.”  

A Rebbe tiszteletére először 1978-ban hirdették 
meg az Oktatás és a tudás megosztásának napját a 
Rebbe születésnapjához kapcsolódóan. Idén ez a 
nap március 24-re esett. 

Dr. Albert Bourla, a Pfizer elnöke úgy döntött, hogy 
idén ő is – cégével egyetemben – eladja ková szos-
készleteit. A legkeresettebb és eddig a legjobbnak 
bizonyult oltó anya got előállító cég zsidó vezetője, 
Jicchák Silberstein rab bi segítségével adta el a vál-
lalat minden izraeli hiva ta lában és egységében talál-
ható chomécát. Az üzlet le bonyolításában a Klálit, 
Izrael egyik legnagyobb egész ségbiztosítója is részt 
vett. Az eladási szerződést Me nachem Lepkivker rab-
bi fordította angolra, hogy a Pfi zer képviselői teljes 
mértékben megérthessék, amit pa pírra vetettek. Mi-
vel a koronavírus-járvány miatt több betegség keze-
lésében változások álltak be, Lepkivker rabbi új listát 
is összeállított, melyen minden olyan gyógyszer neve 
szerepel, melyek Peszáchkor használhatóak.

Az Óbudai Zsinagóga 
fennállásának 200. év-
fordulója alkalmából 
az EMIH pályázatot 
hirdet egyfelvonásos 
színmű megírására. 
Olyan, egy óra alatt – és 
maximum 8 szereplő-
vel – előadható színmű-
vel lehet jelentkezni, 
amely kapcsolódik a 
zsinagóga történetének 
egy időszakához. Az 
események ábrázolá-
sakor nem szükséges 

történelmi hűségre törekedni, de ihletadó forrásként 
szolgáljon a zsinagóga története. A pályázati anyag 
formai követelményei: 12-es méretű, Times New Ro-
man betűtípus, 2-es sorköz. A pályázatok elbírálása 
a benyújtási határidőt követő 30 napon belül meg-
történik. A nyertes pályamű szerzője egyszeri, bruttó 
kilencszázezer forint összegű díjazásban részesül. 
Pályázni a reczei.tamas@zsido.com e-mail címen keresztül 
lehet, 2021. május 7-ig.

az érdeklődők, mint a középkor jelentős rabbijai-
nak munkái, a felvilágosodás mozgatórugói vagy a 
Wissenschaft des Judentums kora és eredményei. A 
hallgatókat neves professzorok fogják oktatni, töb-
bek között Suzannah Heschel a Dartmouth College-ból, 
Paul Franks a Yale-ről, Elliott Wolfson a California Egye-
temről, Susan Handelman és Eric Lawee a Bar Ilan Egye-
temről, Henry Abramson a Touro College-ból vagy Peter 
Trawny az Universitat Wuppertalból. 
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Isten kegyelméből
5719. első ádár 8. [ február 16.] 
Brooklyn, N.Y., 
Őexcellenciája, Dávid Ben-Gurion 
Izrael Állam miniszterelnöke részére

Íme, válaszom levelére, melyben a vé-
leményemet kérdezi az olyan vegyes 
házasságokból született gyermekek re-
gisztrációjával kapcsolatban, akik zsidó 
apától és a szülés előtt a zsidóságba be 
nem tért, nem zsidó anyától származnak. 
Kérdésének célja az említett levél megfo-
galmazásában a következő: „Olyan ren-
deletet hozni, mely harmonizál a zsidó-
ság elfogadott – ortodox és nem ortodox 
– irányzatok hagyományával, figyelembe 
véve, hogy Izrael szuverén állam, mely 
a diaszpórából visszatérő zsidóság köz-
pontjaként garantálja a lelkiismereti- és 
a vallásszabadságot".

Az álláspontom a Tóra és a nemzedé-
kek óta elfogadott hagyomány szellemé-
ben teljesen egyértelmű. Az efféle ügyek-
ben nem lehet érvényes, ha valaki pusztán 
szóban deklarálja azt a kívánságát, hogy 
zsidóként regisztrálják. Egy ilyen kijelen-
tés nem képes megváltoztatni a valóságot.

A SzülEtéS jogÁn: A REbbE 
véleménye a visszatérési törvényről

A Tóra és ősi, de a mai napig érvényes hagyományaink szerint csak 
azt a személyt tekinthetjük zsidónak, aki zsi dó anyától született vagy 
egy olyan be térésen ment keresztül, mely teljes mér tékben megfelelt 
a zsidó törvénykezés forrásainak, a kezdetektől egészen a Sul chán 
Áruchig.

A fentiek nem csak azokra a gyermekekre érvényesek, akiket szüleik 
vagy gond viselőik zsidókként szeretnének re gisztrálni, hanem bárkire, 
aki szeretné meg változtatni hovatartozását, hogy a zsi dó néphez csat-
lakozzon. Egy puszta dek laráció nem bír semmilyen érvényességgel, 
szükség van a megfelelő módon, a zsidó jogforrásokban és a Sulchán 
Áruchban lefektetett szabályok szerint végrehajtott betérésre is.

Tisztelettel és áldással,

u.i.: Nem idézek forrásokat, mert Maimonidész tör vény kódexe, a Tur, 
a Sulchán Áruch stb. világos és részletes szabályokat közöl.

Az alábbiakban egy további utóiratot olvashat, melyet azzal a szán-
dékkal írtam, hogy kiemeljem: Még ha részben vagy egészben nem 
is fogadja el a véleményemet, az nem változtatja meg fenti döntésem 
véglegességét. A következő megjegyzésekkel a levelében felvázolt szi-
tuációra reagálok.

a) A regisztráció, vagy nevezzék bárminek is, nem csak Izrael ügye. 
Mondanom sem kell, és levelében is ez áll, hogy nem szabad falat 

részlet Ben gurion leveléből, amelyben a vegyes házasságból született 
gyerekek státuszáról kérdezi „izrael bölcseit”, a kor nagy rabbijait.
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emelni az Izraelben és a diaszpórában 
élő zsidók közé. Éppen ellenkezőleg: 
minden testvérünk, éljenek bárhol is, 
egy népet alkot a kezdetektől fogva, hiá-
ba szóródtak szét a világ minden tájára. 
Ennek megfelelően olyan megoldást kell 
találni, mely a zsidó világban mindenki 
számára elfogadható, s mely így erősíteni 
képes a zsidók közötti összetartozást és 
egységet ahelyett, hogy akár csak a legki-
sebb rést is ütné soraink közé. Így tehát, 
még akkor is, ha ön szerint a jelenlegi 
izraeli helyzet miatt érdemes lenne újra-
tárgyalni ezt a kérdést, vegye figyelembe, 
hogy ez nem csak Izraelt érinti, hanem a 
világ teljes zsidóságára hatással van. 

b) A zsidó néphez való tartozásunk 
sohasem volt a számunkra külsődleges, 
formális dolog. Mindig is a zsidósághoz 
való tartozás és elköteleződés teljessége 
határozta meg azt, ami az ember valódi 
lényegéből és legbelsőbb élményéből fa-

kad. Emiatt bármilyen olyan tett, mely 
leegyszerűsítené vagy semmisnek tekin-
tené a csatlakozáshoz szükséges folyama-
tot, lebecsüli a zsidó néphez való tartozás 
értékét, illetve a zsidók komoly és mély 
belső kötődését saját népükkel.

c) A zsidó néphez való csatlakozás 
feltételeinek enyhítése, különösen a spe-
ciális izraeli helyzet fényében, amikor 
(finoman szólva) barátságtalan államok 
és népek veszik körül az országot, jelen-
tősen veszélyeztetné Izrael biztonságát.

d) A fenti pontokból kitűnik, hogy ha 
esetleg egy kompromisszumos megol-
dás sal kerülnék meg a problémát, példá-

ul azzal, hogy a „zsidó” szó helyett egy tel jesen szekuláris kifejezést 
alkalmaznak, azzal valójában nem oldanának meg semmit, mert olyan 
kár keletkezne, mely egyszerre gyengítené a zsidók között fennálló ösz-
szetartozást és egységet, továbbá az ország belső erejét és biztonságát.

e) Természetesen nem használhatjuk fel érvnek azokat az eseteket, 
amikor a megfelelő módon betért emberek kárt okoztak a zsidó nép-
nek. Továbbá előfordulhat az is, hogy valaki, aki pusztán kijelenti, 
hogy a zsidó néphez tartozik, a hasznára lesz Izraelnek. A megfelelő 
betérési eljárásra vonatkozó igényt tehát nem teszi semmissé azon nem 
zsidó „szentek” létezése, akik – ahogy a kifejezésből is egyértelmű – 
valójában nem zsidók.

f) A kérdés kapcsán felmerült a diszkrimináció ügye. Diszkrimináció 
azonban csak akkor valósul meg, ha jogok megadásáról vagy megvoná-
sáról van szó, továbbá büntetések kiszabásáról. A regisztráció kapcsán 
ez nem értelmezhető, hiszen az csak a meglévő állapotot rögzíti.

Végezetül hadd adjak hangot azon reményemnek és elvárásomnak, 
hogy Izrael minden tekintetben, jelenleg és a jövőre nézve is, mindig 
egyesítő erő legyen a zsidó nép tagjai között, éljenek bárhol és tartoz-
zanak bármely ortodox vagy nem ortodox irányzathoz. Váljék Izrael 
egyre méltóbbá ahhoz a nevéhez, melyen az egész világon ismerik: a 
Szentföld.
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a visszatérési 
törvény története
izrael Állam egyik legfontosabb törvénye a chok hásvut, a visszatérési törvény, mely lehetőséget ad 
arra, hogy minden zsidó származású ember állampolgárságot szerezhessen izraelben. a törvényt 
1950. július 5-én fogadta el a kneszet. a dátumválasztás szimbolikus volt: éppen herzl tivadar, a 
modern zsidó állam budapesti születésű megálmodójának halálozási évfordulójára időzítették az 
elfogadását. Naftali Deutsch írása

dók tól megvonta azt, miközben a hagyományos zsidó 
fel fogás szerint a zsidóságtól nem lehet megválni. Egy 
val lását megváltoztató zsidó ugyan nagy bűnt követ el, 
ám a zsidó nép része marad. További korlátozást je lent, 
hogy a nemzetbiztonságra veszélyt jelentő vagy sú lyosabb 
bűncselekményeket elkövetett személyek sem kap hatnak 
állampolgárságot, zsidó származásuk ellenére sem.

A törvény megváltoztatását elsősorban azzal indo-
kolták, hogy a nürnbergi törvények sem a háláchát, az-
az a vallásjogot vették figyelembe, ezért minden olyan 
embernek meg kell adni az Izraelbe vándorlás jogát, 
aki zsidó származása miatt üldöztetésnek lehet kitéve. 
A döntésben szerepe lehetett annak is, hogy 1968-ban 
nagyszámú bevándorló érkezett az antiszemita tiszto-
gatásba kezdő Lengyelországból és közöttük sokan 
származtak vegyes családból vagy éltek nem zsidó há-
zastárssal. Egyes vélemények szerint azért volt annyira 
fontos a szekuláris baloldal számára a törvény kibővíté-
se, hogy így gyengítsék a vallásos pártok erejét.

miéRt fontoS, Ki a zSidó?
Az ortodox elvek mentén működő izraeli főrabbinátus 
természetesen nem fogadta el a zsidóság e definícióját, 
és a zsidó vallásjog szerint zsidónak nem tekinthető be-
vándorlókat továbbra is nem zsidóként regisztrálja. En-
nek komoly következménye van: Izraelben csak vallási 
esküvőt lehet kötni, tehát ezek az emberek – ha csak pár-
jukkal együtt nem tagjai egy másik vallási közösségnek 
– nem tudnak Izraelben egybekelni. Ez a kilencvenes 
évektől okoz egyre nagyobb feszültséget az országban, 
mert az akkor kezdődött orosz és kelet-európai beván-
dorlási hullám során több százezer olyan ember érkezett 
Izraelbe, akiket a háláchá nem tekint zsidónak.

A zsidóság definíciója és a bevándorlás szabályozá-
sa az izraeli politika egyik fontos témája napjainkban 
is. A vallásos pártok szívesen visszatérnének a törvény 
eredeti változatához, a szekuláris erők pedig a rabbi-
nátus befolyásának megtépázásában érdekeltek. A ki-
egyenlített erőviszonyok miatt azonban a közeljövőben 
nem várható változás sem a törvény szövegében, sem a 
vallásjog kiemelt szerepében.

KiRe vonatKoziK a viSSzatéRéSi töRvény?
A törvény elnevezése is üzenetértékű és a zsidó nép 
szentföldi gyökereit hangsúlyozza. Dávid Ben-Gurion, 
Izrael első miniszterelnöke így fogalmazott: „A törvény 
nem az államra ruházza azt a jogot, hogy engedélyt 
adjon a külföldön élő zsidók számára a letelepedésre, 
hanem megerősíti a zsidók születési jogát erre. Nem az 
állam adja meg a visszatérés jogát a diaszpóra zsidósága 
számára, mert ez a jog megelőzte az állam megalapítását. 
Ez a jog az, mely lehetővé tette az állam létrehozását. E 
jog forrása a zsidó nép és haza közötti megtörhetetlen 
történelmi kapcsolat”. 

A törvény első változata nem határozta meg ponto-
san, hogy kiket ért a zsidó nép tagjai alatt. A definíció 
pontosításáról éles hangú viták folytak a törvényhozás-
ban és a társadalomban egyaránt. A tradicionális zsidó 
felfogás ugyanis csak azt a személyt tekinti zsidónak, 
akit zsidó anya szült vagy az előírások szerint betért a 
zsidó vallásba. Szekuláris és nem-ortodox körökben vi-
szont ennél tágabban értelmezték a zsidóság fogalmát 
és azokat is a nép tagjának tekintették, akik zsidó felme-
nőkkel rendelkeztek, esetleg konzervatív vagy reform 
betérésen mentek keresztül vagy egyszerűen csak kije-
lentették, hogy zsidónak tartják magukat és Izraelben 
kívánnak élni.

miben máS, mint a HálácHiKuS felfogáS?
Végül 1970-ben tették egyértelművé, hogy Izrael Állam 
kiket tekint potenciális állampolgárainak. A mai napig 
érvényben lévő meghatározás szerint a bevándorlás 
joga kiterjed „egy zsidó gyermekére, unokájára és há-
zastársára, továbbá gyermeke és unokája házastársára 
is. Kivételt képeznek azok, akik önként áttértek egy 
másik vallásra”. A megújított törvény állampolgárságra 
jogosultnak fogadja el a nem-ortodox vallási irányzatok 
betértjeit is. 

Azt látjuk tehát, hogy az 1970-es törvényváltozat egy-
szerre volt megengedőbb és szigorúbb a zsidó vallásjog-
nál. Megengedőbb volt, hiszen elegendőnek találta egy 
zsi dó nagyszülő meglétét és a nem zsidó házastársakra is 
kiterjesztette hatályát. Szigorúbb volt, mert a kitért zsi-
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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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értekezéseknek sincsen sem mi nyo-
ma. Ennél is problemati kusabb, 
hogy a levél szerint az áttérés a 7. 
század közepén történt, ám magát 
a Kazár Királyságot is ekkor alapí-
tották, ráadásul egyetlen független, 
széles körben megbízhatónak tar-
tott kortárs forrás sem tesz említést a 
kazár vezetőség zsidó identitásáról. 

Legalább ilyen zavarba ejtő, hogy 
a levél szerzőjének érezhetően kevés 
fogalma van birodalma földrajzi vi-
szonyairól és gazdaságáról. A levél 
maga egyébként ékes, bibliai idéze-
tekben bővelkedő, arabizmusokkal 
tar kított héber nyelven íródott, 

könyvtárat, tele héber könyvekkel. 
Ezeket aztán fel tudták használni 
érvrendszerük kidolgozásához, így 
végül sikerült is a maguk javára el-
dönteni a vitát. Mindebből egyene-
sen következett az elit visszatérése 
őseik hagyományához, ami nem 
mellesleg a zsidók nagyarányú be-
vándorlását is eredményezte a Kazár 
Birodalomba a környező keresztény 
és muszlim területekről.

Mindezzel csupán az a baj, hogy 
nehéz komolyan venni azt a forgató-
könyvet, amely szerint egy kazár ka-
tonai parancsnok visszatérése felme-
női vallásához olyannyira feldühít 
két királyt is, hogy haragjukat csak 
egy vita megrendezésével sikerül-
hetett lecsillapítani. Az ezen aratott 
diadalhoz vezető utat pedig nehéz 
másként látni, mint a zsidó oktatás 
páratlan jelentőségű diadalát, ugyan-
is még ha el is fogadjuk a könyvtár 
megtalálásának mesébe illő törté-
netét, arra már bajosabb épkézláb 
magyarázatot találni, hogy miként 
voltak képesek a mély teológiai érte-
kezéseket héber nyelven elolvasni és 
feldolgozni az eredeti vallásuktól tá-
vol került, tanácstalan kazárok. Nem 
beszélve arról, hogy sem a vitának, 
sem az azt követő, kazár területekre 
irányuló nagyarányú zsidó migráci-
ónak nem maradtak fent független 
forrásból származó dokumentumai 
– hangsúlyozza Stamp fer.

A nem héber nyelvű szövegek is 
hallgatnak az állítólagos kazár átté-
résről. Mindezek ellenére fennma-
radt egy-két muszlim szerző tollából 
származó elejtett megjegyzés a ka-

zár vezetők zsidóságával kapcsola-
tosan, ám ezen írók egyike sem járt 
a kérdéses területen, és beszámolóik 
hitelességét a korszak kutatóinak 
egybehangzó véleménye szerint is 
illik fenntartásokkal kezelni.

bizonyítéK a bizonyítéKoK 
Hiánya
Egy nép vagy akárcsak az elit réte-
gének az áttérése a judaizmusra a 
legkevésbé sem tekinthető minden-
napos eseménynek. Ennek ellenére 
az állítólagos eseménynek teljesség-
gel hiányoznak a tárgyi bizonyíté-
kai, komolyan vehető beszámolói, 
ahogy a később keletkezett leírások 
is nélkülözik a kazárok és a zsidók 
szokatlan kapcsolatára vonatkozó 
utalásokat. Ennél is különösebb, 
hogy a kelet-európai zsidók hagyo-
mányos nyelve, a jiddis is híján van 
a türk eredetre utaló szavaknak. Az 
egyetlen török eredetű szó, a zűrza-
var jelentésű balagan is csak jóval 
később, orosz-lengyel közvetítéssel 
vált a zsidó kultúra részévé.

Erősen úgy néz ki tehát, hogy a 
kazár áttérés elmélete nem állja meg 
a helyét. Az askenáz („német”) zsi-
dóság valóban a Német-római Biro-
dalomból, Észak-Franciaországból 
és a Rajna völgyéből vándorolt a 
ke resztes háborúk idején keletebbre 
és népesítette be Európa keleti felét. 
Ugyan a kazár származás teóriája so-
kak számára jelent vonzó vagy éppen 
kényelmes alternatívát, a történelem-
mel kapcsolatos állítások valóságtar-
talmát sohasem az határozza meg, 
hogy mennyien hisznek bennük.

RácHáv, a gyönyöRűSégeS 

Mielőtt a zsidók beléptek az Ígéret Földjé-
re, két felderítőt küldtek előre. A csodálatos 
szépségű Rácháv (aki örömlány vagy foga-
dós volt Jerichóban), elbújtatta a kémeket 
és megvédte őket a városbeliektől. Jutalom-
ból ő és családja is túlélte a város ostromát. 
Rácháv ezt követően betért a zsidóságba, 
a férje pedig a nép Mózes által megbízott 
vezetője, Jehosua lett. Leszármazottaik kö-
zött a zsidó nép olyan nagyjai sze repelnek, 
mint Jirmejá (Jeremiás) és Jechezkél (Ezé-

kiel) prófé ta. Történetét Jehosua (Józsué) könyvének második feje-
zetében olvashatjuk.

mintha csak Hászdái ibn Sáprut ko-
rá nak Spanyolországában vetették 
vol na papírra. 

HébeR foRRáSoK: 
SabRiel viSSzatéRéSe
A másik héber nyelvű szöveg, ame-
lyet az első ízben publikálója nyo-
mán Schechter-dokumentumnak 
ne vez nek, még kevésbé tűnik hi-
te lesnek. Az írás állítása szerint a 
ka zár vezetőség asszimilálódott 
ör mény zsidók leszármazottjaiból 
állt. Eszerint Sabrielnek, a katonai 
ve zetőjüknek zsidó felesége győzte 
meg arról a férjét, hogy térjen vissza 
gyö kereihez. Ez azonban felbőszí-
tette a keresztény macedón királyt 
és Arábia muszlim urát, akiket csak 
egy vita megszervezésével tudták ki-
en gesztelni, vallásaik képviselői és a 
zsi dók között. Utóbbiak tanácstala-
nok voltak, mígnem csodával hatá-
ros módon felfedeztek egy elrejtett 
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kazár erődítmény feltárása (Mikhail 
artamonov légi felvétele, 1950)
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fejedelem főkancellárjaként sokat 
tett az új hit terjesztéséért. Saját 
írásai mellett a zsidó irodalom 
számos művét fordította magyar-
ra. Legismertebb munkája a zsidó 
imakönyv teljes magyar fordítása 
volt, mely a szombatosok között 
nagy népszerűségre tett szert. Az 
imakönyv érdekessége, hogy nem 
a Magyarországon használatos as-
kenáz rítust, hanem a Spanyolor-
szágból elüldözött zsidók szfárádi 
imarendjét követte, mert abban az 
időben az erdélyi zsidóság többsé-
gét az új hazát kereső spanyol zsi-
dók tették ki, továbbá Péchi Simon 
sok időt töltött Konstantinápoly-
ban, ahol a szfárádi zsidók tanházát 
is látogatta. Feltehetően az ő műve 
volt az első olyan, szfárádi rítusú 
imakönyv, melyet idegen nyelvre 
fordítottak le.

a zSidózóK üldöztetéSe
A „zsidózó”, azaz az „ószövetségi” 
szokásokat követő, radikális protes-
tánsok ellen már 1610-ben, a besz-
tercebányai országgyűlésen éles 
han gon keltek ki és a visszatérést 
meg tagadók ellen retorziókat köve-
teltek: „Vagynak sokan az országban, kik 
... sidó hitet és sidó rítusokat követvén, isten 
ellen való káromlásokat szólnak. Tetszett 
azért országrúl, hogy efféle religión valókat 
az jövendő gyűlésre citáltassa felséged, hol-
ott ha ad meliorem mentem nem redeálnak, 
törvény szerint büntettessenek…” – rögzí-
tették egy törvénycikkben.

A közösség viszonylagos szabad-
sága I. Rákóczi György hatalomra 
kerüléséig tartott. A fejedelem 1638-
ban, Dés városában perbe fogta őket, 
illetve a túl messzire merészkedő uni-
táriusokat. A legfontosabb vádpont 
ismét a „zsidózás” volt, azaz a tórai 

a SzombatoS cSopoRtoK 
KialaKuláSa
A XVI. században, a keresztény re-
formáció idejében a szabad szelle-
mi ségű Erdélyi Fejedelemségben 
számtalan, a bibliai zsidó hagyomá-
nyokhoz visszatérni kívánó, radiká-
lis újító felekezet alakult. Ezek 
egyi ke volt az Unitárius Egyház, 
mely Isten egységét hirdette és a 
ke resztények messiását pusztán em-
bernek tekintette. Voltak azonban 
olyanok, akik ennél is messzebbre 
merészkedtek, és a Tóra törvényei 
szerint kezdtek élni. Az eredeti, bib-
liai előírás szerint a szombatot tekin-
tették pihenőnapnak, tartózkodtak 
a tisztátalan állatok fogyasztásától, 
igyekeztek megülni a zsidó ünnepe-
ket és gyermekeiknek héber nevet 
választottak. Ez a közösség a szom-
batos nevet viselte. Hol megtűrték 
őket, hol üldözték, de a holokausz-
tig folyamatosan jelen voltak Erdély 
középső és északi vármegyéiben.

A szombatos tanok a székelység 
minden néprétegében követőkre 
találtak, a parasztoktól egészen a 
főnemesekig. Olykor egész telepü-
lések váltak szombatossá. Ilyen volt 
például Kissolymos, Betfalu, Szent-
demeter vagy Szenterzsébet. 

A felekezet alapítójának Geren-
di Jánost és Eőssi Andrást tartják. 
Eőssi fogadott fia volt a rendkívüli 
műveltséggel bíró, a feljegyzések 
szerint tizenkét nyelven beszélő 
Péchi Simon, aki Bethlen Gábor 

Akik a zsidózás vétkébe estek
az eRdélyi SzombatoSoK töRténete
a történelmi Magyarország is büszkélkedhet egy, a zsidóságba betért közösséggel, mely-
nek sajnos ma már csak az emléke él. az erdélyi szombatosok története tragikus fordulatok-
ban bővelkedő szelete a magyar történelemnek. Naftali Deutsch írása

törvények előtérbe helyezése, illetve 
az, hogy – az unitáriusok egy cso-
portjával együtt – Jézust bukott mes-
siásnak tekintették, aki nem méltó a 
vallásos imádatra. Péchi Simonról 
megállapították, hogy „az szombatot üli 
meg, noha mindazonáltal is az jobbágyokkal 
nem dolgoztatott. Disznóhúst és egyéb Mojses 
ceremóniáiban megtiltott eledeleket nem eszik, 
húsvét innepében kovásztalan pogácsával él”. 
A per végén a hitükhöz ragaszkodó 
szombatosokat fő- és jószágvesztésre 
ítélték, de végül megelégedtek a va-
gyonukkal és életüket megkímélték.  
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Bné Mose, az „inka zsidók”
ez a perui eredetű csoport semmiféle kapcsolatban nem állt korábban a zsidósággal. Útkeresésük 
során vették fel a Bné Mose – Mózes gyermekei nevet, de a köznyelvben sokszor inka zsidóknak 
nevezik őket. chaNa Deutsch írása

Történetük akkor fonódott össze a 
zsidó nép történetével, amikor egy 
észak-perui testvérpár, akik az An-
dok hegyei közt meghúzódó Caja-
marca városában éltek, az 1950-es 
években spirituális útkeresése során 
a Tórához és annak törvényeihez ér-

kezett el. Tanulni kezdtek, betartot-
ták a Tóra parancsolatait és végül, 
kitérőket és sok sikertelen próbál-
kozást követően, sikerült betérniük. 
A nehézségeket többek között az 
okozta, hogy a limai zsidó közösség 
igen elutasítóan viselkedett velük 

szemben, és sokáig nem tudtak más 
közösségekkel kapcsolatba lépni és 
támogatást kapni a betéréshez.

zubeR Rabbi, a Rebbe Küldötte
A csoport ekkor már néhány száz 
főre rúgott, teljes családok kezdtek 

Sokakat börtönbe vetettek vagy 
kény szermunkára köteleztek. Össze-
sen egy halálos ítéletet hajtottak vég-
re: egy kolozsvári, unitárius hiten 
lé vő ötvöst megköveztek, miután ki-
jelentette, hogy ha Jézus visszatérne, 
meginvitálná egy kiadós kapálásra a 
szőlőjében.

A szombatosok előtt ekkor három 
út állt: egy részük – gyakran színleg 
– visszatért az unitárius vagy kálvi-
nista hitre. Őszinteségükről a ható-
ságok sem lehettek meggyőződve, 
mert Ábrahám, Izsák és Jákob Is-
tenére eskették meg őket a reversio 
során. Voltak, akik Törökországba 
menekültek, hogy megmaradhassa-
nak hitükben. Egy csoportjuk pedig 

dó kat egyaránt látogatták a márama-
rosi hászidok, akik se gítettek a rituá-
lis vágás és más val lási szükségleteik 
terén, illetve a kong resszusi hitköz-
ségből is érkeztek küldöttségek, köz-
tük neves rabbik is, akik elsősorban 
nehéz anyagi helyzetükön igyekez-
tek javítani.

Észak-Erdély, így Bözödújfalu a 
második bécsi döntés értelmében 
ismét Magyarország része lett, ami 
igen hátrányosan érintette a térség 
zsidóságát. A gettósítás idején a 
szombatosok egy része hivatalosan 
visszatért az Unitárius Egyház kebe-
lébe, de végül az egész közösséget a 
marosvásárhelyi gettóba hurcolták. 
Közülük hatvan embert Botskor 
Lóránt csendőr alezredes saját fele-
lősségére kiszabadított, de a közös-
ség többi tagjára az a sors várt, mint 
az akkor már szinte teljes egészében 
bevagonírozott és Auschwitzba kül-
dött marosvásárhelyi zsidóságra. 
Végül, szinte az utolsó pillanatban, 
Ráduly István, Bözödújfalu katoli-
kus plébánosa megjelent a gettóban 

a kitérési igazolásokkal, és kimen-
tette a szombatosok legnagyobb ré-
szét. Voltak azonban olyanok, akik 
igazolással nem rendelkező család-
tagjaikat nem hagyták magukra, így 
a holokauszt áldozatai lettek.

A háború után a szombatos kö-
zösség többet nem talált magára. A 
kommunista hatalom szorításában 
nem sok lehetőség maradt a vallás-
gyakorlatra, a hatvanas években pe-
dig, amikor Ceaușescu fejpénz elle-
nében engedte Izraelbe vándorolni a 
romániai zsidóságot, a szombatosok 
maradéka is a távozás mellett döntött 
és a zsidó államban kezdett új életet.

Bözödújfalu sorsa is igen tragiku-
san végződött. 1988-ban, a román 
dik tátor hírhedt falurombolási 
prog ramja során, ezt a települést is 
elárasztották, hogy víztározót hoz-
zanak létre a területén. Az épületek 
el pusztultak, a lakosság szétszóró-
dott. A szombatos közösségre mind - 
össze a bözödújfalui gyűjtőtó part-
ján, a Pirító nevű domboldalban 
mál ladozó temető emlékeztet.

úgy döntött, hogy szakít a keresz-
ténységgel, és zsidóként él tovább. 

bözödúJfalu tRagédiáJa
A hivatalos áttérésre az 1868-as 
emancipációs törvény adott lehető-
sé get, melynek következtében a Ma-
ros megyei Bözödújfaluban (Be zidu 
Nou) megalakult Európa egyet len 
prozelita hitközsége. A szé kely zsi-
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Heleni KiRálynő

Heleni egy kis bálványimádó nép 
királynője volt a polgári időszámítás 
szerinti első évszázadban. Országa, 
Adiabene Mezopotámia északi részén 
terült el. Heleni hét fiával együtt meg-
szerette a zsidóságot, betért, és fiaiból 
híres tóratudósok lettek. Heleni gaz-
dag királynő volt, rengeteget adomá-
nyozott nemes célokra. Szarkofágját a XIX. század végén találták 
meg Jeruzsálemben.

székely szombatosok 
a Bözödújfalui zsinagóga előtt
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vallásos zsidó életet élni. A betérés-
re végül több hullámban került sor. 
Sok ortodox rabbitól kaptak segít-
séget, többek közt az áldott emlékű 
lubavicsi Rebbe is szerepet játszott 
történetük alakulásában. Amikor 
1985-ben az alapító testvérpár kap-
csolatba lépett vele, a Rebbe Myron 
Zuber rabbit küldte Peruba, hogy 
segítse a folyamatot, valamint utat 
mutasson a betérteknek a kóserság, 

nagyban segítette őket a világban 
elszórtan élő, elszigetelt zsidó cso-
portokat segítő Sávéj Jiszráel nevű 
szervezet. Végül összesen körülbe-
lül 500-an lettek a zsidó nép tagja-
ivá és a zsidó állam polgáraivá. Az 
első csoport az 1990-es években ali-
jázott, legutolsó csoportjuk pedig 
2006-ban költözött Izraelbe. Több-
ségük a Jeruzsálemtől délre fekvő 
Gus Ecion térségében telepedett 
le. A csoport néhány tucat tagja a 
betérés után nem Izraelbe, hanem 
Peru fővárosába, Limába költözött, 
és az ottani apró zsidó közösséghez 
csatlakozott.

„KözöSSéggel Jöttem” 
– RácHel töRténete
Ráchel négygyermekes édesanya, 
egy kis, Jeruzsálemtől nem mesz-
sze fekvő vallásos településen él. 
Peruban született, 21 éves korában 
érkezett közösségének egy csoport-
jával Izraelbe. Szülei mindketten a 
zsidóság iránt érdeklődő csoportba 

tartoztak, és ő testvéreivel ebben a 
szellemben nevelkedett. Így mesélte 
el a történetüket:

„Közösséggel jöttem, nem egye-
dül. Mindig közösséghez tartoz-
tam” – kezdi a történetét. „Mielőtt 
megszülettem, édesapám rengete-
get focizott. Erős fiatalember volt, 
és játék közben egyszer véletlenül 
eltörte valakinek a lábát. Nem tu-
dom, hogy történt, de emiatt bör-
tönbe került. Így kezdte megismerni 
az Örökkévalót. József történetére 
emlékeztet az egész. Édesapám 
sírt, sírt, és megesküdött, hogy ha 
kikerül onnan, akkor megkeresi az 
igazi Istent. Az emberek ott hisznek 
Istenben, és hisznek abban is, hogy 
mindenféle segítői és küldöttei van-
nak. Ő az igazságot kereste. Így kez-
dődött az útja, az Istenhez vezető 
út, és lassan-lassan rátalált.”

Ráchel édesapja nem volt egye-
dül. „Kialakult egy csoport. Együtt 
olvasták a Tórát és elkezdték a 
szombatot és az ünnepeket tartani. 
A saját módjukon, ahogy le van írva 
a Tórában, nem a szóbeli tan szerint. 
Az édesanyám is ehhez a közösség-
hez tartozott, és mi ebben nőttünk 
fel a testvéreimmel egészen kilen-
céves koromig. Addig még hittünk 
abban, hogy Jesu [Jézus] Isten va-
lamiféle küldötte volt. Aztán voltak 
olyanok, akik ebben nem hittek, és 
új közösséget hoztak létre, ami már 
igazi zsidó közösség volt. Apámnak 
időbe tellett megértenie, miért dön-
töttek így. Végül úgy döntött, hogy 
ez az ő útja is, de az eredeti csopor-
tot akarta erre az útra terelni, nem 
pedig az új csoporthoz csatlakozni. 
Végül azonban úgy döntött, hogy 
a zsidósághoz ragaszkodó csoport-
hoz csatlakozunk.”

Ráchel 21 éves volt, amikor ali-
jáztak. A Bné Mose közösségből 
ez volt a harmadik csoport, mely 
a Szentföldre érkezett. Ráchel egy 
rabbira emlékszik különös szeretet-
tel: „Ráv Ávicháj négy éven át volt 
nálunk. Rengeteget tanultam tőle, 
nagyon-nagyon mélyen tanította 
a zsidóságot. A szüleim hittel ne-
veltek, és azt akarták, hogy ezt az 
utat folytassuk.” Amikor Izraelbe 
érkezett, már 12 éve gyakorolta a 
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niSSim blacK, a muSzlimból lett zSidó éneKeS

a szombat és más törvények pontos 
betartásának kérdéseiben. Zuber 
rabbit megdöbbentette a tagok el-
tökéltsége. „Végtelenül önfeláldozó-
ak” – írta 1988-as útjáról. – „Minden 
gondolatukat a zsidóvá válás töltöt-
te ki, és készen álltak arra, hogy min-
denüket feláldozzák annak érdeké-
ben, hogy megfelelően gyakorolják 
a zsidóságot. Egy férfi például az 
ecuadori bányákban vállalt munkát, 
hogy tfilint és öltönyt vásárolhasson 
a fia bár micvájára.” Zuber rabbi arról 
is beszámolt, hogy a közösség érke-
zésekor mindössze egy pár tfilinnel 
rendelkezett, azt reggelente először 
a csoport vezetője vette fel, majd 
utána mindenki feltehette öt percre. 
Szombatonként hosszú asztaloknál 
halat, zöldségeket és gyümölcsöket 
ettek. Kóser húshoz nemigen jutot-
tak, ezért főként halat ettek.

az aliJázáS ötlete
Egy másik rabbi az izraeli főrabbi-
nátus küldöttségét vezette. Élijáhu 

Az afroamerikai férfi rapperként kezdte pályafu-
tását, D. Black művésznéven. Muszlim családba 
született, majd áttért a kereszténységre. 25 éves 
korában gyilkosságra való felbujtással vádol-
ták meg a zenei alvilágban. Nissim tudta, hogy 
életveszélyben van és csak Isten mentheti meg. 
Imádkozott, és sikerült tisztáznia magát. Ekkor 

indult el az istenkeresés hosszú útján, mely végül a Tórához vezetett. 
Nissim ma már az izraeli Bét Semesben él családjával, zenét ír, klipe-
ket forgat és koncerteket ad. Ruházatát hosszú fekete kaftánra és ka-
lapra cserélte, és dalai nyelvezetéből eltűntek a durva káromkodások. 
Betérése után egészen addig nem foglalkozott régi hivatásával, amíg 
újabb csoda nem történt vele. Ekkor elment rabbijához, áldását kérte, 
és elhatározta, hogy a továbbiakban írt dalszövegei vallásos hitéről 
tanúskodnak majd. „Az alkotó munka előtt mindig meditálok. Írás 
közben pedig folyamatosan imádkozom. Igyekszem minél inkább 
elmerülni a spiritualitásban, amikor létrehozok egy dalt.”

Birnbaum rabbi segítségével is egy 
nagy csoportnak sikerült beteljesíte-
ni a betérési folyamatot. Birnbaum 
rabbi volt az, aki ösztönözte a zsi-
dósághoz újonnan csatlakozottakat 
az alijázásra.

Mivel a körülmények nagyon 
megnehezítették a vallásos életet, 
úgy döntöttek, hogy amint minden 
tag betért, mindannyian alijáznak, 
vagyis Izraelbe költöznek. Ebben 
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zsidóságot. „12 év után csak néhány 
kérdést tettek fel, és már meg is volt 
a betérés” – mesélte nevetve.

És hogy most, hogy Izraelben 
van, hogy tekint magára? „Keresem 
apám rendíthetetlen istenhitét. Ke-
resem azt a tisztaságot és egyszerű-
séget, amivel ők hittek, ami minden-
ben benne volt. Hogy örülni tudjak 
annak, ami van. Ezt még meg kell 
találnom magamban. Szeretném, 
ha a gyerekeim szeretnék a Tórát, 
számomra ez a legfontosabb. Re-
mélem, hogy így is lesz, és tovább-
viszik, amit elkezdtünk.”

Amikor arról kérdeztem, hogy 
milyen hagyományokat ad át a 
gyerekeinek, azt felelte, hogy csak 
a zsidó hagyományokat. Ő ebben 
nevelkedett. „Amikor Izraelbe jöt-
tünk, nem éreztem úgy, hogy valami 
teljesen újat kezdtem. Csak azt foly-
tattam, amit korábban is csinál tam. 
Csak mostanában vettem észre, 
hogy én más vagyok, hogy erede-
tileg valami másba születettem, és 
csak az utóbbi időben mesélek né-
ha erről a gyerekeknek. Nem igazán 
főzök hagyományos ételeket se, 
mert az egészségesebb ételeket sze-
retem. A családom, édesapám és a 
test véreim inkább készítenek ilyes-
mit. Kukoricalisztből készült kását 
például. És vannak fűszerek, amiket 
itt, Izraelben nem lehet kapni. Ho-
zattak magokat, és maguknak term-

San nicandRo zSidóK, az olaSz betéRteK

esztik, azzal ízesítik az ételeket. Van 
például egy paprikaféle, nagyon íz-
letes, nem túl erős, azt mindenféle 
étel mellé adják. Ők termesztik ma-
guknak. Gyerekkorom gyümölcseit 
viszont nagyon szeretem. A papaját, 
az ana nászt. Ezeket Peruban úgy 
eszik, mint itt a banánt, nagyon 
olcsó gyümölcsök. Sokszor kérem 
a férjemet, hogy hozzon nekem. A 

gyerekeim viszont nem szeretik, fő-
leg a papaját nem. A másik hasonló 
a tápióka gyökér. Izraelben az sem 
kapható, egy perui férfi termeszti, 
tőle szoktuk venni, ha termett neki. 
A férjem megeszi, de a gyerekek 
hozzá se nyúlnak. Aztán ott van a 
ceviche, a testvéreim gyakran ké-
szítik, főleg nyáron, hűsítő étel. A 
férjem is nagyon szereti.”

integRáció izRaelben
Ahogy az ő történetéből is látszik, 
a Bné Mose csoport tagjai könnyen 
és gyorsan integrálódtak az izraeli 
társadalomba. A legtöbbjük hamar 
megtalálta a helyét, munkát vállalt, 
a fiatalabbak a hadseregben is szol-
gálnak, csakúgy, mint más izraeliek. 
A csoporton kívül is házasodnak – 
Ráchel férje is született izraeli –, és 
bár szívesen tartják a kapcsolatot a 
saját közösségükkel, nem riadnak 
meg a szélesebb társadalommal való 
találkozástól sem. „Fontos nekem, 
hogy kapcsolatban maradjak a csa-
ládommal, hogy sokat találkozzam 
ve lük. És erre biztatom a férjemet, 
hogy az ő családjával is szoros kap-
csolatban maradjunk” – mondta 
Rá chel.

Az olaszországi San Nicandro zsidó la-
kosainak története az első világháborúig 
nyúlik vissza. Az írástudatlan parasztem-
ber, Donato Manduzio súlyos sebesülé-
sekkel tért haza a frontról. A dolgos föld-
műves hirtelen az ágyhoz kötve találta 
magát, és elhatározta, hogy az idejét hasz-
nos dolgokra fordítja. Megtanult olvasni. 
Rengeteget és szenvedélyesen olvasott. Az olasz irodalom mellett a 
Bibliát forgatta szívesen, és többféle protestáns ág kipróbálása után 
úgy döntött, hogy a zsidó vallást fogja gyakorolni, annak ellenére, 
hogy soha egyetlen zsidóval sem találkozott. Népi gyógyítóként is 
működött, tanította a környékbelieket, és így spirituális útkeresé-
sében egyre többen csatlakoztak hozzá a településről. Végül már 
nyolcvan embert számlált a közösség. A második világháború vége 
felé, amikor a szövetséges erők elfoglalták Olaszországot, az angol 
hadsereg zsidó katonáinak egy csapata vágott át a falun. Dzsipjeiken 
Dávid-csillag díszelgett. Donato és követői ekkor találkoztak először 
valódi, élő zsidókkal. Melegen üdvözölték őket, és könyörögtek, 
hogy vigyék magukkal a közösséget az Ígéret Földjére. A háborút 
követően, 1946-ban Donato közösségének majdnem minden tagjá-
nak sikerült betérnie és többségük 1949-ben alijázott is. Többnyire 
Cfáton, illetve annak környékén telepedtek le.

H
ír

e
s

 b
e

t
é

r
ő

k

ovádJá, a pRóféta

Ovádjá próféta a 12 kis próféta egyike. Az edo-
mi népből származott, betért a zsidóságba, 
és nagy szellemi magasságokba emelkedett. 
Elijáhu próféta, a Messiás előhírnökének ta-
nítványa volt. Ovádjá száz prófétát rejtegetett 
két különböző barlangban a gonosz és bál-

ványimádó izraeli király, Ácháv és felesége, Jezevel elől. A féktelen 
és gyűlölettel telt királyné Isten szinte minden prófétáját megölette, 
mert az volt a szándéka, hogy a Báál kultuszt terjeszti el a zsidók 
között. Ovádjá, aki a királyi háztartásban előkelő pozíciót töltött be, 
élete kockáztatásával rejtegette Isten prófétáit és látta el őket élelem-
mel és itallal három különlegesen száraz és ínséges év során. Elkötele-
zettsége és bátorsága jutalmaként kapta végül a prófétálás képességét 
Istentől, és éppen őse, Ézsau, illetve népe, Edom kapcsán mondhatta 
el próféciáját. A Zohár (a zsidó misztika alapkönyve) szerint Ovádjá 
vezeti az eljövendő világban az igaz betérteket. Elisa próféta később 
Ovádjá özvegye és fia számára tett csodát. Sírja Izrael északi határán, 
a libanoni határ közelében található, nem messze Bárám kibuctól.
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cselekedetek, ő pedig azt vállalta 
magára, hogy nem-zsidóként fog 
cselekedni8. A házasság és a válás 
érvényességében azonban a szárma-
zás számít. Ezt látjuk abban is, hogy 
ha egy kitért zsidót sikerül rávenni, 
hogy adjon getet, zsidó válólevelet a 
hitéhez hűséges feleségének, abba 
semmiképpen nem írjuk be azt a 
nem-zsidó nevet, amit kitérésekor 
kapott9, nehogy úgy tűnjön, mint-
ha elismernénk a kitérését. Ez annak 
ellenére így van, hogy amúgy még 
az összes becenevét is megemlítjük 
a getben az embernek10.

Az, hogy a kitérő zsidónak szá-
mít-e, számos gyakorlati helyzet-
ben döntő fontosságú kérdés. Így 
például, amíg nem tér meg, nem 
számítható be a minjenbe11 és nem 

éRvényeS-e a KitéRt zSidó 
elJegyzéSe? 
Létezik egy olyan vélemény1 misze-
rint a hitehagyott ember nem-zsidó-
nak számít minden szempontból, és 
ha eljegyez egy lányt zsidó egyházi 
szertartással, akkor az az eljegyzése 
nem lesz érvényes, ugyanúgy, mint-
ha nem-zsidó tette volna. Azonban 
– ahogy a Sulchán áruchban2 látjuk –
nem ez az elfogadott vélemény: „Ha 
egy kitért zsidó eljegyzett valakit, 
akkor az teljes eljegyzésnek számít, 
ami után getet, zsidó válólevelet kell 
adni. Még a gyereke is, aki azután 
született, hogy kitért, ha eljegyzett 
egy zsidó nőt, az az eljegyzés is ér-
vényes, ha az anyja zsidó volt, akár 
kitért, akár nem”. Ehhez hozzáteszi 
a RöMÁ3, hogy „még akkor is ér-
vényes az eljegyzés, ha az anya egy 
kitért zsidó nő és az apa nem zsi-
dó”. Ez több nemzedéken keresztül 
is igaz: ha anyai ágon zsidó valaki, 
akkor zsidónak számít még akkor is, 
ha sok generáción át hitehagyottak 
voltak is a felmenői4. 

a SzáRmazáS megmaRad
A Sulchán áruch különbséget tesz 
a származási státusz és aközött, 
hogy a micvák szempontjából mi-
lyen a státusza valakinek. Például 
nem lehet sakter5, nem írhat getet6 
vagy tfilint7, aki kitért, mert ezek 

lehet zsidó temetőben eltemetni, 
kivéve talán egy teljesen elkülönített 
részen12. Ugyancsak kérdés, hogy a 
hitehagyottért imádkozhatnak-e a 
szerettei: ugyanis bár a zsidó nevét 
említve lehet pl. misebéráchot mon-
dani érte, de magának az áldásnak 
a kapcsán meg kell vizsgálni, hogy 
miért áldjuk őt meg. Vigyázni kell 
ugyanis, nehogy úgy tűnjön, elfo-
gadjuk a kitérését, mintha„kóser pe-
csétet” kapna ezáltal13.  A legismer-
tebb említése a kitérteknek talán 
a Kol nidré ima kezdetén található, 
ahol „megengedjük, hogy az ávárjá-
nim (vétkezők, hitehagyottak) ve-
lünk imádkozzanak”14. Arról, hogy 
ezt valóban azt jelenti-e, hogy ekkor 
be számíthatjuk őket a minjenbe, nem 
ta láltam most forrást. A háláchikus 

Egy magyar zsidó kitérő, akiről 
törvény született a Sulchán áruchban
a történelem során időről időre voltak olyan korszakok – jellemzően nagy veszély esetén –, ami-
kor tömegesen tértek ki zsidók a vallásukból. ilyen volt például Spanyolországban az inkvizíció 
idején. Bár ez nem volt egy általános dolog, mindig adódott egy-egy ember, aki elhagyta ősei 
hitét.  a háláchának így állást kellett foglalnia arról, hogyan kell viszonyulni a kitérőkhöz kitéré-
sük alatt vagy visszatérésük után, zsidóknak számítanak-e. oberlaNDer báruch rabbi írása

H
ír

e
s

 b
e

t
é

r
ő

k

onKeloSz, aKitől minden Héten olvaSunK

A polgári időszámítás szerinti második század elején élt a római 
születésű, gazdag Onkelosz, Hadriánusz császár unokaöccse. Pénzt 
és hatalmat megvetve ő inkább a zsidóságot választotta, betért, és 
híres tudós lett. Az ő nevéhez fűződik a Tóra öt könyvének arámi 
nyelvű magyarázó fordítása (Tárgum Onkelosz). Ebben az időszakban 
a zsidók közt a beszélt nyelv az arámi volt, a hébert csak rituális 
nyelvként használták, így vált szükségessé egy széles körben érthető 
fordítás elkészítése. A hetiszakasz hagyományos tanulási módszere 
azóta a „snájim mikrá veechád tárgum” – kétszer az eredeti tórai szöveg 
és egyszer az Onkelosz-féle fordítás elolvasása. Azt mondják, hogy 
minden héten így kell elolvasni a következő szombaton elolvasandó 
szakaszt, hogy felkészüljünk a szombatra.
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kérdések melett olyan etikai problé-
mák is felmerülnek, mint hogy a 
zsi dóságukat megtagadókra hivat-
kozhatunk-e zsidóként (klasszikus 
példája ennek Radnóti Miklós köl-
tő).

a HiteHagyott, aKi megtéR
A fenti esetekben arról van szó, ha a 
kitérés még fennáll. Abban azonban 
nincs vita, hogy ha a kitért szeretne 
visszatérni és zsidóként élni, akkor 
megtérése után visszanyeri zsidó 
státuszát és minden szempontból 
zsidónak fog számítani újra15. 

A szokás az, hogy a visszatérő 
megmerül a mikvében, nem betérés 
gyanánt, hanem plusz megtisztulás-
ként, levéve magáról a kitérés tisztá-
talanságát16. Emiatt enélkül is érvé-
nyes a megtérése és már a merülést 
megelőzően is teljes jogú zsidónak 
számít17, de talán még nem számít 
bele a minjenbe18. 

Meglepő, hogy a régi neológ rab-
biság a visszatérés esetén is teljes be-
térését követelt. Ez a szokás nincs 
összhangban a háláchával, és nem 
tudom, honnan ered. 

Ki Számít KitéRtneK?
A Sulchán áruch19 szerint a nyilvános 
szombatszegés ugyanolyan, mint 
egy kitérés: a szombatszegőnek 
és a kitérőnek ugyanaz a státusza. 
Azonban különbséget teszünk20 
aközött, ha valaki vallásos zsidó ne-
ve lésben részesült és volt lehetősége 
alaposan, mélyen megismerni a zsi-
dóságot és aközött, aki soha nem 
ré szesült ilyen oktatásban: utóbbi 
esetben a nyilvános szombatszegést 
a tudatlanságnak tulajdonítjuk, és 
az ilyen ember minden szempont-
ból zsidónak számít továbbra is. 

Ez a különbségtétel Maimoni-
désztől származik21, aki a maga 
ide jében ezt írta a karaiták kapcsán 
(akik nem fogadják el a szóbeli 
tant), hogy aki beleszületik egy ka-
raita családba, az nem számít hite-
hagyottnak.  

A szombatszegés azért ilyen kü-
lönleges fontosságú, mert a szom-
bati pihenés törvényei abból ered-
nek, hogy az Örökkévaló hat nap 
alatt teremtette a világot és a he-

tedik napon megpihent, amiért mi is 
megpihenünk22. A nyilvános szom-
bat szegés ebből adódóan olyan,  
mintha valaki a Teremtő létét ta  gad-
ná23. 

a KitéRt nevéneK említéSe
Régi áskenáz szokás, hogy úgy hív-
ják föl az embereket a Tórához, hogy 
hangosan bemondják a felhívott hé-
ber nevét majd az apja héber nevét 
(pl. Jáámod, Mose ben Jáákov!)24. 

Jiszráél Iszerlin rabbi(1390–1460) 
Trumát hádesen című responsum 
könyvében25 azt vizsgálja: „Hogyan 
kell egy mumár [kitért személy], aki 
még mindig tartja magát a vétkéhez 
vagy vétkesként halt meg, fiát felhív-
ni a Tórához? Szerintem hívják fel 
az apai nagyapja nevével... hasonló-
képpen írja Jehudá háchaszid rabbi 
(1150–1217) a Széfer (há)Chaszidim 
című könyvében26”. Ennek alapja 
Sa lamon király mondása27: „Áldott 
az igaz ember emléke, de a rosszak 
ne ve semmivé lesz”, ami alapján azt 
mondja a Talmud28, hogy ne nevez-
zünk el senkit rossz emberekről. 

a budai KitéRő, aKi feláldozta 
magát a zSidóKéRt
Ennek a problémának talán a leghí-
resebb esete Budán történt, a híres 
Szerencsés (Fortunatus) Imre fiai-
val. 

A  15-16. század fordulóján a ma-
gyar királyi udvarhoz igencsak kö-
zel állt egy zsidó férfi, eredeti nevén 
Etil Snéor (Szeneor) ben Efrájim.  A 
jómódú zsidó jogot kapott kereske-

delmi ügyletek folytatására, bánya- 
és vámbérletre is, később pedig a 
király tanácsadója és alkincstárnok 
lett29.

Időközben azonban kiderült, 
hogy tiltott viszonyt folytat egy ke-
resz tény nővel, döntenie kellett: a  
ki térést vagy a halált választja-e. Így 
valamikor 1505 és 1510 között30 a 
férfi kitért. Ekkor kapta új nevét is 
ke resztapjától, Perényi Imre nádor-
tól (1504–1519): Szerencsés Imre-
ként élt tovább. 

Két fia és felesége, akiket a budai 
get tóban hagyott, továbbra is a zsi-
dó hitet gyakorolták. A két fiú, akik 
ekkor már rég túl voltak a bár micva 
koron, kínos helyzetbe kerültek. Va-
lószínűleg a budavári rabbi fordult 
kérdésükkel 1520 körül31 Méir Ka-
tzenellenbo gen (1473–1565) Prá  gá- 
ban született paduai olasz rab bi-
hoz32, akinek a válaszából idézünk 
az alábbiakban.

„Helyes kérdéssel33 kerestek meg, 
két fivér, Ávrahám úr és Efrájim úr 
ügyével kapcsolatban, akik Oven 
(Buda) szent községéből valók.

Apjuknak régen Etil Snéor (Sze-
neor) volt a héber neve, de meg-
változtatta a vallását. Fent említett 
drága fiai attól a naptól fogva nem 
járultak a Tórához, mert szégyellték 
volna, ha nagyapjuk nevén hívják 
fel őket, akkor ugyanis szégyenük 
minden alkalommal nyilvánvaló és 
észrevehető lett volna. Hiszen az-
előtt az apjuk nevén hívták fel őket, 
de ez most negatívan megváltozna, 
és azt kérdezték tőlem, hogy meg-
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ovádJá, a dél-olaSz nemeS, 
a legRégebbi iSmeRt leJegyzett zSidó dallam SzeRzőJe

A XI. század végén Johannes, Dreux fia 
már elhatározta, hogy pap lesz, amikor 
hallott Bari püspökéről, aki úgy dön-
tött, hogy elhagyja az egyházat és betér 
a zsidóságba. Johannes követte a példá-
ját, annak ellenére, hogy a keresztesek – 
közte saját családjának tagjai – üldözték 
és gyilkolták a zsidókat. Zsidóvá lett és 

a betért próféta nyomán felvette az Ovádjá (Isten szolgája) nevet. 
Önéletrajzának töredékei, valamint egy általa írt dal – mellette a kö-
zépkorban használatos dallamjegyekkel – a kairói genizából kerültek 
elő a XIX. században. Ez a lap a legrégebbi ismert lejegyzett zsidó 
dallam.
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engedhető-e, hogy az apjuk nevén 
hívják fel őket, mint azelőtt.

Nos, én ezt teljes egészében 
megengedhetőnek nyilvánítom és 
nem fogok megijedni Iszerlin rabbi 
tekintélyetől, hisz nem fogok ellent 
mondani a szavainak... csak arra az 
esetre gondoltak, ahol a kitérő gye-
reke kiskorú volt, amikor apja el-
hagyta ősei Istenét, még sose hívták 
föl az apja gyerekeként, így se nem 
észrevehető, se nem nyilvánvaló a 
szégyene mindenki előtt, ha felhív-
ják a nagyapja nevén. De annál, aki 
már nagykorú volt, és már megszok-
ták, hogy az az apja nevével hívják 
föl, ha ezt most meg fogják változ-
tatni, akkor el fog sápadni [szégye-
nében]. Isten ments, hogy ártatlan 
ember vérét ontsuk…

Annál is inkább [meg kell ezt 
engedni] a mi estünkben, mert a 
hallottak alapján a fent említett fi-
vérek apja, annak ellenére, hogy el-
vegyült a nem-zsidók között, egész 
népének javát kereste, személyesen 
és pénzével sok jót tett a hozzá közel 
s távolállókkal egyaránt. Kitetszik a 
tetteiből, hogy megbánta, amit tett 
és félte az Istent. Megbízható tanúk-
tól hallottam ezt róla, ezért hát nem 
kitaszítás jár neki, hanem elfogadás 
a zsinagógában, hisz bizony, hogy 
nem bálványimádó…

Ezeket a fent említett érvelése-
ket sietve mondom [hirtelen ennyi 
jutott eszembe], hogy a fivéreket 
továbbra is a »Snéor (Szeneor) fia« 
néven szólítsák a Tórához, mint an-
nak előtte”. 

Mose Iszerlesz (RöMÁ, 1530–
1572) krakkói rabbi, saját responsu-
mában34 hivatkozott Katzenellen-
bo gen rabbi fentebb idézett írására, 
„ami már nyomtatásban megjelent 
és mindenki számára elérhető” – 
vagyis mindezt Katzenellenbogen 
rabbi responsum könyvének 1553-
os megjelenése után írta. A RöMá 
azonban úgy vélte, a források alap-
ján más következtetésre jutna, mint 
„az idős” páduai kollégája. Szerinte 
a Talmud csak azt tiltja, hogy valakit 
kitérőről nevezzünk el, itt azonban 
nem névadásról van szó, csak arról, 
hogy elmondjuk: valakinek az apja. 
Továbbá úgy gondolja, hogy „Iszer-

lin rabbi se írt elő tiltást, csak egy jó 
tanácsot adott arra nézvést, hogy jó 
lenne, ha a fiú nem használná apja 
nevét, megszégyenítve ezzel az ap-
ját, ami valamennyi bűnbocsánatot 
eredményezne neki… de minden 
olyan esetben, ahol a fiút ez nem ér-
dekli, akkor nincs akadálya ennek, 
és felmehet a Tórához ugyanazzal a 
névvel, mint korábban”. Azonban 
meghajlik tekintélye előtt: „miután 
a dolog már megkapta az engedélyt, 
ki jöhet a király [vagyis a nagy rabbi] 
után, aki ezt megadta?”35.

nellenbogen rabbi írásából ismerte 
az ügyet.

Vele ellentétben a Konstantiná-
polyban élt Élijáhu ben Binjámin 
Há lévi rabbihoz (?–1540), aki Sze-
rencsés Imre 1526 körüli halála 
után foglalkozott a kérdéssel37, sok 
új információ jutott el Szerencsés 
Im re életéről, amit részletesen le is 
írt. Ebből kiderül, hogy Szerencsés 
a kitérése után is szorosan tartotta 
a kapcsolatot a zsidó közösséggel, 
közbenjárt értük és segített nekik, 
sőt az is szerepel a leírásában, hogy a 

Ha a KitéRt megtéR 
a Halála előtt
Katzenellenbogen írásából látjuk, 
hogy az élete során íródott kedve-
ző ítélet főleg azért született, hogy 
a fiúk ne legyenek megszégyenítve. 
Írása vége felé Katzenellenbogen 
rabbi mégis hozzátesz egy pár szót 
Szerencsés Imre történetéről, misze-
rint támogatta a zsidó közösséget és 
bánta vétkét.

Iszerlesz rabbi hasonlóképpen 
érvel és írásában nincs semmi új 
adatokat Szerencsés Imréről, ami-
ből úgy tűnik, hogy ő csak Katze-

Végül pedig így került be az eset a röMÁ sulchán áruchhoz írt glosszájá-
ba, ami 1578-ban jelent meg először, krakkóban36: „Ha valakinek apja 
kitért, akkor a nagyapa nevével hívják fel, de semmiképpen ne szégyenít-
senek meg valakit nyilvánosan azzal, hogy csak a saját nevét mondják a 
felhívásnál. De ez csak abban az esetben, ha a [a kitért ember] fia még 
soha nem ment fel a tórához az apja nevével, ha azonban ő [a kitért 
ember fia] már felnőtt és a városban, ahol él, már megszokták, hogy az 
apja nevével hívják fel, akkor használják továbbra is ezt a nevet, [még ha 
menetközben ki is tért az apa]. ezzel el lehet kerülni, [hogy a vallásához 
ragaszkodó] fiú megszégyenüljön. Hasonlóképpen abban az esetben, ha 
félni kell a kitért ember haragjától”. 

halála előtt még bűnvallomást is tett. 
Ennek fényében ő ezért hozta azt az 
ítéletet, hogy a gyerekét fel lehet hív-
ni a nevével, mert Szerencsés valami-
lyen szinten visszatérőnek számított. 

Azonban nem világos, hogy ha 
már az élete során született egy ked-
vező ítéletet, akkor miért kellett újra 
és újra megtárgyalni a kérdést a ha-
lála után. Talán a gyerekei többször 
költöztek másik városba és ekkor 
újra felmerült a kérdés:

„Amit megkérdeztették38 egy zsi - 
dóval kapcsolatban, aki Budun vá-
rosában lakott és a neve Snéor (Sze-
neor), a tiszteletre méltó Efrájim úr 
fia, akit egy nem-zsidó nő miatt el-
fogtak és a nem-zsidók arra kénysze-
rítettek, hogy elhagyja vallását. Ez a 
Snéor (Szeneor) nagy ember lett a 
nem-zsidók között és közel került a 
hatalomhoz. Amikor a nem-zsidók 
között volt, személyesen és a pénze 
ré vén számtalan jót tett Izráellel. 
Sok zsidó embert és közösséget 
meg mentett....

Nos, elmondok tettei közül egyet, 
tud róla Budun egésze – őrizze őt 

a röMá Sulchán áruchhoz írt 
glosszája, krakkó 1578
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Sziklája és szabadítója –, hogy támadt 
egy besugó, aki arra készült, hogy 
meg rágalmazza a zsidókat, hogy 
meg öltek egy nem-zsidó gyermeket és 
a vérét elrejtették a zsidók között. És 
megtudta az említett Snéor (Szeneor) 
a dolgot, és fáradozott a királynál és a 
nagyuraknál érdekükben (…)

Ez után az eset után a bölcsek 
(rabbik) és minden közösség min-
den zsinagógájában kihirdették, 
hogy azt, aki őt hitehagyottnak ne-
vezi, azt az elöljáróság személye és 
vagyona tekintetében megbünteti.

Ezután [Snéor] nagy szabadulást 
hozott Izráel számára. Volt ugyanis 
Pihem királyságában egy [zsidó] 
község, Prág – ez is a magyar király 
fennhatóság alá tartozott, – ahol 
még sokkal több zsidó élt, mint Bu-
dunban; megharagudtak rájuk, és ki 
akarták űzni őket, de ő személyével 
és vagyonával addig fáradozott, 
mígnem az Isten segítségével meg-
szüntette azt a dekrétumot.

Még azt is tette, hogy egyszer el-
fogtak egy zsidó asszonyt és máglya-
halálra ítélték, de megmentette őt is. 
És megmentett a felakasztástól egy 
fiút is, akit lopás miatt fogtak el. 

És halála napjáig minden szom-
bat előtti napon adakozott Izráel 
szegényei számára…

És sok ehhez hasonlót tett, amely-
nek kevés a hely, hogy azokat leírjuk. 

Halála óráján néhány zsidó előtt 
sírva és könyörögve bűnvallomást 
tett vétkéért, és bűnvallomása után 
meghalt.

A kérdés az, hogy fiait lehet-e az 
apjuk nevével felhívni a Tórához. 
Az askenáziknál szokás úgy felhív-
ni: »Álljon fel ez és ez, ennek és 
ennek az úrnak a fia«.

meg tudják említeni az apjuk nevét, 
és ez maradt a Sulchán áruchban is a 
ma is érvényes háláchá, míg Elijáhu 
rabbi valójában szigorított a dönté-
sen oly módon, hogy általában nem 
lehet megemlíteni a kitért ember ne-
vét, de az adott helyzetben, amikor 
tudta, hogy Szerencsés Imre bűnbá-
natot gyakorolt halála előtt, mégis 
enyhített a megítélésén. 

a budai Rabbi mondott KádiSt 
SzeRencSéS imRe emléKééRt
A magyar ortodox zsidóság törté-
nésze, Grünwald Jekutiél Jehudá 
(Leopold, 1890–1955) egy érdekes, 
addig ismeretlen történetet írt le a 
fenti ügy kapcsán az 1924-ben meg-
jelent könyvében40: 

„Amikor látta [Szerencsés Imre], 
hogy közel van a vége, és elérkezett 
az utolsó órája, elvitték őt a zsina-
gógába és akkor az egész közösség 
jelen volt a zsinagógában, mert a Kol 
nidrét akarták elmondani, mivel Jom 
kipur előestéje volt. És azt mondta 
előttük: »hát nagyon jól tudjátok, 
hogy én feláldoztam a testemet és 
a lelkemet a testvéreimért és a né-
pemért. Sok sanyargatást is vállal-
tam és könnyeket hullattam azért, 
mert elhamarkodva léptem. Kérem, 
imádkozzatok értem az Örökkévaló 
előtt, hogy bocsásson meg nekem. 
És azt kérem tőletek, mondjatok 
értem kádist évente a Kol nidré előtt, 
a lelkemért«. És ekkor meghalt. A 
közösség teljesítette az elhunyt kéré-
sét és minden Jom kipur előestéjén a 
rabbi kádist mondott érte.”

Bár nem jelöl forrást az idézet 
vé gén, elképzelhető, hogy 1924-ben 
még követték ezt a szokást, és onnan 
ismerte. 

1 Idézi a Tur, Even háezer 44:[9].; 2 EH 44:9.; 3 Uo. Lásd még SÁ JD 159:3. RöMÁ.; 4 Bét Joszéf, Bedek hábájit, JD 268. fejezet végén. Lásd még Sivát 
Cijon responsum 11. fejezet végén.; 5 SÁ JD 2:5.; 6 SÁ EH 123:1–2.; 7 SÁ RSZ, OC 39:1.; 8 Lásd Ávné nezer responsum JD 109:1. Minderről lásd Jisráél 
Sábtáj Schepansky: Söérit Jisráél 41. fejezet; Misnát hágér 5. fejezet; 9 SÁ EH 129:5.; 10 Lásd uo. 129. fejezet; 11 Lásd Mágén Ávrahám, 531:11.; Torát Jekutiél 
responsum, Tánjáná,18. fejezet; 12 Zkán Áháron responsum, Tánjáná, 80–82. fejezet; 13 Lásd Áfrákszátá döánjá responsum 2. kötet 29. fejezet; Igrot Mose 
responsum OC 2. kötet 51. fejezet; 14 Sámson fohásza – Engesztelőnap imarendje 38. oldal; 15 SÁ CM 34:22. RöMÁ.; 16 SÁ JD 267:8., 268:12. RöMÁ. 
Lásd még SÁ OC 531:7. RöMÁ.; 17 Lásd Tél tálpijot folyóirat; 18 Mágén Ávrahám fent említve a 11. lábjegyzetben; 19 SÁ OC 385:3.; 20 SÁ RSZ uo. 4.; 
21 A lázadók szabályai 3:3.; 22 1Mózes 2:3., 2Mózes 20:11.; 23 Lásd még Maimonidész, A szombat szabályai 30:15.; 24 SÁ OC 139:2. RöMÁ; 25 1. kötet 21. 
fejezet; 26 791. fejezet; 27 Példabeszédek 10:7.; 28 Jomá 38b. Lásd még Egység folyóirat 129. szám 10–13. oldal; 29 A tovabbiakról lásd a lejjebb említett 
Héber kútforrások 306. oldal, Haraszti György: Két világ határán 60. oldal és az ott jelölt irodalom; 30 Két világ határán uo.; 31 Héber kútforrások 301. oldal, 
de nem tudom, mi az alapja ennek a dátumnak; 32 Sut MáHáRI Minc uMáHáRáM Padua, Velence 1553, 87. fejezet; 33 A fordítás alapja Shlomo J. 
Spitzer – Komoróczy Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, Budapest 2003, 302–303. oldal, de 
több helyen javítottam és kiegészítettem az eredeti héber alapján; 34 Sut HáRöMÁ 41. fejezet. A könyv először 1640-ban jelent meg, Krakkóban. A 
Héber kútforrások a 305. oldalon csak az 1883-ban, Varsóban megjelent hatodik kiadásra hivatkozik.; 35 Héber kútforrások uo. 305. oldal; 36 OC 139:3.; 37 
Zkán Áháron responsum, Konstantinápoly 1734, 95. fejezet; 38 A fordítás alapja Héber kútforrások uo. 312–314. oldal. Itt is javítottam és kiegészítettem 
sok helyen az eredeti héber alapján; 39 De lásd Káf háChájim 139:11. a Derech háchájim nevében; 40 Toldot cháchmé Jiszráél 15. oldal 3. lábjegyzetben. 

Válasz: Szerény véleményem sze-
rint ez az ember megérdemli, hogy 
fiait az ő nevével hívják fel a Tórá-
hoz... mivel megtért, nincs az, ami 
a megtérő útjába állna... annál is in-
kább, mivel bizony, hogy nem hitt a 
bálványokban és nem tért ki csak a 
kényszer miatt, mert félt a haláltól… 
aki semmibeveszi az ő tekintélyét, az 
semmibeveszi a megtérők tekinté-
lyét és visszatartja a jót tőlük…

Annak ellenére, hogy ő nem tért 
meg úgy, hogy nyilvánosan egy mic-
vákat gyakorló zsidó legyen, mert 
nem volt képes erre, mivel olyan 
híres volt, és talán nem is tudott 
elmenekülni. Ezért annak ellenére, 
hogy ez a megtérése és a szívének 
hite nem elegendő ahhoz, hogy 
felhívjuk őt a Tórához, de mégse 
olyan rossz, és meg lehet említeni 
a nevét, amikor a fiát [hívják fel] a 
Tórához…”.

Élijáhu hálévi rabbi tovább bon-
colgatja a megnevezés témáját: „Kér-
dés, milyen titulust adjanak neki.39 
Mert a rábi megszólítás problémás 
lehet a szemükben, hiszen az annak 
jár, aki valójában tóratudós... De úgy 
tűnik, hogy a rábi nagy embert jelen-
ti... ez pedig megillet minden tekin-
télyes embert. Ha még se ez, akkor 
lehet őt hívni például szár [nagyúr] 
vagy jásis [öreg] vagy nichbád [tiszte-
letreméltó] megnevezéssel, sok ilyen 
lehetőség van... Összefoglalva emlé-
kezzenek meg erről az emberről a fi-
ain keresztül... és nem szabad elzárni 
az utat azok elől, akik megtérnek a 
bűntől és ott állnak a népük fiai mel-
lett védelmezőként...”.

Vagyis az első két vélemény köny-
nyíteni próbált a kitért ember fiainak 
helyzetén, hogy bizonyos esetekben 
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„A bátyám bár micvóját az Aréna úti templomban tartottuk [Aréna 
úti (ma: Dózsa György út) zsinagóga: Baumhorn Lipót 
tervei alapján emelt épület, 1908-ban avatták föl. – A 
Centropa szerk.], ahol mikve is volt az asszonyoknak, de a ma-
ma ezt aligha vette igénybe. Nem voltunk túlzottan vallásosak, de a 
nagyünnepeket tartottuk.”1

„A nagytemplom udvarában állt a mikve. A mikvét Gottlieb bácsi 
gondozta. A mikve állandóan készenlétben kellett hogy álljon, amikor 
szükség volt rá. A férfiak mindig pénteken jártak fürdeni. Gyerekko-
romból emlékszem, hogy mi is eljártunk oda fürdeni. Alig fértünk el 
benne, olyan sűrűn voltunk egymás mellett. De hát el kellett menni 
a mikvébe. Csak az az egy mikve működött [Duna]Szerdahelyen.”2

Bizonyos, hogy legalább egy neológ rituális fürdő 
működött a fővárosban is még azelőtt, hogy a Körúti 
Fürdő mikvéje orthodoxból neológgá konvertált volna 
1930-ban. Az 1925-ös PIH zárszámadás ugyanis a szer-
tartási ügyosztály kiadásai között futólag megemlíti a 
mikvét is.

„A pesti izr. hitközség szertartási ügyosztályának legutóbbi ülésén 
terjesztette elő dr. Lederer Sándor hitközségi elnök és dr. Hajdú Mar-
cel szertartásügyi elől járó az ügyosztály 1925. évi költségelőirány-
zatát, melyben impozáns számok beszélnek a pesti zsidóságnak a 
vallási tradíciókhoz való ragaszkodásáról és a hitélet érdekében kifej-
tett bámulatos áldozatkészségéről. Az 1924. év 4.145,011.721,95 
korona kiadási összegével szemben a szertartási ügyosztály 1925-re 
5.592,000.000 koronát irányzott elő. (…)”

A jelentés szerint a neológ pesti hitközség nagy gon-
dot fordít a rituális szabályok szigorú betartására, fárad-
ságot és áldozatot nem kímélve őrködik a hívek vallásos 
lelkiismeretének megnyugtatásán, hogy a hitközségi 
intézményekben megbízható felügyeletet gyakorolnak. 
E gondosság meggyőző bizonyítéka, hogy 

„kasrusz-ra (kasruszrabbi, vágóhídi felügyelet, metszők, mészár-
székek felügyelete, masgiachok, baromfivágó helyek, rituális fürdő 
stb.) a múlt évben 675,679.324 koronát költött a hitközség és ez 
áldozatait most megduplázza, amennyiben a kasrusz célokra a jövő 
évre 1,144.000.000 koronát irányoztak elő.”3

A pengő 1927-es bevezetése után a Pesti Izraelita Hit-
község 1930-as zárszámadásából4 az következtethető ki, 
hogy a PIH abban az évben mindössze egy rituális für-
dőt tartott fenn (talán ez a royalbeli mikve), így komoly 
vallásos igénnyel nem számoltak. A fürdő fenntartásá-
nak éves előirányzata mindössze 362 pengő 88 fillér volt, 
amely arra vall, hogy nem terveztek komoly fenntartási 
költségekkel sem, tehát korábban nem számoltak az üze-
meltetés költségeinek viselésével. A tényleges kiadás vi-
szont ennek tízszerese (3630 pengő 35 fillér) lett. Ebből 
860 pengő 85 fillért fordítottak személyzeti kiadásokra 
(24%), és 2769 pengő 50 fillért dologi kiadásokra (76%). 
Lévén a rituális fürdő üzemeltetése adómentességet él-
vezett és a kiadást sokszorosan felülmúlták a bevételek. 
Az 1930-as árjegyzék tanúsága szerint – a legolcsóbb 
árakkal és a statisztikákból nyert adatokkal számolva – a 
mikve bevétele megközelítette a 17.000 pengőt, a net-
tó nyeresége akár 
13.276 pengő és 
85 fillér lehetett. 

A fővárosi für-
dőstatisztikák ta-
núsága szerint a 
szá zadfordulótól 
meg induló für dő- 
 kam pá nyok és az 
irá nyított „für dő - 
város” imázs po li-
tika meg hozta a  
ma ga gyümölcsét:  
az évi für dő lá to-
ga tások száma az 
1890-es 1,3 milli-
óról 1928-ra 3,45 
mil lióra nőtt; a für-
dőberuházások – 
alacsony fenntar-

1 Zinner Endre visszaemlékezése, Centropa, 2004. URL: http://www.centropa.org/hu/biography/zinner-endre; 2 Korányi György visszaemléke-
zése, Centropa, 2004. http://www.centropa.org/hu/biography/koranyi-gyorgy; 3 Egyenlőség, 1925. június 27., 12. o.; 4 A Pesti Izraelita Hitköz-
ség zárszámadása az 1930. évről. Forrás: Hungaricana. URL: https://library.hungaricana.hu/hu/view/mioi_hitkozsegek_pest_1930_1931_
pih_zarszamadas/?pg=0&layout=s; 
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rituális Fürdők 
nyomában a régi pesten 3. rész
nemcsak a fővárosban indultak meg a (köz)fürdőfejlesztések a magyar zsidóság aranykorá-
nak idején, 1867 és 1918 között, de a gazdagodó zsidóság révén – különösen 1880 után 
– épültek vidéki mikvék és zsinagógák is. Példa van arra, hogy a nem orthodox zsinagóga 
mellett (esetleg annak építésével párhuzamosan) felépült egy mikve is. Dombi Gábor írása
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tási költségek mellett – hatalmas bevételt hoztak, és a 
város nehéz illata minden bizonnyal frissült egy kissé. 
Ezzel párhuzamosan a főváros lakossága és a fürdőszo-
bák száma is nőtt, de a pestiek tömegei továbbra is a heti 
– néha a tisztasági fürdőben megejtett – egy fürdéssel 
érték be. 

A Körúti fürdő forgalma is érdekesen alakult. Az 
bizonyos, hogy 1925–1930 között a pesti orthodoxia, 
1930 után a neológia üzemeltette a rituális fürdőt. E 
fürdő statisztikájában „egyéb fürdőhelyiség”-nek neve-
zett különtermek 1936-ig működtek, utána a helyüket 
átvette egy gyógy- (mediciális) fürdő. Részletes háttér-
kutatás nélkül a statisztikák csupán azt mutatják, hogy 
1936-ig meredeken emelkedett a látogatók száma, akik 
feltehetően a mikvébe jártak ide. A látogatás csúcséve 
1930-ban volt, 42.268 látogatással. Az 1930-as nagy, de 
éves szám kissé megtévesztő lehet: hetente átlagosan és 
kerekítve 813 látogatást jelent. Természetesen, ha ez a 
tömeg péntek délután jelentkezett a fürdőben, akkor az 
nehezen kezelhető állapotokat jelenthetett a Royalban. 
A Kazinczy utcai mikve megnyitása után a Körúti für-
dőbe látogatók száma évi néhány ezerrel; heti szinten 
700-ra esett vissza.

A budapesti zsidó hitközségek önbevalláson alapuló 
– tehát nem a hitközségi adót fizetők létszámán mért – 
megoszlása 1931-ben a KSH szerint:5

1931 Hit- Kerületében 
 oktatók van
Megnevezés Papok, férfi nő Temp- Ima- Hívek
 lelké-   lom terem száma
 szek
Pesti Izr. 
Hitközség 13 69 26 10 na 176.000
Budai Izr. 
Hitközség 3 10 5 2 na 7.200
Óbudai Izr. 
Hitközség 1 4 2 1 1 5.000
Autonóm 
orthodox h. 5 14 na 2 26 38.000
Kőbányai 
Izr. Hit- 
község 1 5 3 1 na 4.980

forgalmát, s akkor még nem vettük figyelembe a höl-
gyek látogatásaink gyakoriságát, a konzervatív neológ 
hívekről nem is beszélve.

Egy 1935-ös összeállítás6 szerint a 180 magyarorszá-
gi kongresszusi (neológ) hitközségből 23 tartott fenn 
rituális fürdőt (12,7 százalék). Tehát a neológ zsidók 
is jártak mikvébe, ha vallásos igényeik mértéke nem 
lehetett – immár a XX. században – kiemelkedő és az 
orthodoxokéval összemérhető. 

De nem csak a neológ zsidóság hagyta maga mögött 
a korábbi szabályrendet és hagyományt, ennek jelei az 
orthodoxiában is megmutatkoztak. A vallásos zsidó élet 
felett őrködő orthodox rabbiság fel is rótta a híveknek, 
hogy visszaesett a rituális fürdők látogatásának dinami-
kája, hiszen a zsidó élet egyik alapja a fürdő – a kóser 
háztartás és a szombattartás mellett, amellyel szintén 
voltak gondok. 

5 Budapest Székesfőváros Statisztikai és Közigazgatási Évkönyve, 1932, 489. o.; 6 dr. Bakonyi László: A kongresszusi zsidó hitközségek statisztikája. 
Magyar Zsidó Szemle, 1936. 139-160. o.; 7 Sussmann Viktor rabbi (1867-1942), Steif Jonátán rabbi (1877–1958), 1944-ig a Pesti Ortodox 
Rabbinátus vezetője; 8 Egyenlőség, 1933. július 15., 14. o.; 

„A budapesti orthodox rabbik a családi élet tisztaságáért és a strand-
fürdőzés ellen. A budapesti orthodox hitközség rabbisága Sussman és 
Steiff főrabbik7 aláírásával körlevelet bocsátott ki az orthodoxiához. A 
tudós orthodox papok rámutatnak arra, hogy a rituális fürdő lá-
togatottsága csökkent, ami a családi élet tisztaságának 
nagy hátrányára válik [a szerző kiemelése]. Ugyanekkor 
élesen állást foglalnak a közös strandolás és közös sportolás ellen, mint 
ami a zsidó etikába ütközik. A rabbinátus szigorú hangon hívja fel 
az orthodox közönség figyelmét arra, hogy ha felhívása eredménytelen 
maradna, kénytelen lesz szigorúbb eszközökhöz nyúlni.”8

Szerencsére nem derülhetett ki, milyen szigorúbb 
eszközökre gondoltak a rabbik az orthodox közösség 
fürdőbe kényszerítésére, de a világi vezetés inkább a sze-
líd meggyőzést és a kérést választotta, racionális érvelés 
kíséretében. Az orthodox mikve megnyitását bejelentő 
röplap ugyanis felhívta a férfiak figyelmét a mikve láto-
gatására, s ennek nem csupán hitéleti okai voltak.

„...hogy hitközségünk a fürdőépitkezéssel épen hívei érdekében oly 
újabb terhet vállalt magára, mely az amúgy is túlterhelt háztartását 
súlyosan érinti. Ezen állandó plusskiadás fedezéséhez azonban híve-
ink hozzájárulhatnak, ha nemcsak a nők, hanem a férfiak is a fürdő-
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Ha a pesti zsidók – így Óbuda, Buda és Kőbánya 
nélkül számított – lélekszámát (214.000 fő) vetjük össze 
a csúcsévben feltételezett heti mikve-látogatásokéval 
(813), úgy teljesen érhető, hogy miért panaszkodtak 
mind az orthodox, mind a neológ rabbik a vallásosság 
visszaesésére. Ha minden orthodox – öt fővel számolt 
– család feje hetente egyszer elment a mikvébe, már az 
is megközelítőleg kitette a Körúti fürdő szinte teljes 
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tudós-rabbi történetírója 1902-ben megjelent művében10 
nem tud Cserhát utcai fürdőről, mikvéről. A történet 
hitelét viszont erősíti Pollák rabbi említése. E korban 
két Pollak is működött a fővárosban, az óbudai Pollak 
Chaim, akit leginkább szótáráról ismerünk11, és Pollák 
Lázár12, korának ismert kasrusz szakértője. Kérdéses, 
hogy vajon ő segédkezett-e egy nem hitközségi kezde-
ményezésű fürdő megnyitásában. A fürdőt a budapesti 
címjegyzék 1901-1902-es kiadása nem rituális, hanem 
„Fedorcsák János, VII, Cserhát-u. 23.” néven említi.

A Cserhát utca 23. a napilapokban olyan helyként 
tűnik elő a következő félszáz évben, ahol szorgos pol-
gárok élnek, s mindennel vállalkoznak, amivel pénzt 
lehet keresni: a mézraktározástól a szobakiadásig. A 
háromszintes épületben javarészt szoba-konyhás laká-
sok voltak. Lakott a megnyitás évében e házban bur-
gonyaügynök, szobafestő, asztalos. 1904-re a fürdő el-
tűnik a címjegyzékből és a házban ’Fodor Csák’ helyett 
’Fedorcsák’ János építő mester lakását tünteti fel, aki 
korábban 1902-ig az elegánsabb VI. kerületi Dessewffy 
utca 26. szám alatt lakott. A Magyarország c. lap 1905-
ös hirdetéseiből kiderül13, hogy Fedorcsák (ekkor már 
csak így jelenik meg a neve) komoly pénzügyi nehéz-
ségekkel küzd, és ingatlanjai eladásával próbálkozik. 
Pesten eladásra villát, a Szemlőhegyen telkeket hirdet. 
Kérdéses persze, hogy Fodor Csák és Fedorcsák vajon 
ugyanaz az ember, de erős a gyanú, hogy igen. Fodor 
Csák János kőműves 1898-ban a VII. kerület Garay tér 13. 
szám alatt lakva tapasztalhatta a pesti zsidók mikve-igé-
nyét, amelyet a Cserhát utcai ingatlanban megvalósít-
hatott, s a századforduló építési lázában hozzájuthatott 
vállalkozása révén értékes ingatlanokhoz, telkekhez is. 
A Fodor Csák név (Fedorcsák egyszer sem) ezután már 
csak egyszer jelent meg a sajtóban, amikor 1916-ban az 
I. kerület Kruspér u. 10 alatt társtulajdonosa-alapítója 
lesz egy törpegyárnak14, amelynek termékei nélkül a há-
borúban álló Magyarország nem lehetett képes felvenni 
a harcot – a minden bizonnyal felfegyverzett törpékkel 
támadó – ellenséggel. De a Cserhát utca 23. mégsem 
a zsidó rituális fürdőjéről lett nevezetes, hanem arról, 
hogy 1909-ben a lakbéremeléstől feldühödött lakók és 
környékbeliek Schreiber József vezetésével rommá zúz-
ták az épületet15; illetve arról, hogy e házban fogták el16 
Strasznov Ignácot, a mátészalkai, de nemzetközi karri-
ert befutó szélhámost, akinek szívbéli barátnője Bánfi 
(Brudermann) Róza, a „veszedelmes tolvajnő” éppen 
itt lakott. 

9 Egyenlőség, 1900. nov. 11. 10. o.; 10 Spiegler Gyula Sámuel: Budapest-Erzsébetváros története. Budapest, 1902. Dobrowsky és Franke. Nyomatott 
Kellner Gerson könyvnyomdájában, Bpest, Csányi-u. 13.; 11 Pollak Chaim, Liptószentmiklós, 1834 – Budapest, 1905. Pozsonyi, sátoraljaújhelyi 
és prágai tanulmányok után tanító volt Szekszárdon, Hódmezővásárhelyen, majd Óbudán. Számos tankönyvet írt, legnagyobb munkája a 
Héber-magyar teljes szótár (1880). Művei: lbn Gabirol Mivchar ha-Peninim költeményei; Tikkun Middót ha-Nefes (1895); Izrael népének 
múltjából (1898); Josefinische Aktenstücke über Alt-Ofen (1902); Die Erinnerungen an die Vorfahren (1902). 1882-83-ban Jesurun címen fele-
kezeti lapot szerkesztett az antiszemitizmus ellensúlyozására. Forrás: Magyar Zsidó Lexikon, 1929.; 12 Pollák Lázár, Nyitra, 1822 – Budapest, 
1905. Óbudai majd prágai tanulmányok után Prágában hitszónoknak választották meg, majd egy sziléziai kisváros rabbiságát cserélte fel a 
pestivel. Itt a Rumbach utcai templom hitszónoka volt. Hatáskörébe tartozott a kasrusz és rituálék feletti felügyelet. Szigorúan konzervatív 
irányú rabbi volt, és tagja volt a Rabbiképző vezérlő bizottságának; 13 Magyarország, 1905. december 1. 28. o.; 14 Honi Ipar, 1916. április 1.; 
15 Az Ujság, 1909. február 20. 8, o.; 16 Tolnai Világlapja, 1925. június 29. 21-23. o. A memoár-író szélhámos. Strasznov nagy csalásaiból; 17 Nagyvárad egyik 
legvagyonosabb kereskedőjét letartóztatták. Az Est, 1915. október 9. 2. o.; 
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ket rendszeresen igénybe veszik. Ezáltal bennünket szent feladataink 
teljesítésében támogathatnak, hogy ezt, a zsidó hitéletre nézve nagy 
jelentőséggel biró intézményt nehézség nélkül fenntartani és fejleszteni 
képesek legyünk.”

Tehát, ha már a közösség adójából és adakozása ré-
vén megépült a mikve, akkor a közösség tartsa is fenn 
az intézményt. Erre csak a női látogatók kevésnek bi-
zonyultak. 

Találunk példát arra is, hogy a neológ miliőben is 
hiányozhat a mikve a hívőknek. Így 1900 novemberé-
ben magánkezdeményezésre, vállalkozási céllal létrejött 
neológ rituális fürdő hirdetése jelent meg a lapokban. E 
mikve működési idejéről egyelőre nincs adatunk, itt és 
most csupán a megnyitás tényét tudjuk rögzíteni. 

„Rituális fürdő. Eddig nélkülözött intézmény létesült 
[a szerző kiemelése] a fővárosban, a pesti izr. hitközség tagjai 
számára, amennyiben nagy költségekkel és a pesti izr. hitközség tá-
mogatásával, valamint a rabbik felügyelete alatt, élükön Pollák rab-
bival, rituális fürdőt épített Fedor Csák János építőmester, Cserhát 
u. 23. sz. alatti saját házában, mely fürdő a rabbik tanusága szerint 
minden tekintetben megfelel a rituális követelményeknek, amennyiben 
direkte a forrásban fürödhetni.”9

Esetleg lehetséges lenne, hogy a volt Cserhát utcai 
mikve volt az első, valóban neológ mikve Budapesten? 
Erről nem szólnak a források, viszont a Cserhát utca neve 
nem bukkant fel soha a magánfürdők jegyzékében, sem 
zsidó lapokban. Spiegler Gyula Sámuel, Erzsébetváros 
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Egyébként mikvét építőket nem volt nehéz találni 
Pesten, mint Lefkovics Adolfot a Wesselényi utcában, s 
volt arra is példa – igaz vidéken –, hogy gazdag, mélyen 
vallásos zsidó mikvét, sőt imatermet is építtetett saját 
házában, miként azt tette a nagyváradi orthodoxok ve-
zetője Ullmann Sándor17. 

„A lakása olyan díszes és előkelő, mint a leggazdagabb kultúrembe-
ré (…). Rituális fürdő van benne, valamint egy kis imaház is. Külön 
teraszt építtetett magának a sátoros ünnepek céljaira.” 

A századfordulón a fürdőváros-koncepció megszüle-
tésével párhuzamosan megindult a fürdőkre vonatkozó 
statisztikai adatok összeállítása is. De a rituális fürdők 
használatára nézve pontos adatot csak a Kazinczy ut-
cai mikve megnyitása után közöl a statisztika. Így csak 
feltételezéseink lehetnek arról, hogy hányan használták 
a XIX. közepén a Meszetics-fürdőt, a század végén Rác-
fürdőt, még akkor is, ha népszerűsége miatt az akkor 
már orthodox zsidó központ, az Orczy-ház elől indult 
a lóvasút a Rácfürdőhöz, a mikvéhez. Nem ismerjük az 
Aréna úti neológ és a Magdolna utcai orthodox mikve 
forgalmát sem, amely a VIII. kerület mélyének legval-
lásosabb részén volt található orthodox imatermektől 
ölelten. 

A Kazinczy utcai mikve hivatalos statisztikái 1936 és 
1949 első negyedéve között közölnek adatokat. Lévén 
a KSH harmonizálni kívánta a többi fürdővel a kérdő-
ívét, nem tudható, hogy pontosan mit is értenek kő- és 
kádfürdő, illetve a gőzfürdő kifejezések alatt. A Kör-
úti fürdő és a Rácfürdő esetében is csak feltételezhető, 
hogy az „Egyéb fürdő” a mikvére utal, de a statisztika 
készítőinek módszertana még feltárásra vár, mint oly 
sok minden még a mikvék kutatásakor. 

A Dr. Beck Béla által összegyűjtött és közzétett sta-
tisztikák18 a mikve esetében csak részben informatívak, 
de elsődleges forrásaink.

A grafikonból egyértelmű, hogy a magyar zsidóságra 
nehezedő külső nyomás növekedésével párhuzamosan 
nőtt a rituális fürdő látogatóinak száma, meghaladva 
a Körúti fürdő korábbi adatait. 1936-hoz képest 1943-

ra megkétszereződött a fürdőzések száma, de ezek az 
adatok a grafikon fejléce ellenére sem a különböző 
személyeket, hanem látogatások összességét rögzítik. 
A létszám megcsappanása 1943-44-ben egyértelműen 
jelöli a munkaszolgálatra történő behívások hatását. 
Meglepő, hogy a statisztika nem rögzített hölgylátoga-
tókat: az teljesen kizárt, hogy nők ne mentek volna el a 
mikvébe. Külön érdekesség, hogy az 1936-os és 1946-os 
látogatók száma szinte megegyezik, tehát a vallásos, a 
pesti belső területen élő zsidók aránya visszaállt (min-
den bizonnyal a vidékről a fővárosba költözők által) a 
Soá előtti szintre. 

Az 1946-os Beck-féle adatsort a KSH budapesti év-
könyve19 némiképp árnyalja. Itt havi bontásban is lát-
hatjuk az összesített adatokat. 

A kommunista hatalomátvétel, 1949 után a zsidó 
szó eltűnik a nem felekezeti sajtóból, s a zsidó Új Élet 
is szűkebbre szabja a rituális kérdések tárgyalását. A 
nyilvános mikve-statisztika megszakad, a rituális fürdő 
eltűnik a fürdőstatisztikákból. A mikve témája az Új 
Életben nosztalgikus visszaemlékezések tárgyává, és 
ismeretterjesztési feladattá vált. Dr. Seifert Géza (1906-
1976), a Magyar Izraeliták Országos Képviseletének 
főtitkára és a Budapesti Izraelita Hitközség elnöke 
1975-ben kijelentette20, hogy „mind Budapesten, mind 
vidéken rituális fürdőket (mikvó) tartunk fenn ott, ahol 
arra igény mutatkozik.” De nem sorolja fel ezeket – talán 
nem véletlenül. Az Új Élet 1971-ben21 adott hírt arról, 
hogy 200.000 forintért renoválták a Kazinczy utcai mik-
vét, majd 1987-ben arról, hogy nemsokára be is fejezik 
a renoválást.22 A renoválás végül elkészült, s az új elava-
tásról az Egység is közölt23 – sokak mellett – beszámolót. 

„Az avatáson jelen volt a new yorki magyar származású szatmári 
közösség rabbija Friedman Jiszráél, Bécs egyik ortodox rabbija, a 
budapesti születésű Schwarcz Ábrahám, Oberlander Báruch a buda-
pesti Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület rabbija, 
aki a fürdő építését felügyelte, az Autonóm Ortodox Hitközség rabbija 
Weisberger Mózes, illetve a frissen újjáalakult Egységes Magyaror-
szági Izraelita Hitközség rabbija Köves Slomó. Mikve adományozói 
két New Yorki magyar származású szatmári hászid, akik ezt az önálló 
intézményt adományukkal hozták létre, és a továbbiakban is ők finan-
szírozzák majd a működését, melyet Weisberger Mózes és Oberlander 
Báruch fognak felügyelni.”

A Kazinczy u. 16. mikvéje 2005-ben nyert műemléki 
védettséget.24

Remélhető csak, hogy képesek leszünk megőrizni a 
magyar zsidóság mai mindennapjainak tárgyait, esemé-
nyeit az utókornak, hogy nekik már ne kelljen nyomozni 
őseik eltűnt élete, szokásai után. Igaz ez a digitális korra 
is, amelynek veszélye, hogy áram nélkül visszaidézhe-
tetlen lesz a múlt. A mi pesti régmúltunk zöme – ilyen 
fontos dolog is, mint a mikve – pedig feljegyzések, tár-
gyak, visszaemlékezések nélkül tűnt el. 

18 Dr. Beck Béla (szerk.): A fővárosi fürdők 75 éve. Pallas Lap- és Könyvkiadó. 1988.; 19 Budapest Székesfőváros Statisztikai Évkönyve az 1944-1946-
os évekről. KSH, 1948. 59. o.; 20 Scheiber Sándor (szerk.): Évkönyv – Magyar Izraeliták Országos Képviselete, 1975-1976 (Budapest, 1976) 
Seifert Géza: A magyar zsidóság harminc éve, 343. o.; 21 Új Élet, 1971-06-15, 12. szám, 2. o.; 22 Új Élet, 1987. július 1., 2. o.; 23 Egység, 2004, 54. 
szám. URL: https://zsido.com/fejezetek/uj-ritualis-furdo-budapesten/; 24 Kulturális Közlöny, 49. évf. 11. szám, 2005. 04. 22.
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„mindenKi magáénaK éRezte a feladatot”
később elkezdődhessen a peszáchi 
főzés a széder vacsorákra. A taka-
rítók napi tíz órában dolgoztak, 
míg az ételkészítés terén volt olyan 
időszak, amikor a nyolcfős kony-
hai személyzet egy-egy mesgiáchhal 
(kósersági felügyelő – a szerk.), két 
műszakban, párhuzamosan főzött 
a Maimonidészben a hétköznapra 

és a széderre a zsinagóga peszáchi 
konyhájában.

– Hogyan segítette az Óbudai Catering a Pe-
szách könnyebb megtartását a közösségnek?
– Idén is kétféle menüvel készül-
tünk, a vacsorák mellett pedig a szé-
dertál kellékeit is meg lehetett ren-
delni. De vállaltuk, hogy az ajándék 

– Milyen érzés túl lenni a peszáchi nagy 
terhelésen?
– A nagy hajtáson, az 5500 adag étel 
elkészítésével és kiszállításával már 
tényleg túl vagyunk, de az ünnep 
után hátra van még a hétköznapi 
kóser konyha visszaköltöztetése a 
zsinagógába. Idén ugyanis sikerült 
úgy megoldanunk, hogy ne legyen 
szünet a hétköznapi ebédrendelések 
teljesítésében sem, ehhez a Peszách 
előtti tíz napban, amíg az Óbudai 
Zsinagóga konyháját chámec-men-
tesítettük, addig a Maimonidész 
Gim názium konyháját vettük 
igénybe, és ott főztük.

– Mikor kezdődtek az előkészületeket?
– A több ezer négyzetméteres zsi-
nagógát már március 1-jén meg-
kezdtük hat emberrel kitakarítani. 
Különböző tisztítógépeket bérel-
tünk, melyekkel a csillárokat taka-
rítottuk, a több száz szék kárpitját 
tisztítottuk, a hatalmas ólomüveg-
ablakokat mostuk le, tehát minden 
zegzugát kitakarítottuk ennek az 
óriási térnek. Március 8-tól pedig 
csak a konyhát kaseroltuk rituális 
felügyelet mellett, hogy tíz nappal 

rendhagyó peszách 
– rendhagyó megoldásokkal
a lubavicsi rebbe először 1954-ben beszélt az autentikus kézi macesz fogyasztásának fontossá-
gáról. arra biztatta híveit, hogy adjanak belőle minden zsidónak, akivel találkoznak. így aztán 
természetessé vált, hogy minden zsidó család asztalán van ilyen (is) az ünnepeken. a járvány-
helyzet miatt idén az eMih különleges akcióval rukkolt elő, hogy ezt a micvát itthon is mindenki 
teljesíteni tudja. Megszervezték a különleges smure-macesz behozatalát, szétosztották az eMih in-
tézményeiben. Mindenhol eltért kicsit a peszáchi maceszcsomag tartalma: a Bét Menáchem isko-
lában szédertálat és üvegpoharakat, az újbudai zsinagógában kóser bort, óbudán pedig a szé-
der estéhez szükséges összes összetevőt tartalmazó kis csomagokat lehetett átvenni. a peszáchi 
szédervacsorák megszervezése is külön logisztikát kívánt. interjúinkban erdős judittal, az 
óbudai catering vezetőjével a peszáchi szédervacsorákról, glitzenstein sáMuel rabbival 
pedig a maceszcsomagok szétosztásának megszervezéséről beszélgettünk. cseh Viktor és Juhász Vali iNterJúi
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maceSzcSomag 
minden SzédeRaSztalRa
a rendhagyó akció rendhagyó logisztikát kívánt. 
a nagyszabású maceszbeszerzési és elosztási feladatokat  
glitzenstein sáMuel, az újlipótvárosi zsilip 
rabbija koordinálta. vele beszélgettünk a szervezés 
nehézségeiről és sikeréről.

A járvány miatt látszott, hogy 
idén nem lesz lehetőségünk közös 
széder estéken részt venni, így az 
az ötletünk támadt, hogy próbá-
lunk segíteni minden zsidónak, aki 
kéri, hogy maceszhez jusson Pe-
száchkor. És ha már adunk, akkor 
nemcsak a smuremacesz-csomagot 
adjuk, hanem egy egy kilogrammos 
gépi maceszt is, hiszen a Tóra sze-
rint a Peszách hét napja alatt sem 

fogyaszthatunk kovászost. Hozzá-
tettünk még egy Hágádát is, hogy 
széder estén mindenki tudja ol-
vasni. A smure-macesz dobozának 
formája pedig adta magát: egy szép 
matricával – amely egy szédertálat 
ábrázol annak minden összetevőjé-
vel – díszítettük fel, így a szédertál 
is azon nyomban rendelkezésre állt. 
Készült egy weboldal is, ahol min-
den információt el lehetett olvasni 

maceszcsomagokon felül is biztosí-
tunk smúra maceszt és további gépi 
maceszt is. Akik tőlünk rendelték 
a peszáchi vacsorákat, azoknak mi 
szállított ki az EMIH által biztosí-
tott ajándék maceszcsomagokat is.

– Kik rendelnek? Hogyan változott a rende-
lési kedv az elmúlt egy évben?
– Sajnos már tavaly ilyenkor is 
Co vid-járvány volt, és akkor kezd-
tük el az ételkiszállítási akciónkat, 
pont a szédervacsorákkal. A tavalyi 
megrendelőink száma idénre meg-
háromszorozódott. Összesen 800 
csomagot vittünk ki, ami tulaj do-
nít ható annak is, hogy év közben is 
egyre több megrendelőnk lett, akik-
nek naponta szállítunk ki ebédet, 
il letve ez az EMIH sikeres peszáchi 
kampányának is köszönhető, mely 
az Óbudai Catering szolgáltatását 
is hirdette.

– Milyen logisztikai kihívást jelent egy ilyen 
hatalmas rendelés? 
– Az előző évhez képest nem is 
a többszörös mennyiség lefőzése 
okozta a legnagyobb kihívást, mert 
a járványidőszak előtt többször is 

főztünk már hasonló, vagy akár még 
több adagos vacsorákat az Óbudai 
Zsinagóga rendezvényeire. A leg-
nagyobb próbatételt az jelentette, 
hogy négyszáz címre kellett kipor-
ciózni, melyhez mintegy 6000 do-
bozt használtunk fel. Igyekeztünk 
figyelni a környezetvédelemre is, így 
például 100%-ban újrahasznosított 
műanyag tárolókat és papírtáskákat 
használtunk. Végül az erev Peszách 

előtti pénteken tizennyolc szállító-
val sikerült minden megrendelőnk-
nek időben eljuttatni az ételeket. A 
csapat a nagy izgalmak és terhelés 
mellett is  fegyelmezetten dolgozott, 
mindenki magáénak érezte a fela-
datot, hogy ez egy fontos küldetés, 
így ezeket a logisztikai kihívásokat 
is sikerült meglépnünk. Elégedett 
vagyunk az idei teljesítményünkkel 
és a zsinagógákból és egyéni meg-
rendelőinktől érkező visszajelzések 
is minket dicsérnek.

– Sok megrendelővel került kapcsolatba a pe-
száchi kiszállítás során. Mivel tudja biztatni 
az embereket ebben a nehéz helyzetben?
– Először is nagyon jó egészséget 
kí vánok nekik. Kitartást, hogy mi-
előbb túl legyünk ezen a járvány idő-
szak szabta világméretű próbatéte-
len. Köszönöm szépen a bizalmat, 
hogy ilyen nagy számban rendeltek 
tőlünk, és mint az Óbudai Cate-
ring vezetője, a továbbiakban is 
arra bíztatok mindenkit, hogy aki 
segítségre szorul, akinek nehézsége 
adódik, forduljon hozzánk bátran, 
és mi igyekezni fogunk könnyíteni 
a gondon!

– Körülbelül mennyi regisztráció/megren-
delés érkezett a peszáchi maceszcsomagokra? 
Mekkora volt az érdeklődés az előző évekhez 
képest?
– Elég drága és bonyolult a beszer-
zés, ezért minden évben pár száz 
csomaggal szoktuk rendelni és aján-
dékba adni családoknak a smure-ma-
ceszt (kézzel, őrzött lisztből készült), 
hiszen ez a hagyományos és széder 
estére ez a micvá.
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Peszáchról és jelentkezni lehetett a 
maceszcsomagokra. Az első órák-
ban jelentkezett majdnem ezer em-
ber, és a továbbiakban is meredeken 
emelkedett az igénylők száma. 

– Honnan érkeztek a smure-maceszek? Mi-
ként sikerült időben beszerezni a közel 5000 
csomag smure és gépi maceszt?
– Ha az ember maceszt szeretne 
rendelni a világ bármely pontjáról, 
akkor az igényét decemberben kell 
leadnia, január-februárban már nem 
nagyon fogadnak megrendelést. 
Mi viszont február közepén-végén 
gondoltuk ki ezt az akciót. Egy itt 
élő ismerősöm, akinek jó kapcsola-
tai vannak Izraelben (rendszeresen 
szállít a kóser boltba és Kelet-Euró-
pába is kóser árut) segített rendelni 
smure-maceszt és gépi maceszt is. 
A Zsilip elé megérkezett egy óriási 
konténer, tele macesszal – fél napig 
csak pakoltuk ki belőle a dobozo-
kat.

– Hogy zajlott az átadás-átvétel?
– A járványhelyzet miatt úgy gon-
doltuk, hogy legalább tíz helyet ki-
jelölünk Budapesten, ahova el lehet 
menni a csomagokért. A peszah.hu 
oldalon lehetett jelezni, ha valaki 
karanténban van vagy idős ember: 
oda ingyen kiszállítottuk a maceszt. 
Hatalmas köszönet illeti a CEDEK 
Szeretetszolgálat vezetőjét, Szilá-
gyi Nórit, aki megszervezte azokat 
az önkénteseket, akik sokszor tíz-
húsz-harminc embernek is kivitték 
a maceszt egy nap alatt. Összesen 
közel ezer embernek vitték házhoz. 

Hozzánk a Zsilipbe, de a többi 
helyre is általában kétféle ember 
jött: olyanok, akikkel van kapcsola-
tunk, a barátunk, jól ismerjük egy-
mást és olyanok, akik ott laknak a 
környéken, de korábban még nem 
jártak nálunk. Itt Újlipótvárosban 
rengeteg olyan zsidó van, akiket 
nem ismertem előtte, és most a 
macesz miatt találkoztunk először. 
Remélem, hogy ezek a kapcsolatok 
folytatódnak majd. Ezért volt fon-
tos nekünk, a rabbiknak minden he-
lyen, Óbudán, Újbudán, a Várban, 
Miskolc, Debrecen, hogy nem egy 
titkár volt ott, hanem, mi, a rabbik 
adtuk át a maceszt. Könnyebb volt 
így a kapcsolatteremtés.

– Volt-e olyan érdekes történet, ami a csoma-
gok átvételéhez kapcsolódik úgy, hogy olyan 
emberekkel is találkozott, megismerkedett, 
akikről eddig nem is tudták, hogy zsidók vagy 
érdeklődnek a Chábád iránt?
– Rengeteg történetem van ezzel 
kapcsolatban, egész nap tudnám 
őket mesélni és ahogy hallottam, 
minden rabbinak van ilyen történe-
te a macesz-projektről. Találkoztam 
olyanokkal, akik nagyon boldogok 
voltak, hogy van egy ilyen lehetőség 
és elmesélték, hogy utoljára gye-
rekkorukban, hatvan évvel ezelőtt 
láttak smure-maceszt, akkor még 
volt magyar gyártású is. Ez nagyon 
megható és különleges volt.

Van még egy nagyon szép törté-
ne tem: amikor én elkezdtem itt 
Új lipótvárosban zsidókat keresni, 
ak kor minden pénteken vittünk bar-
cheszt és gyertyát olyan zsidóknak, 

akikkel már volt kapcsolatunk. Egy 
ilyen beszélgetéskor mondta egy 
férfi, hogy a házban van egy zsidó 
család. Felmentem, kopogtattam, a 
hölgy, ahogy meglátott engem (juj, 
egy rabbi, hászid, Chábád), azonnal 
becsukta az ajtót. Rosszul éreztem 
magam, ilyennel még nem talál-
koztam. Még egyszer kopogtam, a 
hölgy kiabált, de azért én elmond-
tam neki, hogy milyen programokat 
csinálunk. Végül kicsit beszélget-
tünk, ő mondta a magáét, én próbál-
tam elmondani a jó dolgokat. Meg-
adtam neki a telefonszámomat, ha 
bármikor szükség lenne rám, hívjon 
nyugodtan. Én minden zsidót szere-
tek Magyarországon. Ez kb. három 
évvel ezelőtt volt, teljesen elfelejtet-
tem ezt az esetet. Most Peszách előtt 
felhívott ez a hölgy: emlékszel rám? 
Beszéltünk pár évvel ezelőtt. – Igen, 
miben tudok segíteni? – kérdeztem. 
Nagy problémájuk van, a járvány 
miatt nem tudtak maceszhoz jutni. 
Nincs semmi baj – mondtam, jöjje-
nek a Zsilipbe, adok nekik maceszt. 
Karanténban vagyunk – mondta –, 
nem mehetünk sehova. Semmi baj, 
én megyek akkor hozzátok, de most 
kinyitod az ajtót, nem úgy, mint a 
múltkor. Vittem nekik a maceszt, 
hágádát, már nyitott ajtóval várt és 
nagyon örült. Ez egy nagyon jó pél-
da arra, hogy egyszer csak beérik a 
munkánk és ilyen jó visszajelzéseket 
is kapunk.
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„A mostani zsidó fiatalok nyíltabban, 
vállalják az identitásukat”
Hat úJ zSinagóga megnyitáSát teRvezi az emiH még ebben az évben

2021. március 15-én a Magyar érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott má-
sok mellett több egyházi személy is, köztük köves sloMó, az egységes Magyarországi izraelita 
hitközség vezető rabbija. az indoklás szerint a zsidó identitást hitelesen képviselő egyházvezetői 
szolgálata, valamint a magyarországi zsidó kulturális és közélet megújításában betöltött kimagasló 
szerepe elismeréseként kapta a kitüntetést. Juhász Vali iNterJúJa

– Gratulálok a kitüntetéshez. Sok év ren-
geteg munkájának elismerése ez. 2003-ban 
avatták rabbivá, de már azt megelőzően is 
részt vett a magyar Chábád mozgalomban. 
Egy korábbi számunkban (2019 szeptem-
berében) megjelent interjúnkban részletesen 
beszélt erről az időszakról. Az elmúlt egy év 
során sok változás történt az életünkben, ám 
néhány dolog állandó. Például az, hogy az 
EMIH folytatja a munkát a hazai zsidósá-
gért. Milyen új projektek indultak el azóta? 
– Több olyan projektünk is van, 
amelyek kifejezetten a járványhely-
zet miatt jöttek létre, így például 
azok, amelyekről már beszéltünk 
az előző interjúkban: online okta-
tások, az esti és a reggeli virtuális 
Bét midrás, amelynek keretében az 
elmúlt egy évben több száz előadás 
került fel az internetre. Több ezer 
órányi hanganyagról beszélünk – 
ezek most már velünk maradnak a 
Covid utáni időkben is. Egészen 
megdöbbentő visszajelzések érkez-
tek a közösség részéről, hogy ebben 
az időszakban is – amikor hagyomá-
nyos módon nem tudunk találkozni 
– milyen szinten igénylik az embe-
rek a közösségi létet. Itt emelném 
ki idei peszáchi akciónkat: tavaly 
éppen Peszách idején robbant be a 
járvány, a széder estékre már szinte 
elkészültek az ételek, megtörténtek 
a megrendelések, amikor kiderült, 
hogy nem lehet központi szédert 
csinálni. Akkor megkezdtük a szé-
dertálak és peszáchi ételek eljutta-
tását az emberekhez. Idén már eleve 
így készültünk. Azt tűztük ki célul, 

hogy minél több zsidó családhoz 
eljuttassunk egy kilónyi maceszt 
Peszáchra és három darab, a széder 
estéhez szükséges smuremaceszt 
(speciális, őrzött lisztből kézzel 
készült macesz – a szerk.). Minden 
várakozást felülmúlva mintegy 3000 
háztartásba juttattunk el csomagot, 
és olyan emberek iratkoztak fel és 
jelentkeztek a macesz-ajándékra, 
akik kel nagyon régen nem voltunk 
kapcsolatban vagy igazából nem is 
voltak tagjai a közösségnek. Az em-
berek igénylik ezt a kapcsolatot. A 
maceszekért az EMIH zsinagógái-
ba lehetett eljönni, így a kapcsolat 
egy-egy ilyen találkozás révén még 
jobban megerősödött. (lásd erről in-
terjúnkat Erdős Judittal és Glitzenstein 
Sámuellel – a szerk.)

az építKezéS, feJlődéS 
folytatódiK
– Melyek azok a feladatok, amelyeket kifeje-
zetten a rendkívüli helyzet miatt kellett elő-
rehozni vagy esetleg akad-e olyan program, 
amelynek a megvalósítása emiatt lelassult, 
és a későbbiekben indul el?
– Volt néhány, amelynek leginkább 
az időzítése változott meg. Régi ter-
vünk volt, hogy a csengelei vágóhi-
dat (amit 2017-ben nyitottunk meg 
és kifejezetten kóser víziszárnyas 
vágásra specializálódott és exportra 
is termelt) bővítsük. Az alap infra-
struktúra megvan ehhez, a célunk 
az volt, hogy létrehozzuk Európa 
egyik legnagyobb kóser baromfi-vá-
góhídját, ahol nem csak víziszár-

nyast, hízott kacsát és libát, hanem 
csirkét, pulykát, pecsenyekacsát és 
minden mást lehet vágni. A Covid 
adta helyzet szinte rákényszerített 
bennünket erre a beruházásra, ami 
2020 tavaszán meg is történt. Úgy 
látom, hatalmas szolgálatot tettünk 
a magyar zsidó közösségnek csak-
úgy, mint az egész európainak. A 
tavalyi évben az európai kóser ba-
romfi-szükségletnek a 25-30 százalé-
kát innen Csengeléről láttuk el és a 
magyarországi ortodox hitközség és 
az antwerpeni közösség vágása is itt 
történik. Ez a beruházás tehát előbb 
megvalósult, mint terveztük.

A másik oldalról vannak projek-
tek, melyek kicsit elhúzódtak, bár a 
háttérben készültek, készülnek, de a 

köves sloMó
•  szülEtEtt: 1979
•	Foglalkozása:
 vezető rabbi, EMiH
•	Család: házas, 
 öt gyermek édesapja.
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megnyitókra nem tudott sor kerülni. 
Ilyen például a XI. kerületi, Bocskai 
úti zsinagóga, amelynek felújítása 
befejeződött és a korlátozások fi-
gyelembevételével már működik is. 
Például most Purimkor Stell Izsák 
rabbi – aki az egyik legaktívabb 
rabbija az EMIH-nek – nyolc cso-
portban közel 100 embernek tartott 
Megilá-olvasást (erről előző, 140. 
számunkban olvashattak bővebben 
– a szerk.). Gyönyörű lett ez a zsina-
góga, mindenkinek ajánlom és re-
mélem, hogy hamarosan mindenki 
a saját szemével is láthatja.

– Öt gyermeke van, többen közülük már fel-
nőtté cseperedtek. Ön szerint könnyebb vagy 
nehezebb gyermekeinek megélniük a zsidósá-
gukat ma, 2021-ben, mint az ön generáció-
jának ugyanennyi idősen 25-30 évvel ezelőtt? 
– A válasz alapvetően egyszerű: ma 
zsidó fiatalnak lenni minden tekin-
tetben nemcsak természetesebb, 
ha nem sokkal könnyebb is, mint az 
én fiatalkoromban volt. Az egyik 
oldalról a természetességnek van 
egy negatív velejárója is: valahogy a 
lelkesedés és a varázsa a zsidó élet-
nek talán valamivel kevesebb, mint 
amikor mi voltunk tizenévesek. 
Akkoriban volt egy nagyon erős, 
az országra és a térségre is kiterje-
dő identitáskeresés és -felismerés. 
A másik oldalról viszont a mostani 
zsidó fiatalok sokkal természeteseb-
bek, nyíltabban, bátrabban vállalják 
az identitásukat. A zsidóság megé-
lése is sokkal könnyebb és magától 
értetődőbb: legyen szó a kóserság 
megtartásáról, a zsidó társasági lét-
ről, zsidó iskolákról, ifjúsági prog-
ramokról, szerintem fantasztikus, 
hogy mennyi minden változott 
ebben a 20-25 évben. Gyakran el-
hangzik, hogy ma kevesebb fiatal 
kapcsolódik a zsidósághoz, mint 
régen. Én ezzel nem értek egyet. 
Amikor a kilencvenes években mi 
zsidó fiatalok voltunk, szinte min-
denki ismert mindenkit – ez azért 
is volt, mert sokkal kevesebb lehe-
tőség volt összejövetelekre. A közül 
a 100-200 fiatal közül, aki részt vett 
a zsidó életben – függetlenül attól, 
hogy ortodox vagy neológ, cionista 
vagy nem cionista volt – mindenki 

ismerte egymást. Mostanra kiépült 
az infrastruktúra, így sokkal több le-
hetőség van. Olykor magam is meg-
döbbenek, hogy még az EMIH-en 
belüli különböző zsinagógák ifjúsá-
gi csoportjainak, közösségeinek 
sem ismerem minden tagját, és ez 
va lahol jó érzéssel is tölt el, hiszen 
eb ből is látszik, hogy milyen sokan 
vannak.

HatalmaS előRelépéSeK 
az oKtatáSban
– Milyen oktatási lehetőségek, kulturális és 
vallási programok állnak az ifjabb generáció 
rendelkezésére az EMIH-ben 2021-ben? 
– Az általános iskola és az óvoda is 
nagyon szépen helytállt a covidos 
időszakban, ezért külön elismerés 
jár a tanároknak és az igazgatónak. 
Ugyanígy a Maimonidész Gimnázi-
um is fantasztikus módon fejlődik. 
Az idei évben megtriplázódott a je-
lentkezők száma, pont ebben az év-
ben lett igazán ismert és jó hírnévre 
tett szert. Mindemellett pedig a leg-
erősebb újítása az ifjúsági közösségi 
életnek a kiváló fiatal rabbiházaspár: 
Tzemmy és Sophie Bassmann, akik 
2020 nyarán érkeztek Magyarország-
ra és elkezdték a CTeen programot. 
Hatalmas lendülettel vetették bele 
magukat a munkába a Covid kellős 
közepén. Több száz fiatalt érnek el, 
a különböző, éppen aktuális korlá-
tozási szabályoknak megfelelően, 
többnyire online programokkal, de 
így is fantasztikus ötleteik vannak 
és a legkülönfélébb programokat 
szervezik. Volt már főzés, savanyú-
ubor ka-készítés, purimi csomag 
ház hoz szállítása, jelmezverseny, 
zsi dó születésnapünneplés személy-

re szólóan, szóval a tárházuk szinte 
végtelen.

Emellett az AlefKids is fejlődik, 
már régen kinőtte az Óbudai Zsi-
nagógát. A Zsilip kibővítése, 2500 
négyzetméter felújítása nemsokára 
el fog készülni, és ott alakítunk ki 
egy hatalmas AlefKids központot: 
lesz benne nyitott játszóház kb. 1000 
négyzetméteren és 5 tanszoba a gyere-
keknek a vasárnapi iskolához. Nyílik 
egy kóser New York bagel, szóval az 
AlefKids most hatalmasat lép előre. 

zSidó SzínHáz 
éS megúJuló zSinagógáK
– Folytatva a zsidó kulturális és közélet meg-
újítását: van-e olyan terve az EMIH veze-
tőjeként, amelyet már hosszú ideje „titokban” 
dédelget és a közeljövőben esetleg várható a 
megvalósítása?
– Elsősorban kiemelném, hogy ha 
minden jól megy, mire vége lesz a 
Covidnak, hat új zsinagógát és köz-
pontot fogunk megnyitni. Ebből 
négy ismert: új központot nyitunk 
Debrecenben, itt lesz egy kóser 
étterem is, 100 méterre a zsinagó-
gától. Egy hasonló központ nyílik 
Miskolcon, ennek a felújítása már 
folyik. Budapesten megnyitjuk a 
Bocskai úti zsinagógát, valamint a 
kibővített Zsilipet. Valamint még 

két zsinagógát avatunk, de ezeket 
nem árulom el, legyen meglepetés, 
a felújítási munkálatok még foly-
nak ezekben. Mindemellett pedig 
régi nagy tervünk: a Zsidó Színház, 
ami a Baross utcai központunkban 
jön létre, egy hatalmas beruházás, 
amelyhez az állam már 2019 vé-
gén hozzá is járult, ha minden úgy 
alakul, ahogy szeretnénk, akkor ez 
az építkezés még ennek az évnek a 
második negyedévében elindul és 
2022-ben meg is fog nyílni.
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A haszid dinasztiák közül a leg-
je lentősebb vezetőknek, mint a bel- 
 zi (Belz, Ukrajna), munkácsi (Mun-
ka csevo, Ukrajna) és szatmári (Sa-
tu Mare, Románia) rebbéknek –  
Magyarországon, Budapesten ke-
resztül – sikerült elmenekülniük a  
de portálások elől. Hármukban kö-
zös, hogy menekültek bár maguk-
ban vagy családjukkal együtt, a kö-
zös sé geiket hátrahagyták.

A menekülő rebbék felelőssé-
gének felvetése poszt-holokauszti 
kérdésnek tűnhet, azonban ez már 

előkerült a vészkorszak idején is, 
melynek eklatáns bizonyítéka egy 
1952-ben megtalált napló, melyet 
a sztropkói (Stropkov, Szlovákia) 
reb be felesége, Chájá Halberstam 
(szül.: Schlichter, 1906–1944) re-
becen vezetett szinte a halála pil-
lanatáig, még Auschwitzban is. A 
rebecen utolsó mondataiban bí-
rálta és elítélte a haszid vezetőket, 
de elsősorban a belzi rebbét, mert 
– szerinte – félrevezették a magyar 
zsidókat, hogy azt sugallták, hogy 
Magyarországon elkerüli őket a ve-

a RebbéK felelőSSégéneK 
KéRdéSe
A haszidizmus egy személyközpon-
tú irányzat, s ezáltal az egyes cso-
portok tagjai valóságos függésben 
tartják magukat a rebbéjük vélemé-
nyétől, melynek az „észszerűsége” 
külső szemmel nézve objektíven 
nem meghatározható. Azonban, 
amennyiben a haszid zsidó-rebbe 
ok-okozati cselekvési összefüggés 
megállapítható, akkor felmerül az 
egyes rebbék holokausztban ját-
szott felelősségének kérdése is.

rebbeMentő-akciók 
budapesten
HaSzid dinaSztiáK továbbéléSéneK töRténetei
a holokauszt áldozataira több különböző dátumon is megemlékezünk. a jom háSoát, vagyis 
a niszán hó 27-én tartott izraeli holokauszt emléknapot (idén április 7.) ma már a Szentföldön 
kívül is megtartjuk. a holokauszt magyarországi emléknapját pedig a gettósítás megkezdésé-
nek évfordulóján, április 16-án tartják országszerte. ennek kapcsán a judapest anno rovatban 
a vészkorszak egy kevésbé ismert szeletét találjuk: nagy haszid szellemi vezetők, rebbék Buda-
pesten keresztül történt megmenekülésének történeteit. cseh Viktor írása
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szély, ugyanakkor ők „a Szentföld-
re menekültek, hogy mentsék saját 
bőrüket, és hátrahagyták a zsidókat, 
akik mint bárányok kerültek a mé-
szárszékre” – írását fohásszal zárta, 
hogy az Örökkévaló bocsássa meg 
ezt nekik.1

A sztropkói Halberstam rebecen 
bírálata jogosnak tűnhet, azonban 
érdemes néhány tényezőt figye-
lembe venni. Egyrészt az említett 
rebbék méltán hihették azt, hogy 
Magyarországon a zsidók bár jog-
fosztott állapotban, de legalább 
életveszély nélkül élhetnek tovább-
ra is, hiszen, míg Lengyelországban 
már 1939-ben megkezdődött az ott 
élő zsidók szisztematikus kiirtása, 
addig Magyarországon 1944 elején 
is viszonylagos biztonságban voltak 
a zsidók. Másfelől azonban úgy tű-
nik, hogy a figyelmeztetések hiába-
valók voltak, mert a magyar zsidók 
közül, még ha esetleg valaki el is 

a zsidó arisztokrácia tagjai is, akik 
jó kapcsolatokat ápoltak az ország-
atyai keresztény nemességgel.

a negyediK belzi Rebbe 
megmeneKüléSe
Mire is gondolt tehát a sztropkói re-
becen a naplójában? A holokauszt 
alatt a negyedik belzi rebbe, Áron 
Rokeach (1880–1957) és családja 
Belzből Premislánba (Peremyshli-
any, Ukrajna) menekült, ahol vita-
tott körülmények között, de túlélte 
az ottani zsinagógai mészárlást, 
amelynek során többek közt leg-
idősebb fia, egyben leendő utódja, 
Móse Rokeach (?–1941) rabbi is 
halálra égett. A rebbe leborotválta 
szakállát, pajeszát, és a bochniai és 
a krakkói gettón keresztül orosz ka-
tonatiszti ruhában, hadifogolynak 
álcázva átjutott a magyar határon 
– mindeközben egy haszidja ját-
szotta el a szerepét, hogy a szökése 

néhány darab friss etróg volt, de 
nekik jutott egy, így a sátoros ün-
nep alatt százával keresték fel őket 
Nagyatádi Szabó (ma: Kertész) 
utcai lakásukon. 1944. január 17-én 
utaztak tovább a Békéscsaba–Buka-
rest gyorsvonattal.4

Miután a belzi rebbe már bizton-
ság ban volt, az Orthodox Zsidó Ujság-
ban – illetve a magyar sajtóban egy-
általán – először jelent meg cikk: A 
belzi Rebbe a Szentföldön címmel írtak a 
rebbéről, amelyből egyértelműen ki-
derült, hogy majd’ egyéves budapes-
ti tartózkodása alatt végig a kiutazás 
volt a célja. Ugyanerre – vagyis az 
életmentő menekülésre – azonban 
senkit sem biztatott környezetében, 
helyette „meleg kézszorítással”, 
már-már reményt keltő módon, így 
búcsúzott a magyar zsidóktól a cikk 
írójának közvetítésével:„A Jóságos 
oltalmát kérem számukra és az 
egész klal jiszroél számára. Bróchó, 
haclóchó üparnószó, jusson nekik 
áldás, boldogulás és megélhetés!”5

Reb Áron először Tel Avivban, 
majd Jeruzsálemben építette fel újra 
a belzi haszid udvart. Az ott 2000-
ben felépült belzi zsinagóga jelen-
leg a világ legnagyobb zsinagógája: 
több mint 10.000 (!) fő befogadásá-
ra alkalmas.

RabinowitS munKácSi Rebbe 
megmeneKüléSe
A magyar zsidók ezreire hatást gya- 
 korló Spira Chájim Elázár (1871–
1937) munkácsi rebbét a vég aka-
ratának megfelelően még ha lála 
nap ján eltemették, s utódjául vejét, 
Ra binowits Báruch Jeho sua Jerách-
mi élt (1914–1997) válasz tották meg. 
Ra binowits rabbit len gyel szárma-
zása miatt 1941-ben „ren dezetlen 
ál lampolgárságára” hi vatkozva ki-
to loncolták, ám csodá val határos 
mó don megmenekült Ka menyec-
Po dolszkij poklából,6 és csa ládjával 
Bu dapestre költözött. A fő városban 
va ló tartózkodása alatt is rengete-
gen keresték fel a fiatal rebbét – aki a 
Király utca elején található Pojliser 
Sil-ben imádkozott –, több ízben 
pe dig a Kazinczy utcai orthodox 
nagyzsinagógában is felszólalt – szó-
noklatai általában kétórásak voltak,  

hitte a rémes lengyelországi történé-
seket, akkor is azt gondolták, hogy 
ilyesmi velük, a magyar zsidókkal 
(ebben az esetben orthodox-neológ 
zsidókra egyaránt igaz)2 sohasem 
történhet meg – hitték ezt az egy-
szerűbb zsidók naivságukban, hogy 
ők az asszimilációval és/vagy a ha-
zaszeretetük látványos kifejezésével 
mindent megtettek, hogy összeforr-
janak a magyarsággal, de hitték ezt 

ne legyen egyértelmű. Reb Áron 
féltestvérével, a bilgoraji (Biłgoraj, 
Lengyelország) rebbével, Modecháj 
Rokeach (1901–1949) rabbival 1943 
májusában érkezett Budapestre,3 
ahol otthonuk annak ellenére zarán-
dokhelynek számított, hogy ittlétük 
továbbra sem volt hivatalos: a híve-
ik szájról szájra adták egymásnak 
a hírt. Például ősszel, Szukkot ün-
nepén az egész országban csupán 

a belzi rebbe egy kertész utcai ház körfolyosóján (Forrás: BEssEr, 2017.)
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és nagy hangsúlyt helyeztek az ifjú-
ság vallásos neveltetésére, illetve a 
mun kaszolgálatosok megsegítésé-
re.7 A budapesti zsidóktól 1944. 
feb ruár 12-én, sábeszkor búcsúzott 
a Kazinczy zsinagógában, majd feb-
ruár 23-án, szerdán délelőtt indult 
nejével és négy kisfiával a bukaresti 
gyorssal a Szentföldre.8

Biztonságos távozása után a 
munkácsi rebbe – a belzi rebbéhez 
hasonlóan – vigasztaló, vagy mond-
hatni biztató szavakat intézett a 
saját hitközségéhez és a magyar 
zsidókhoz, akikhez, amint teheti, 
visszatér. Reb Báruch levelét héber 
eredetiben és magyar fordításban 
minden orthodox imaházban ki-
függesztették, és erről az orthodox 

tői szerepéről mindenképpen meg 
kell állapítani, hogy a Budapesten 
töltött ideje alatt aktívan részt vett 
zsidó mentőakciókban.11

Reb Báruch a holokauszt után 
nem sokkal, a pusztítást látva, lemon-
dott a munkácsi haszid trónról. 1947 
és 1963 között Brazíliában élt, majd 
visszatért Izraelbe, miután a cionista 
gondolatok már korábban is rokon-
szenvessé váltak számára. Ezért a 
túlélők közül a legtöbben elfordultak 
tőle, helyére pedig egyik fiát, Rabino-
vits Móse Léb rabbit választották, aki 
New York-i, Boro Park-i székhellyel 
vezeti a munkácsi haszidokat; Wil-
liamsburgban másik fia, Rabinovits 
Jicchák Jákov mint a dinovi (Dynów, 
Ukrajna) rebbe működik.

a HaRmadiK bobovi Rebbe 
figyelmeztetéSe
A belzi és a munkácsi rebbe vészkor-
szakbeli kommunikációjától teljesen 
eltérő volt a harmadik bobovi (Bo-
bowa, Lengyelország) rebbe, Slo - 
mó Halberstam (1907–2000) szó la - 
ma. Reb Slomó a neves bobovi reb-
be, Ben-Cion Halberstam (1874– 
1941) fia volt, akivel a második vi-
lágháborúban a család nagy részé-
vel együtt Lvovba menekültek, 
azonban amikor 1941. július 25-én 
a náci németek megszállták a várost, 
szinte rögtön elrendelték az előállí-
tásukat. A feljegyzések szerint Reb 
Ben-Cion – érezvén az erőszakos 
halála közeledtét – a legszebb ün-
nepi kaftánját vette fel strájmliával, 
s úgy vonult a nácik elé. A máso-
dik bobovi rebbét néhány nappal 
később kivégezték. David Biale 
történész és kutatócsoportja a reb-
be viselkedését a kidus háSém vagyis 
az Örökkévaló megszentelésének 
parancsolatával magyarázza, vagyis 
hogy a rebbe úgy gondolta, hogy a 
nácik lehetőséget „adtak” arra, hogy 
beteljesítse a halált az Örökkévaló 
nevéért. Biale és csoportja ezt a fajta 
viselkedésmódot a haszid nagysá-
gok egyik fő irányvonalának tartja 
a holokausztban, míg a másiknak a 
kidus háchájimot, vagyis az élet meg-
szentelését, melyet például a rebbe 
egyik fia, Reb Slomó Halberstam 
is követett, aki mindent megtett, 

hogy meneküljön a nácik vérengzé-
se elől.12

Reb Slomónak végül hamis pa-
pírokkal és bujkálások közepette 
sikerült Magyarországra szöknie, 
ahol már könnyebbséget jelentett 
neki, hogy – állítólag – valamennyire 
beszélt magyarul, ugyanis édesanyja 
a rácferti (újfehértói) rebbe Halber-
stam Sálom Eliezer (Reb Sulem Lé-
zer, 1862–1944) leánya, Halberstam 
Chájá Friedel (1881–1976) rebecen 
volt. A szájhagyomány úgy őrzi, 
hogy Reb Slomó zöld tiroli ruhában, 
borotváltan, kopasz fejjel érkezett a 
pesti Kazinczy utcai orthodox nagy-
zsinagógába, ahol előadta, hogy ő a 
bobovi rebbe fia, és beszélni akar 
a zsidóüldözésről. Először – nyil-
vánvalóan az öltözete miatt – nem 
hittek neki és kidobták a zsinagógá-
ból, azonban ő a főimádság (Ámidá) 
alatt – amikor mindenki magában 
imádkozott – visszament, és szen-
vedélyes beszédet intézett az ott 
tartózkodókhoz, melyet a zsinagóga 
gondnokai félbeszakítottak és újból 
eltávolították a zsinagógából.13 Bár 
ezt a történetet nem idézi Samuel 
C. Heilman történész a haszid szo-
ciológiai könyvében, arról azonban 
ő is írt, hogy Reb Slomó valóban 
beszélt a Kazinczy utcai zsinagógá-
ban a lengyel zsidóüldözésekről és 
figyelmeztetőleg Jirmejáhu prófétát 
idézte: „És szólt hozzám az Örökké-
való. Észak felől nyílik meg a vesze-
delem mind az ország lakóira.” (Jer. 
1:14.).14 Sajnos a bobovi rebbe által 
kiváltott reakciókról nem találtam 
feljegyzést, azonban mindenképpen 
fontos kiemelni, hogy ő volt talán az 
egyetlen haszid rebbe, aki megpró-
bálkozott felrázni a fővárosi zsidó-
kat az veszélyre való ignoranciából.

a SzatmáRi Rebbe 
a mentőbizottSágban
A holokauszt-irodalomban Reb Tei-
telbaum Jojlis (1887–1979) neve el-
sősorban a Kasztner-vonat kapcsán 
kerül elő, hogy hogyan menekült 
Svájcba. Azonban ez a kép erősen 
torzít, hiszen a „menekülése” előtt 
ő is végzett embermentő munkát. 
1939-től kezdve százával keresték 
fel őt a Magyarországon tartózkodó 

hetilapban sem feledkeztek meg: 
„Ne féljetek! Ne rettegjetek! Isten 
veletek van, hogy megőrizzen Ben-
neteket minden rossztól.”9

Az orthodox lapban közölt levél-
lel ellent mondanak a Rabinowits 
munkácsi rebbével foglalkozó ösz-
szefoglaló munkák, melyek azt ír-
ják, hogy ő a távozása előtt a „buda-
pesti nagyzsinagógában” beszédet 
intézett a magyar zsidókhoz, hogy 
Európában már nincsen jövőjük és 
hogy kövessék őt a Szentföldre.10 A 
források tehát ellentmondanak egy-
másnak, elképzelhető, hogy való-
ban elhangzott ilyen jellegű beszéd, 
amit az orthodoxia magyar nyelvű 
szócsöve politikai okokból nem kö-
zölt. Ettől függetlenül Rabinowits 
rabbi vészkorszakbeli zsidó veze-

slomó Halberstam bobovi rebbe
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menekültek, akik honpolgárságu-
kat akarták bizonyítani. Teitelbaum 
rabbi anyakönyvvezetéséhez 38 tele-
pülés tartozott, így bőven rendelke-
zésére álltak anyakönyvek, melyeket 
1895-ig az egyházak, így a hitközsé-
gekben a rabbik is maguk vezettek, 
az egységes állami anyakönyvveze-
tés pedig csak ezután kezdődött. Az 
általa kiállított dokumentumok be-
mutatásával emberek sokasága me-
nekülhetett meg Kamenyec-Podol- 
szkij poklától. Beszámolókból is-
merjük, hogy Reb Teitelbaum a kéré-
sek többsége mellé pénzt is kapott, 
me lyet minden esetben még aznap 
jó tékonyságra fordított.15 A későb-
biekben pedig a szatmári rebbe volt 
az is, aki siettetett másokat, hogy a 
bochniai gettóból mentsenek meg 
minél többeket, míg nem késő.16

1942-ben Reb Teitelbuam és tár-
sai felismerték, hogy az általuk nyúj-

tott spontán és sokszor rövidtá vú 
segítségnyújtások helyett egy jóval 
szervezettebb akcióra lenne szük-
ség, ezért az év őszén a budapesti 
orthodox hitközség vezetése és több 
rabbi és rebbe találkozott a főváros-
ban. A szatmári rebbe mellett a ta-
lálkozón részt vett többek között Pa-
neth Jákov Elimelech (1888–1944) a 
nagy tekintélyű dési (Dej, Románia) 
rabbi és a Nagyváradon (Oradea, 
Románia) élő Chájim Méir Hager 
(1887–1972) viznici (Vizhnitsa, Uk - 
rajna) rebbe is. A háromhetesre 
nyúlt tanácskozás eredményeképp 
több mint félmillió pengőt sikerült 
összegyűjteniük és megalapították 
az egyébként teljes illegalitásban 
mű ködő orthodox mentőbizottsá-
got, nem hivatalos vezetőül pedig 
Ka han-Frankl Samut (1890–1970), 
az orthodox Központi Iroda elnökét 
és Freudiger Fü löpöt (1900–1976), 

a budapesti or thodox hitközség el-
nökét választották. Freudiger tuda-
tában volt, hogy milyen kockázatos 
feladatot vál lalt magára, azonban, 
ahogy em lékiratában is fogalmaz, „a 
mic va ügynökeit nem éri bántódás”, 
már pedig milyen nagyobb micvát 
tudunk elképzelni, mint az emberi 
élet megmentését.17

Összességében tehát megállapít-
ha tó, hogy a rebbék többsége, mi-
után már relatíve biztonságban vol- 
 tak, igyekeztek részt venni az em-
ber mentés munkájában. A rebbék 
megmeneküléséről a szekunder for - 
rások azt sugallják, hogy a spirituá-
lis vezetők nem feltétlenül saját in-
díttatásra menekültek, hanem sok - 
szor a híveik kérésére, kiknek több-
sé ge bármit feláldozott volna a reb - 
béje életéért.18 Például a Kasztner- 
vonat esetében, a döntés, hogy egy 
kö zösség rabbija felkerülhetett-e a 
szerelvényre, a legtöbb esetben szin-
tén nem saját választás volt, sőt a 
legtöbben nem is tudták, hová viszi 
őket az SS-kíséret a gettóból. 

A rebbék és rabbik egy részének 
megmenekülése tehát felsőbb hatá-
rozat eredménye volt, ami abban a 
széles körben vallott felfogásban gyö-
kerezhetett, hogy egy karizmatikus 
vallási vezető megmentése legalább 
olyan nagy dolog, mintha az egész 
közösséget kimenekítették volna. És 
bár a koncepció morális szempont-
ból erősen megkérdőjelezhető, azt el 
kell ismerni, hogy a holokauszt utáni 
történelem bebizonyította: a rebbék, 
rabbik a meggyötört és kevés számú 
túlélővel is újra tudták építeni a di-
nasztiákat – javarészt az Egyesült Ál-
lamokban és Izraelben –, melyek ma 
legalább annyira virágzó közösségek, 
mint a vészkorszak előtt voltak.

1 Biale, David et al. (ed.), Hasidism – A new history. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2018. 656. old. A továbbikban: BIALE, 
2018.; 2 Vö. Farbstein, Esther, Hidden in the heights – Orthodox Jewry in Hungary during the Holocaust, vol. I. Jerusalem: Mossad Harav Kook, 2014. 328–329. 
old. A továbbiakban: FARBSTEIN, 2014; 3 BIALE, 2018: 655. old.; 4 „A belzi Rebbe a Szentföldön”, Orthodox Zsidó Ujság, 1944. 6. évf. 5–6. 
szám, 3. old.; 5 Uo.; 6 Rabinowits rabbit négyéves fiával először Jigolnicébe (Jagielnica, Ukrajna) deportálták, melyet egy égi jelnek vélt, miután 
anyai nagyapja, Reb Smuél Semlke Erblich (1800–1861) szaszovi (Sasiv, Ukrajna) rebbe ott van eltemetve, – a munkácsi rabbi itt erőt gyűjtött 
a továbbiakhoz. A kolomeai (Kolomyia, Ukrajna) gettóból hamis papírokkal szabadították ki, szeptemberben érkeztek vissza Munkácsra. Ld. 
FARBSTEIN, 2014 I: 162–163. old.; 7 „A munkácsi főrabbi a Kazinczy-templomban”, Orthodox Zsidó Ujság, 1943. 5. évf. 7. szám, 4. old.; 8 G., „A 
munkácsi főrabbi útja a Szentföldre”, Orthodox Zsidó Ujság, 1944. 5. évf. 10. szám, 2. old.; 9 R. E. „A munkácsi főrabbi búcsúlevele hitközségéhez”, 
Orthodox Zsidó Ujság, 1944. 5. évf. 11. szám, 7. old.; 10 BIALE, 2018: 658. old. Vö. Heilman, Samuel C., Who will lead us? The story of five Hasidic dynasties 
in America. Oakland: University of California Press, 2019. 40–41. old. A továbbiakban: HEILMAN, 2019; 11 FARBSTEIN, 2014 I: 172–175.; 
194–200.; 283–289. old.; 12 BIALE, 2018: 657. old.; 13 Lózsy Tamás a MAOIH levéltárosának és Paskesz Zeév a MAOIH vallási felügyelőjének 
szíves elbeszélése alapján; 14 HEILMAN, 2019: 112. old.; 15 FARBSTEIN, 2014 I: 158. old.; 16 FARBSTEIN, 2014 I: 191. old.; 17 FARBSTEIN, 
2014 I: 172–177. old.; 18 Vö. BIALE, 2018: 654–655. old.

reb Ben-Cion Halberstam és haszidjai röviddel a kivégzésük előtt 
(Forrás: yad VasHEM)
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HogyAn lESz Egy konyHA kóSER?
a betérés számos aspektusa közül az egyik legfontosabb az életmód teljes megváltoztatása, mely-
nek része az is, hogy mit és hogyan eszik az ember. amikor valaki betér a zsidóságba, magára 
vállalja a micvákat, többek között a kóserság rendkívül bonyolult és összetett szabályrendszerét is. 
természetesen ugyanez vonatkozik azokra, akik zsidónak születtek, de korábban kevésbé tartot-
ták be a parancsolatokat és nem vezettek kóser konyhát, ám szeretnének kóser konyhára váltani. 
akik a tóra törvényeit követő élet mellett döntenek, azok számára ugyanis elengedhetetlen, hogy a 
konyhájuk kóser legyen. DéNes aNNa írása

lábosokat, evőeszközöket teljesen tisztára mosva kell 
24 órán át szárazon és használatlanul tárolni, ezután 
kerülhet sor az úgynevezett hágálára, vagyis a forró víz-
zel történő kóserolásra. Különösen nagy lábosokat úgy 
kóserolnak, hogy vizet forralnak bennük, majd egy iz-
zásig hevített téglát dobnak a vízbe, végül hideg vízzel 
öblítik el a lábost. Más eszközöket, például serpenyőket 
tisztán kell vörös izzásig hevíteni, vagy – amennyiben 
ez lehetséges – öntisztító sütőben kiégetni – ez a libun. 
Vannak olyan anyagok, például a kerámia, melyek egy-
általán nem kóserolhatók. Így például egy porcelán mo-
sogatómedencét nem lehet kóserrá tenni, és nem moso-
gathatjuk benne, csak fölötte az edényeket. Alumínium 
mosogatót viszont alapos tisztítás után lobogva forró 
vízzel kóserolhatunk. A sütők, tűzhelyek, mikrohullá-
mú sütők többnyire kóserolhatók, de feltétlenül kérjük 
szakértő segítségét.

a KóSeR KonyHa KialaKítáSa
A húsos és a tejes eszközöket, illetve tárolóhelyeket, 
mo sogatót stb. érdemes megjelölni. Szokás különböző 
szín világú edényeket, eszközöket vásárolni a két kategó-

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy az alább közölt infor-
máció csak útmutatásként szolgál, és nem helyettesíti a 
szakértő segítségét a konyha kikóserolásánál!

elSő lépéSeK: KóSeR edényeK
A kóserság törvényei a zsidó élet szabályai közül a legbo-
nyolultabbak közé tartoznak. Alapvető elemei a húsos 
és a tejes eszközök szétválasztása és a kóser alapanya-
gok használata. Ezért ahhoz, hogy egy korábban nem 
kóser konyhát kikóseroljunk, először is meg kell szaba-
dulnunk minden nem-kóser alapanyagtól. Mint alább 
látni fogjuk, a berendezés és az eszközök jelentős része 
kóserolható, és nem kell mindenből újat vásárolni. Az 
újonnan vásárolt edényeket, eszközöket többnyire meg 
kell meríteni a mikve, vagyis a rituális fürdő edények 
megmerítésére szolgáló részében (mikve kelim). Az ezzel 
kapcsolatos szabályokhoz is kérjék szakértő segítségét.

Általánosságban elmondható, hogy a kóserolás 
ugyanazzal a módszerrel történik, mint az, ahogyan 
hasz náljuk az eszközt, ahogyan az magába szívta a nem-
kóser anyagokat. A poharat, melybe nem-kóser bort 
töltött valaki, elegendő alaposan elmosni. A fazeka kat, 

MACeszgOMBÓC (knédlI)
önmagában párve (húsos levesben kifőzve húsos)

1 pohár durvára darált maceszliszt
4 nagy tojás
6 ek. növényi olaj
6 ek. víz (szükség szerint kis adagokban adjunk még vizet a masszához)
só, bors és pirospaprika, ízlés szerint
apróra vágott petrezselyem (opcionális)
A maceszlisztet tálba tesszük. A tojásokat egyenként felütjük, 
és ellenőrizzük, hogy nincs-e bennük vércsepp. A maceszliszt-
hez adjuk, hozzáöntjük az olajat, a vizet és megfűszerezzük, 
majd masszává keverjük. Nedves kézzel gombócokat formá-
zunk. Nem szabad őket nagyon összenyomni, épp csak hogy 
összeálljon, különben nagyon kemények lesznek. Ha időnk engedi, érdemes a még nyers gombócokat egy-két 
órára mélyhűtőbe tenni, de azonnal is nekikezdhetünk a főzésnek. Forró zöldséglevesben vagy a fenti húsleves-
ben főzzük a gombócokat egy órán át. Ügyeljünk, hogy a lábosunk elég nagy legyen, és megfelelő mennyiségű 
folyadékot tartalmazzon, mert a gombócok sok vizet vesznek fel és így nagyon megdagadnak. Forrón tálaljuk.
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riá hoz (gyakori a tejes – kék, húsos – piros felosztás vagy 
az egyik készlet sima, a másik pedig mintás), de ha nem 
így teszünk, akkor érdemes egymástól teljesen különbö-
ző edényeket, eszközöket, kisgépeket (pl. botmixer) be-
szerezni, hogy megkönnyítsük a megkülönböztetésüket.

A főzéshez helyet kell biztosítanunk a tejes és a húsos 
éte lek előkészítésére. Ezt legkönnyebben úgy tehetjük 
meg, ha a konyhai munkapult egyik része húsos, má-
sik pedig tejes ételek elkészítésére szolgál, de gondos 
le mosással és odafigyeléssel akkor is tarthatunk kóser 
konyhát, ha nincs lehetőség a munkapult megosztására. 
Sok helyen két külön mosogatómedence is található. 
Amennyiben ez nem oldható meg, úgy a problémát úgy 

húsosra is és hogyan, ha nincs lehetőségünk két külön 
tűzhelyet tartani, attól függ, milyen tűzhelyről beszé-
lünk. A gázláng saját magát kóserolja folyamatosan, 
ezért azt tejesre és húsosra is használhatjuk, csupán a 
tisztaságra kell odafigyelnünk és arra, hogy egyszerre 
csak egyféle típusú étel legyen a tűzhelyen. Indukciós 
tűzhely nem kóserolható, abból mindenképpen kettőt 
kell beszereznünk. A hagyományos elektromos tűzhely 
lapjainak kóserolásához kérjük szakértő segítségét.

éS Ha máR mindennel megvagyunK?
Akkor először is gondolnunk kell Peszách ünnepére, 
amikor a legmagasabb szintű kóserságot tartó konyhát is 

MArHAHús leves
húsos, gombóc nélkül tojás- és gluténmentes

1 kg marhahús, nagyobb darabokra vágva; 5 sárgarépa; 1 fehérrépa; 
1 karalábé; 2 nagyobb krumpli; 1 nagy hagyma; 3 gerezd fokhagyma; 
1 batáta; néhány zellerszár; egy kisebb paradicsom és egy fél piros kaliforni-
ai paprika (elhagyható); a tálaláshoz: petrezselyem; fűszerek: só, bors, őrölt 
koriander, köménymag, ízlés szerint
A húst nagy lábosba tesszük, a zöldségeket megtisztítjuk, fel-
daraboljuk és a hús mellé tesszük. Háromszoros mennyiségű 
vízben felforraljuk, hozzáadjuk a fűszereket, majd alacsony 
lángon, gyöngyözve forraljuk két órán át, illetve amíg a hús 
megpuhul. A főzés közben elpárolgott vizet időnként pótol-
juk. Aki áttetszőbb levest szeretne, az a forralás nyomán a leves 
tetején keletkezett habot óvatosan szedje le.

szokták áthidalni, hogy nem teszik bele az edényeket a 
mosogatóba. A mosogatásnál természetesen külön szi-
vacsot kell használnunk a tejes és a húsos edényekhez.

élelmiSzeReK táRoláSa
A húsos és a tejes élelmiszereket külön kell tárolnunk 
és feldolgozásukhoz, illetve fogyasztásukhoz külön 
edényekre és eszközökre van szükség. A húsos és te-
jes kategórián kívül létezik a párve csoportja is. Olyan 
ételek tartoznak ide, melyek se húsos, se tejes összete-
vőt nem tartalmaznak, ezért bármelyik típusú ételhez 
használhatjuk őket. Vannak, akik ehhez egy harmadik 
szett eszközt is tartanak a konyhájukban, így bármilyen 
típusú étkezésnél felhasználható a párve eszközökkel, 
párve edényekben készült rizs, tojás, zöldségsaláta stb.

Ami a sütőt és a mosogatógépet illeti, egyszerűbb, ha 
kettőt tartunk mindegyikből. Vannak, akik kóserolják a 
sütőt a tejes és a húsos fogások között (kérjük szakértő 
segítségét), sőt elsősorban szfárádi közösségekben meg-
engedett a mosogatógép kóserolása is. A hűtőszekrény 
esetén csupán annyi a feladatunk, hogy külön tároljuk 
benne a tejeset és a húsosat. Ne tegyünk a hűtőbe forró 
ételt, mert az befolyásolhatja a többi, a hűtőszekrény-
ben tárolt étel státuszát. Ami pedig a tűzhelyet illeti, 
az a legjobb, ha két külön tűzhely áll rendelkezésre. 
Az, hogy használhatjuk-e ugyanazt a lángot tejesre és 

teljesen ki kell takarítani és ki kell kóserolni. A hétköznap 
használatos edények egy részét forralással vagy égetéssel 
használhatóvá tehetjük Peszáchra, más részüket, csak-
úgy, mint a konyha kikóserolásánál, félre kell tennünk és 
külön peszáchi készletet kell használnunk ilyenkor.

Másodszor is arra kell felkészülnünk, hogy a konyhát 
nem elég kikóserolni, a kóserságát meg is kell tartani. A 
kóser konyhában természetesen csak kóser alapanyago-
kat használhatunk. A nyers zöldségek és gyümölcsök, a 
tojás és néhány más, egyszerű alapanyag (pl. liszt, cukor, 
só) általában kósersági igazolás nélkül is fogyaszthatók 
(de oda kell figyelni bizonyos szabályokra a felhaszná-
lásuknál), más élelmiszerek (hús, tejtermék, feldolgo-
zott élelmiszerek, bor, szőlőlé stb.) azonban kósersági 
felügyeletet igényelnek. Erről kósersági igazolás, héber 
szóval hechser tájékoztat a csomagoláson. 

Ahhoz, hogy a kóser konyhában kóser alapanyagok-
ból készített étel kóser legyen, még egy fontos szabályt 
be kell tartanunk: a főzéshez használt tüzet zsidónak 
kell meggyújtania. Ettől lesz az étel „bisul Jiszráel” – zsidó 
által főzött, még akkor is, ha az aktuális munkálatokat 
nem-zsidó végzi.

És ha már meggyújtottuk a lángot, indulhat a főzés 
is. A frissen kóserolt nagy, húsos lábosban például 
főzhetünk egy hagyományos húslevest hatalmas adag 
maceszgombóccal.
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Hogyan lett a fáraó lányából 
az Örökkévaló lánya?
Sok-sok évvel ezelőtt, amikor a zsidók Egyiptomban él-
tek, egy gonosz és kegyetlen fáraó uralkodott fölöttük. 
Keményen dolgoztatta a zsidókat és felügyelői rengete-
get bántották az elkeseredett és munkától kimerült em-
bereket. Volt a fáraónak egy lánya, aki nemcsak csodá-
latosan szép, de kedves és jószívű is volt. Mindenkiben 
csak a jót kereste és mindenkinek segíteni akart.

A fáraó lányának nem tetszett, ahogyan az apja bánt 
a népekkel, különösen a zsidókkal, akiket sanyargatott, 
bántott és tilalmakkal sújtott. A fáraó lánya nem csak 
kedvelte a zsidókat, de titokban zsidó szeretett volna 
lenni, mert felismerte, hogy a rengeteg egyiptomi bál-
vány és istenség hamis, és csak az egyetlen Örökkéva-
ló Isten valódi. Egy napon el is határozta, hogy soha 
többé nem szolgálja az egyiptomi bálványokat, hanem 
zsidó lesz és az Örökkévalóhoz imádkozik. Lement a 
Nílushoz – ott folyt el a palota mellett, apja, a fáraó 
is minden nap megmerítkezett benne – és alámerült a 
vízben, hogy megtisztítsa magát a bálványimádástól 
és zsidóvá váljon. Ettől fogva ő nem a fáraó lánya volt 
már, hanem új nevet kapott, és úgy nevezték: Bátjá – az 
Örökkévaló lánya.

Miután Bátjá megmerült a folyóban, meg-
tisztulva és boldogan kiemelkedett 
a vízből. Ahogy körülnézett, 

hirtelen egy kis 

ládát pillantott meg a habokban. A ládából csecsemő 
sírása hallatszott. Bátjá kinyújtotta a kezét, hogy elér-
je és megláthassa, mi van benne, de túl messze volt, 
a fiatal lány keze nem ért el a folyó közepéig, ahol a 
víz erős sodra vitte magával a ládát. De mi történt? A 
parton várakozó udvarhölgyeknek szeme-szája elállt a 
csodálkozástól, amikor azt látták, hogy gyönyörűséges 
úrnőjük keze egyre hosszabb és hosszabb lett, mígnem 
már olyan hosszú volt, hogy elérte a kis tákolmányt! 
Megfogta, magához húzta, és csodák csodájára ismét 
rendes méretű volt a karja. És hogy mi volt a ládában? 
Természetesen Mózes, a zsidó kisfiú, akit szerető szülei, 
Ámrám és Jocheved a víz sodrára bíztak, mert tudták, 
hogy Isten segítségével így megmenekülhet a fáraó 
gonosz parancsa elől. A fáraó ugyanis már korábban 
megparancsolta, hogy minden újszülött zsidó kisfiút 
öljenek meg.

Bátjá, a veszéllyel és apja dühével mit sem törődve, 
hazavitte magával a kisfiút a palotába, hogy felnevelje. 
Ő adta a nevét is: Mose, azaz Mózes, akit a vízből húz-
tam ki. Bátjá odaadó gondoskodással és végtelen türe-
lemmel nevelte és tanította a kisfiút, akiből végül a zsidó 

nép legnagyobb vezetője lett. Isten megjutalmazta 
az önfeláldozó lányt. Hosszú életet adott 

neki: sok száz évig élt választott népe, 
a zsidók között, istenfélő gyerme-

kei születtek és végül nem halt 
meg, hanem élve jutott az 

Édenkertbe.
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