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Smúz | A főszerkesztő levele

Kedves olvasó!
Régóta mondogatom – és csak félig viccesen –, hogy valójában egy
nagy, globális történelmi játék szereplői vagyunk, valami Truman
Show jellegű gigantikus kísérletben. Hiszen, ha megnézzük a körülöttünk zajló eseményeket, mintha újra meg újra ugyanazok a történetek
merülnének fel, a világ újra meg újra a jól ismert játszmáit játszaná
le. A helyszínek, a díszletek és a szereplők változnak, de az emberek
reakciói, motivációi, az események láncolata szinte ugyanaz generációról generációra.
Ez jutott eszembe az elmúlt időszakban, amikor egyre döbbentebben
figyeltem, hogyan hatalmasodik el az állítólag felvilágosult világban
az antiszemitizmus. Megrongált zsinagógák az Egyesült Államokban.
Antiszemita felvonulás Hamburgban. „Hitlernek igaza volt” és más
ehhez hasonló üzenetek, amelyek szerzői között nagy múltú újságok
megbecsült újságírói és hétköznapi fotelharcosok egyaránt vannak.
Bár mindezekhez képest kicsiségnek tűnik, de számomra a legijesztőbb hír mégsem ez volt, hanem az, ami egy Ohio állambeli iskolában
történt. A középiskola egyik diákja, egy 17 éves sportoló kihagyott
egy edzést, amiért az edzője büntetést rótt ki rá. Mégpedig azt, hogy
meg kell ennie egy egész pizzát – ami elég fura büntetésnek tűnhet.
Csakhogy a pizza pepperonis volt, a fiú pedig zsidó, akiről köztudott
volt, hogy nem eszik disznóhúst. Nyolc edző állta körül és arra kényszerítették, hogy egye meg a számára tilalmas ételt, mert ha nem, akkor
kirúgják a csapatból és a tárasait büntetés-edzésre kötelezik.
Miért tartom ezt a legijesztőbbnek? Azért, mert ez megmutatja,
milyen mélyen gyökerezik a gyűlölet. Ezt nem az éjszaka leple alatt
csinálták. Nem a feldühödött tömeg követte el. Nem az internet ad
ta személytelenség inspirálta. Ezt felnőttek csinálták egy rájuk bízott
kamasszal. A fiút sikerült megfélemlítenie nyolc felnőttnek (akiket a
nyomozás idejére felfüggesztettek), ő megette a pizzát. Mi mit tettünk
volna a helyében?
A történelmi játék, amit általában csak az életünknek szoktunk ne
vezni, olyan fordulatot vett, amit nagyon jól ismerünk és ami nem is
olyan régen zajlott le utoljára. Vajon a világ észre fogja venni a jeleket,
hogy itt és most van az idő irányt váltani? Vajon Izrael létezése meg
tudja változtatni a jól kitaposott ösvény útját? Vajon mi magunk képesek vagyunk-e elég zajt csapni, eléggé megvetni a lábunkat és más
irányba menni, mint amin az elődeinket végighajtották?
Adja az Örökkévaló, hogy mindezt ne kelljen megtudnunk, jöjjön
el a megváltás mihamarabb, még napjainkban!
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További információért hívja
a 06 1 268 0183-as telefonszámot.
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U.i.: Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Gilád Sálit – akit öt éven át
tartott fogságban a Hámász, és akinek a szabadulásáért ezernél is több
terroristát engedtek ki izraeli börtönökből – hamarosan megnősül. Mit
lehet erre mondani? A történelem ismétli önmagát: a zsidók, akiket
elhurcolnak és rabságban tartanak, megszabadulnak, és új életet kezdenek. Ám jiszráél cháj – Izrael népe él! Adja a Jóisten, hogy csak örömhíreket osszunk meg egymással!
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Börtönlelkészi szolgálat:
rabbi a rácsok túloldalán
„Hogyan lehet a zárka ajtajára
mezüzét tenni vagy hogy lehet-e
tfilint feltenni egy olyan helyiségben, ahol van egy nem megfelelő
módon elkülönített mellékhelyiség”

Karosszék a mauzóleumban
„A zsidó örökség és hagyomány régóta halott alakjaival nem volt mindig
könnyű barátságot kötnöm. Többször
előfordult, hogy egy-egy talmudi
lapról előlépő rabbi mélységesen
megsértette az érzékenységemet.”

		
Smúz
2|	A főszerkesztő levele
		
A történelem ismétli önmagát
4| Hírek

		
Judapest anno
21| A nevezetes pesti zsidó
		 háromszög másodikja
		Fejezetek a Rumbach utcai
		 zsinagóga történetéből 1. rész
		
Cseh Viktor írása

Rebbe
5| Tudunk tenni Izraelért!
		
Hohmecoló
6| A Falak őrzője: mi zajlott
		Izraelben a színfalak mögött?
		
Chana és Naftali Deutsch írása
10| Kik őrzik Izraelt?
		
Naftali Deutsch írása
12| Chábád küldöttek az ígéret
		
földjén: mit csinál
		 egy izraeli sliách?
		
Chana Deutsch írása
		Jiddiskájt
17| Magyar nyelvű ismeretterjesztő
		 művek a mikvébe járó
		asszonyoknak
		 Mikvék a fővárosban zsidó
		 nők számára 15. rész
		
Oberlander Báruch írása

		
Kile
24| Ashkenazium
		 – új mesterszakos judaisztika
		 képzés indul Budapesten
26| Börtönlelkészi szolgálat:
		 rabbi a rácsok túloldalán
		 Ónodi-Molnár Dóra írása
		
Mispóhe
28| A saláták csodálatos világa
		
Dénes Anna írása
30| Segítség egy szempillantás alatt
		
Dénes Anna meséje
		Éceszgéber
31| Álomtemető
32| Karosszék a mauzóleumban
		
Michael Chighel írása
2021 június | egység

5

Smúz | hírek

Ismét várja a vendégeket
a mádi rabbiház

Újra fogadja a vendégeket az EMIH által alapított
Csodarabbik Útja Fogadó, védettségi igazolvánnyal
már bárki megtekintheti a mádi zsidóság történetét,
az interaktív kiállítást, a korabeli bútorokat és vallási könyveket, illetve a rabbiház szomszédságában
található, 1795-ben épült zsinagógát – amelyet a világ legszebb zsidó imaházai között tartanak számon.
„Reményeink szerint újra megtelik élettel a rabbiház,
amelyben helyt kapott zarándokszállás, kiállítótér és
családfakutató központ is. Bízunk benne, hogy idén
is lesz lehetőségünk megrendezni a „Mádi Zsidó Napokat”, folyamatosan figyeljük az előírások változását
és ezek mentén alakítjuk majd ki a nyári programot
– mondta el Frank Mariann, a létesítmény vezetője.

Marc Dillardot látta vendégül
az EMIH vezetősége
Marc Dillardot, az Egyesült Államok ügyvivő
jét látta vendégül május 13-án Köves Slomó,
az EMIH vezető rabbi
ja, Tóth Gábor, az EMIH
kabinetfőnöke és Bodnár Dániel, a TEV elnö
ke. Az ebéden többek
között a zsidóság ma
gyarországi helyzetéről, az Egyesült Államok és Magyarország zsidóságának kapcsolatáról, a holokauszt kárpótlási kérdéseiről, valamint a világjárvány alatt, a közösség erősítéséért végzett munkáról beszélgettek.
Marc Dillard rangidős külügyi diplomata, 2019
augusztusa óta a budapesti Amerikai Nagykövetség
követtanácsosa és 2020 október végétől ideiglenes
ügyvivőként is szolgál. Számos különböző pozíciót
töltött be Washingtonban, továbbá szolgált többek
között: Japánban, Koreában, Malawiban és a Kongói
Demokratikus Köztársaságban is.

Jichák Hercogot választották
államelnökké Izraelben

Felix Klein, Németország
antiszemitizmus elleni
kormánybiztosa, május
7-én felszólította a hatóságokat, hogy tiltsák
meg a tüntetőknek a
sárga csillag használatát,
mondván, az relativizálja a holokausztot. „Ha
az emberek úgynevezett
zsidó csillagokat tűznek magukra, és ezzel olyan
áthallásokat engednek meg, amelyek relativizálják a
holokausztot, akkor a törvény által biztosított eszközöket kell alkalmazni velük szemben” – nyilatkozta
Klein. A néhány tüntető által viselt csillagon héberül
a „nem oltottak” felirat olvasható, hogy ezzel is erősítsék azon állításukat, miszerint üldözik őket, mert ellenzik a koronavírus elleni politikát. Hajo Funke német
politológus és antiszemitizmus-szakértő is kifejtette
véleményét az ügyben: „Fontos, hogy betiltsák a történelemmel való ezen sajátos visszaélést.”
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Jichák (Buzsi) Hercog volt munkapárti politikus lesz
Izrael tizenegyedik államelnöke, a hét év után leköszönő Reuven Rivlin utódja – jelentette a helyi közszolgálati rádió szerdán.
Hercogra 87-en szavaztak a Kneszet választásra
jogosult 120 képviselője közül, míg a másik induló,
Mirjam Perec 26 voksot szerzett a honatyák körében.
A 60 éves Hercog édesapja, Háim Hercog Izrael hatodik államfője volt 1983 és 1993 között. Nagyapja,
Jichák HaLevi Hercog 1936-től 1959-ig Izrael aske
názi főrabbija volt.
Hercog 2018 óta a Szochnut, az egész világ zsidó
diaszpóráját összefogó ügynökség elnöke, de előtte,
2013-tól a szociáldemokrata Munkapárt vezetője és
kormányfőjelöltje, s a parlamenti ellenzék vezetője volt.

Forrás: zsido.com/hirek

Betiltanák a sárga csillag viselését

REBBE | REBBE

Tudunk tenni Izraelért!

Bár a Rebbe soha nem látogatott Izraelbe, mégis hatalmas befolyással bírt a Szentföld életére. Sokszor mutattuk már meg ebben a rovatban is, hogyan tudott hatást gyakorolni New York-i szobájából Izrael politikájára, gazdaságára és társadalmi folyamataira. Küldötteket küldött Izraelbe, hogy
segítsék az ott élőket, hogy felépítsék a a modern Izrael vallási infrastruktúráját és továbbvigyék a
haszid hagyományokat. A Rebbe nagy figyelmet fordított arra, hogy tudatosítsa az emberekben: a
szétszóratásból, a gálutból is segíthetjük Izraelt azzal, hogy betartjuk a micvákat.
Isten kegyelméből
5736. tévét hó 5. [1975. december 9.]
Brooklyn, N.Y.
Üdvözlet és áldás!
A közelgő ászárá betévét (tévét 10.) böjt és a jelenlegi izraeli helyzet kapcsán feltett kérdéseire válaszolva: Bizonyára közösségének rabbija is elláthatná tanácsokkal,
ám mivel engem keresett meg ez ügyben, Ön elé tárom
néhány meglátásomat és javaslatomat.
Sajnálatos módon vannak olyan személyek, akik meg
győződése, hogy mindenképpen „nagy” dolgokat, glo
bális méretű, hatalmas vállalásokat kell kitalálni és véghez
vinni. Bizonyára a jó szándék vezeti őket, és amennyiben
elhatározásaik a gyakorlatban kivitelezhetőek és valóban
meg is valósítják azokat, akkor igen hasznosak lehetnek
és képesek javítani a fennálló helyzeten.
Az apró cselekedetek is lehetnek nagyszerűek
Ezzel együtt sohasem szabad lenézni – sőt, valójában
nagyra kell értékelni – a bármely kisközösség vagy hétköznapi ember által megvalósítható, úgynevezett „apró
és egyszerű” cselekedeteket, melyeket az ősi, ám mégis
friss zsidó szellemben, egységben és egyénenként hajtanak végre. Ezt szimbolizálja „Jákob hangja”, a Tóra és
az imádság, melyekre maga az Örökkévaló tanított minket, hogy azzal semlegesítsük „Ézsau kezének” erejét,
forduljon ellenünk bármilyen alakban vagy formában.
Ez minden bizonnyal azon a napon valósulhat meg
a legteljesebb módon, melyet a Sulchán Áruch böjtre
jelölt ki, s melyre Jesájá próféta így utalt: „Kiválasztott
böjt ... Isten által kedvelt böjt és idő”.
Kérdésére válaszolva, továbbá mivel az ászárá betévét
böjt különleges kapcsolatban áll a Szentfölddel és Jeru
zsá
lem szent városával (hiszen Jeruzsálem ostromát
eleveníti fel), a törvénymagyarázók, illetve a muszár
irodalom és a haszidizmus tanításának szellemében azt
javaslom, hogy a böjtnap általános előírásainak betartá
sa mellett a következőket tegye:

A Szentföld fizikai és szellemi biztonságának erősí
tése, továbbá a világ minden táján, Izraelben és a száműzetésben élő zsidók anyagi és szellemi jólétének érdekében, különös tekintettel a „vasfüggöny” mögött élő
testvéreinkre, tegyenek erőfeszítéseket a nap folyamán
arra, hogy az ősi zsidó szellemben erősödjenek a Tóra,
az ima és a jótékonyság területén.
Hogyan lehet spirituálisan erősíteni Izraelt?
Imádkozás után (a reggeli és a délutáni ima után egy
aránt) tanuljanak Tórát és gyakorlati szabályokat (ha
pedig működnek tanulócsoportok, akkor növeljék a ta
nulásra fordított időt). Imádkozás után azonnal, még a
tanulás megkezdése előtt, mondjanak el néhány fejezetnyi zsoltárt (a megszokott mennyiségen felül).
Imádkozás előtt és után adjanak adományt (a megszokott mennyiségen felül) és szánjanak pénzt a Szentföldön, az „élet országában” működő, szent célokat
szolgáló intézmények számára.
Közösségben az erő
Felesleges megemlítenem, hogy aki mindezt többször is
megteszi a nap folyamán, az dicséretet érdemel, és minél
többet tesz (mennyiségben és minőségben egyaránt), az
annál nagyszerűbb.
Továbbá, mint minden szentséggel kapcsolatos tevékenységet, a fentieket is ajánlatos közösségben megtenni (legalább egy minjen jelenlétében).
Fogadja el Isten, és bizonyára elfogadja, a zsidók imáit és könyörgéseit, éljenek bárhol a világon. Hamarosan,
még a mi napjainkban teljesítse be, hogy „ezek a napok
az ünneplés és vidámság napjaivá változnak”, az igaz
és teljes megváltáson keresztül, igaz messiásunk által.
Áldással,
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Izraelben a színfalak mögött?

A gázai terrorszervezetekkel folytatott harc legutóbbi állomása a Somer háchomot – a Falak
Őrzője elnevezésű, 11 napos hadművelet volt. A fegyveres konfliktus kirobbanását heteken át
tartó, egyre intenzívebben jelenlevő merényletsorozat előzte meg. De mi vezetett idáig?
Chana és Naftali Deutsch írása
Közvetlen kiváltó okaként a Simon
Hácádik lakónegyedben történteket, illetve a Templom-hegyen és az
óváros muszlim negyedében lezajlott rendőri akciókat nevezték meg.
Mindez persze csupán ürügy volt
a terrorra, hiszen ingatlanjogi viták
mindig is voltak a városban, ahogy
az izraeli rendőrség korában is erélyesen lépett fel a rámádán során erőszakossá váló arabokkal szemben. A
háború kirobbanásához hozzájárult
az Izrael és az arab világ közötti
kapcsolatok látványos javulása, a
két egymással rivalizáló palesztin
terrorszervezet, a Fatah és a Hámász
vetélkedése, illetve az új amerikai
elnöktől várt Izrael-kritikus politika.
A feszültséget már egy ideje érezni lehetett a levegőben, gondoljunk csak
a fővárosban egyre gyakoribbá váló,
elsősorban háredi zsidókat érő támadásokra, illetve a kevert arab-zsidó
lakosságú városok egyre puskaporosabbá váló hangulatára.
8
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Az ingatlanvita
Kezdjük azzal, hogy mi történt Je
ruzsálem Simon Hácádik nevű negyedében, mely az ott eltemetett,
éle
tében igen igazságosnak tartott
egy
kori jeruzsálemi főpap után
kapta a nevét. A föld tulajdonjogi
viszonyait – mint Izraelben oly sok
helyen – a másfél évszázaddal ezelőtti ottomán jogszabályok határozzák
meg. Hozzájárulnak ehhez az elmúlt
évszázad történelmi viharai és a fennhatóság kérdése. A máig érvényes ottomán törvények, valamint az elmúlt
évtizedekben aláírt szerződések és
egy 1970-ben az izraeli Kneszetben
hozott törvény alapján 58 arab család kapott néhány héttel ezelőtt figyelmeztetést, melynek értelmében
el kell hagyniuk az általuk használt,
ám mások tulajdonában levő ingatlanokat. Az eredetileg zsidó tulajdonban álló földterületen álló házakba
azután költöztek arab lakosok, hogy
1948-ban, a füg
getlenségi háború-

ban Jordánia megszállta Jeruzsálem
keleti részét. Az 1967-ben lezajlott
hatnapos háború során Izrael egyesítette a szent várost és az egykori
tulajdonosok jelezték, hogy igényt
tartanak az ingatlanokra. Hosszas
jogi huzavona után a bíróság végül
nem kötelezte az arab lakókat távozásra, ám bérleti díj megfizetését
írta elő a számukra. Miután erre
nem voltak hajlandóak és engedély
nélküli építkezésbe is fogtak, a bíróság elrendelte a kilakoltatásukat. Az
ezzel kapcsolatos perek évtizedek
óta folynak. A bírósági döntést korábbi végzések is megelőzték, legutóbb 2009 és 2011 között hágtak
magasra az indulatok, és a mostani
döntés ismét felkorbácsolta ezeket.
A Gázát uraló Hámász ultimátumot
adott: amennyiben Izrael nem áll
el a kitelepítéstől és nem vonja ki a
rendfenntartóit mind az érintett területről, mind a Templom-hegyről, úgy
megkezdik a rakétatámadásokat.

Forrás: wikimedia

A Falak őrzője: mi zajlott

Forrás: israeldefense.co.il

Izrael | hohmecoló

Az időzítés
Ehhez a puskaporos hangulathoz
járult hozzá az időzítés is. Rámádán
hónapja alatt minden évben megnő
a zsidók ellen elkövetett arab támadások száma és különösen nagy a
merényletek veszélye a szent hónapot záró ál-kádr ünnep estéjén és az
azt megelőző napokon. A Templom-hegyen álló Ál-Ákszá mecsetbe
90 ezer muszlim zarándok érkezett
ebből az alkalomból, akik néhány
napon át többször is összecsaptak
a rendet felügyelő rendőrökkel és
jelentős készletet halmoztak fel a
mecsetben szikla méretű kövekből,
súlyos, nehéz tárgyakból és egyéb
fegyverekből. Ezekben a napokban
többször támadtak a hegy tetejéről
a Siratófalnál imádkozó zsidókra
is. Ekkor „a jeruzsálemi események
megtorlásaként” már Gázából is
egyre sűrűbben érkeztek a rakéták
és a gyújtó léggömbök, melyek
számos helyen okoztak tüzet Izrael
Gázához közeli területein.
Mindeközben a Palesztin Autonómia területén is forrtak az indulatok. Az izraeli hadsereg számtalan
alkalommal csapott össze a gyújtóbombákkal, kövekkel és tűzfegyverekkel támadó tüntetőkkel, továbbá
több terrorakciót akadályozott meg.
Egy fegyveres merényletben azonban három fiatal zsidó sérült meg
és egyikük, Jehuda Guetta később
belehalt sérüléseibe.
Jeruzsálemben különösen magasra csaptak az indulatok. Amikor az
egyik támadást, melynek során egy
arab fiatal pofozott meg egy háredi
tinédzsert a villamoson, felrakták
a TikTok videómegosztó oldalra,
teljesen elszabadult a visszafojtott
feszültség és egyre több hasonló jellegű incidens történt. Válaszként radikális zsidó csoportok (elsősorban
a Benci Gopstein fémjelezte Lehava
aktivistái) is provokatív felvonulásokat tartottak és összecsapásokra
került sor a rendőrök, illetve a zsidó
és az arab csoportok között.
Szerencsétlen egybeesésként rámádán zárónapja volt a Jeruzsálem
újraegyesítését ünneplő Jeruzsálem-nap estéje is, amikor százezrek
özönlenek a fővárosba, illetve a

Siratófalhoz, hogy megünnepeljék
ezen örömteli napot. A központi
eseményt, a hagyományos zászlós
táncot végül lefújták és a nap során
számos iskola is elállt hagyományos Jeruzsálem-napi programjától
és a felvonulástól a városban. Este
megindultak a rakétatámadások és
amire ritkán kerül sor (legutóbb
2014-ben), Jeruzsálemben is megszólaltak a szirénák. Ettől fogva 11
napon át több ezer rakétát lőttek
ki Gázából Izraelre, részben a déli
területekre, melyek az elmúlt évtizedekben rengeteget szenvedtek már
a rakétatámadásoktól, részben pedig az ország sűrűn lakott középső
vidékére, Tel-Avivra és környékére.
A nagy hatótávolságú rakéták mellett páncéltörő rakétákat is bevetettek a határkerítés közelében haladó
izraeli járművek ellen.

szédjaikra vagy mutatták meg az utcán vonuló csőcseléknek, hogy a ház
előtt parkoló autók közül melyik áll
zsidó tulajdonban, akik évek-évtizedek óta jó viszonyban álltak egymással. Mindeközben egy mecsetet és
egy muszlim temetőt is támadás ért
és az erőszakos események több halálos áldozatot is követeltek. Zsidó
nők és gyerekek menekültek el Lodból, csak a férfiak maradtak hátra,
hogy őrizzék a tulajdonukat. Ahogy
a Gázából Izraelre kilőtt rakéták
száma növekedett, úgy erősödött az
erőszak is ezekben a városokban, elsősorban Lodban. A rendőrség kép
telen volt kezelni a helyzetet, ezért
határrendészek ezreit vezényel
ték
a városba, éjszakai kijárási tilalmat
rendeltek el, a hírszerzési feladatokat pedig a titkosszolgálat vette át a
rendőrségtől.

Egymásnak feszülő
szomszédok
Ha eddig nem lenne kellőképpen
bo
nyolult a helyzet, mindehhez
hozzájött a kevert zsidó és arab la
kosságú városokban kitört lincshangulat. Lod, Ramle, Jáfó, Akkó és más
városok a harmonikus együtt
élés
fellegvárainak számítottak – egészen
mostanáig. A Gáza-környéki és a fővárosi események hatására ezekben a
városokban is felszínre törtek az indulatok. Rengeteg zsidót ért támadás, autókat, üzleteket, zsinagógákat
és oktatási intézményeket gyújtottak
fel és tettek tönkre. Előfordult, hogy
olyan arabok támadtak zsidó szom-

A kommentháború
Míg a fenti eseményeket a nemzet
közi sajtó kisebb mértékben kommentálta, a gázai események jóval
nagyobb hangsúlyt kaptak. A tényeket azonban igen gyakran elferdítve
közölték, illetve az eseményeket
mindenféle háttér nélkül adták hírül. Az információk szándékos eltorzítása és a pontatlan, egyoldalú,
a tényeket semmibe vevő közlések
nyomán az egész világon szóban és
tettekben is elszabadult az Izrael-ellenesség köpenyébe burkolt antiszemitizmus. Számos nyugat-európai
és észak-amerikai városban támadtak zsidó járókelőkre és zsinagógák2021 június | egység
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ra, az Izrael-ellenes felvonulásokon
pe
dig a zsidó állam elpusztítását
követelték.
Az áldozatok száma
Ahhoz, hogy megértsük, mi történt
és miért volt jóval több halálos áldozat a gázai oldalon, mint Izraelben,
hogy miért volt annyi gázai gyermek az áldozatok között és hogy
miért volt kénytelen Izrael azokat
a helyszíneket támadni, melyeket
támadott, szükségünk van némi
háttér-információra.
Ezek közül elsődlegesen fontos,
hogy a Hámász terrorszervezet az
olyan, kulcsfontosságú harcászati
pontjait, mint rakétakilövő állások,
terroralagutak bejárata, katonai
építmények stb. mindig civil épületek, lehetőség szerint kórházak, oktatási intézmények, mecsetek vagy
többemeletes lakóházak közvetlen
közelébe telepíti, sőt sokszor ezekben az intézményekben vannak ezek
az egységek. Amikor tehát Izrael
célzottan egy-egy rakétakilövő állást
vagy hasonló célpontot akar megsemmisíteni (és saját polgárainak
védelme érdekében ezeket meg kell
semmisíteniük), akkor igen jelentős
az esélye annak, hogy civil áldozatok is lesznek. Hozzátartozik még a
képhez, hogy a Gáza-övezet a világ
egyik legsűrűbben lakott területe.
Azt is fontos megemlíteni, hogy az
Izraelre kilőtt több ezer rakéta közül több száz nem ért át a határon és
még Gázában csapódott be. A legtöbb civil áldozatot ezek a rakéták
szedték a gázai lakosok körében. A
Hámász terroristái Gáza alatt kiterjedt alagúthálózatot hoztak létre.
Ez a „gázai metró”, melyet Izraelnek
szintén nagy mértékben meg kellett
rongálnia a saját védelmében. Az
alagutak egy része a határ alatt átnyúlva izraeliek elleni támadások
céljából épült, más részük pedig
a terroristák gyors mozgását tette
lehetővé a civil lakosság otthonai
alatt és kiterjedt fegyverraktárként
szolgált. Az izraeli hadsereg minden lehetséges eszközzel azon van,
hogy minimalizálja a civil áldozatok
számát: papír alapú és telefonos
üzenetet küld a megcélzott épület
10
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lakóinak, nagyot durranó, de kárt
nem okozó figyelmeztető bombákkal jelez a lakosoknak és időt is ad
az evakuálásra. A Hámász azonban
maradásra biztatja az ott lakókat...
Ezzel szemben Izrael minden
eszközzel védi a civil lakosságát. A
vaskupola rendszer a rakétatámadások jelentős részét kivédi, számos
otthonban vagy lakóházban gyorsan elérhető óvóhely áll a lakók rendelkezésére és a lakosság tudja, mit
kell tennie, ha megszólal a légvédelmi szirénák fel-le hullámzó hangja.
A harcok során 13 izraeli esett áldozatul (köztük arabok és külföldi
vendégmunkások is). A legfiatalabb
áldozat a hatéves Ido Avigail volt,
aki akkor szerzett halálos sebesülést, amikor a család otthonát rakétatalálat érte és tragikus módon
szétrobbant a biztonsági szobájuk
ablaka. A szanaszét repülő szilánkok mindenkit megsebesítettek a
szobában. A gyermek néhány óra
múlva belehalt sérüléseibe. A gázai
oldalon több százra rúg a halottak
száma. Az izraeli hadsereg precíziós
technikáinak köszönhetően számos
magas rangú Hámász-vezetőt sike-

médiában „kiszivárogtatták”, hogy
Izrael megkezdi a szárazföldi behatolást Gázába. A hírre nagy számú
terrorista özönlött az alagutakba,
hogy felkészüljenek a harcra, ám
ekkor Izrael légicsapást mért az
alagutakra és a benne összegyűlt
merénylőkre.
Támadás északról
Hogy még nehezebb legyen a helyzet, Izraelt északról is érték rakétatámadások, bár hamar kiderült, hogy
a siíta Hezbollah terrorszervezet
ezzel csupán a szolidaritását akarta
kifejezni a Hámásszal és nem akart
újabb frontot nyitni. Ennek megfelelően Izrael is csak jelzésértékű
ellentámadást hajtott végre Libanonban.
A tűzszünet
Ahogy teltek a napok, a Hámász
egyre többször kért tűzszünetet
Izraeltől. A korábbi fegyveres konf
lik
tusokkal szemben Izrael ez alkalommal nem engedett azonnal
a nemzetközi nyomásnak, hogy
fogadja el mihamarabb a tűzszüne
tet. Meglepő módon az Izraellel

Izrael-barát megmozdulás Seattle-ben.
Előtérben egy lubavicsi haszid segít tfilint rakni a zsidó tüntetőknek
rült likvidálni a civil áldozatok minimalizálásával, a terroralagutakra
mért csapások nyomán pedig több
tucat terrorista lelte halálát a föld
alatt. Ez utóbbihoz egy rendkívül
ügyes taktikai húzás vezetett: a

kritikus Demokrata Párt színeiben
megválasztott Joe Biden elnök sem
forszírozta a fegyvernyugvást. Kato
nai és politikai vezetők egyaránt úgy
nyilatkoztak, hogy amíg meghatározott célokat el nem érnek, addig
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Szijjártó Izraelben:
a jövőben is ki fogunk állni izraeli barátaink mellett

nem köt Izrael tűzszünetet. A helyzet komolyságát mutatja, hogy Izrael tartalékosokat hívott be és állított
a gázai határra, ám az ő bevetésükre
végül nem került sor. Egy szárazföldi hadművelet bizonyosan katonai
áldozatokkal is jár és ezt Izrael minden áron szerette volna elkerülni.
A szokás szerint egyiptomi közbenjárással létrejött tűzszüneti megállapodás végül május 21-én, éjjel
kettőkor lépett életbe. A Hámász
terroristái az utolsó pillanatig lőtték Izraelt, de a kijelölt határidőben
valóban megszűntek a támadások.
Azóta, bár rakéták nem hullanak
Izraelre, lapzártánkig már sor került
az első, Gázából indított támadásra.

fotó: StandWithUs fb

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Gabi Askenázi izraeli külügyminiszter társaságában az izraeli Petah-Tikvában megnézi a Szror család
megrongált lakását, amelyet eltalált a Gázai övezetet uraló Hámász radikális
iszlamista mozgalom rakétája a Hámász és Izrael májusi 11 napos háborújában. (Facebook, Izrael Magyarországon)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rövid látogatásra érkezett
Izraelbe, ahol elsőként izraeli kollégája, Gabi Áskenázi fogadta. Szijjártó
látogatása során többször is deklarálta, hogy Magyarország kiáll Izrael
mellett és elismeri a zsidó állam önvédelemhez való jogát, ahogy ezt Facebook-oldalán is írta: „Mi természetesen kiálltunk, és a jövőben is ki fogunk
állni izraeli barátaink mellett, és elismerjük az önvédelemhez való jogukat.”
A miniszterek két megállapodást írtak alá, egyet a nemzetközi segítségnyújtással, egyet pedig a holokauszttagadás elleni küzdelemmel kapcsolatban. Az aláíráskor jelen volt Jákov Hadas-Handelsman Izrael budapesti
nagykövete, valamint Benkő Levente Magyarország izraeli nagykövete is.
Ezután Szijjártó Péter Gabi Áskenázi társaságában Petách Tikvában
ellátogatott egy, a Hámász rakétái által eltalált épülethez. Az itt tartott
közös sajtótájékoztatón Gabi Áskenázi külügyminiszter Magyarországot
mint Izrael „erős barátját” jellemezte, és megköszönte a magyar kormány
és a magyar emberek kiállását Izrael mellett a Falak Őrzője hadművelet
kapcsán.
Szijjártó Péter a sajtótájékoztatón többek között beszélt arról is, hogy
Magyarország gyakorlati segítséget fog nyújtani a terrortámadások ellen Izraelnek, mobil és taktikai óvóhelyek gyártásával: „Magyarország
stratégiai jelentőséget tulajdonít a magyar–izraeli együttműködésnek. Mi
nemcsak beszélünk erről, hanem teszünk is róla. Ma megállapodást ír alá
egy izraeli védelmi ipari vállalat és egy magyar építőipari vállalat, ennek
értelmében izraeli megrendelésre Magyarországon ezernél is több olyan
speciális mobil és taktikai óvóhelyet fognak legyártani, amelyeket aztán
később itt, Izraelben fognak használni a rakétatámadásokkal szembeni
védekezésben” – jelentette be Szijjártó Péter. Ezek az óvóhelyek izraeliek
tízezreinek jelenthetnek biztonságot a rakétatámadások idején.
A magyar külügyminiszter ezután látogatást tett Benjámin Netanjahu
miniszterelnöknél is. „Nagyon hálásak vagyunk a barátainkért, akik közé
önök is tartoznak. A lista tetején állnak” − mondta az izraeli kormányfő.

Megemlékező diákok Ido Avigal otthona előtt
Június elsején gyújtóléggömböket
küldtek át Gázából Izraelbe, melyek nagy területen okoztak pusztító tüzet. Az izraeli vezetés úgy
döntött, szemet huny a provokáció
felett, és nem kockáztatja az erőszak
kiújulását. Arról, hogy a lapzártánkkor még fennálló csend meddig tart
ki, megoszlanak a vélemények, de
a legoptimistább szakértők sem jelöltek meg öt évnél hosszabb békés
időszakot.
2021 június | egység
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Kik őrzik Izraelt?
Az izraeli hadsereg nagyobb szabású hadműveletei mindig beszédes nevet kapnak. Ilyen volt
a 2008 és 2009 fordulóján vívott Öntött Ólom (Oferet Jecuká), a 2012 novemberében zajlott
Felhőoszlop (Ámud Ánán) vagy a 2014-es Szilárd Szirt (Cuk Éjtán). a legutóbb lezajlott gázai
hadművelet a Falak Őrzője (Somréj Háchomot) nevet kapta. Naftali Deutsch írása
A hadműveletek nevei nemcsak az adott akció megkülönböztetésére szolgálnak, hanem mindig többletjelentést is hordoznak. Az Öntött Ólom
például utalás Hanuka ünnepére, melynek hatodik napján törtek ki a harcok. Az egyik legnépszerűbb hanukai gyermekdal szövegében, a Chájim
Náchmán Bialik írta „Lichvod Háchánuká” című versben a következő sor áll:
„Apám adott nekem egy szevivont [pörgettyűt], egy öntött ólomból készült
szevivont. És tudjátok, minek a tiszteletére? A hanuka tiszteletére”.
A Felhőoszlop hadművelet a Tórából (2Mózes 13:21-22.) kölcsönözte a nevét:
„Az Örökkévaló pedig járt előttük nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket
az úton és éjjel tűzoszlopban, hogy világítson nekik, hogy menjenek nappal
és éjjel. Nem mozdult a felhőoszlop nappal és a tűzoszlop éjjel a nép elől”.
Az Egyiptomból kivonuló zsidókat üldözőbe vették a fáraó katonái és
nyílzáporral támadtak rájuk. A felhőoszlop azonban útját állta a lövedékeknek, ahogy az izraeli hadsereg is megálljt parancsolt a Gázából indított
rakétáknak.
Az ötven napig tartó, rendkívül széles körű Szilárd Szirt hadművelet neve
mögött kivételesen nem állt semmilyen ismert idézet. Az akkori vezérkari
főnök, a ma védelmi miniszterként szolgáló Beni Gantz a déli hadseregcsoport vezetőjét, Joszi Dágán alezredest kérte meg, hogy válasszon találó
12
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nevet a háborúnak. Ő egy olyan nevet keresett, mely a Cáhál védelmi
képességeit domborítja ki, hiszen
ennek a hadműveletnek is az volt
a legfontosabb célja, hogy megvédelmezze a Gáza-övezet közelében
élő izraelieket a Hámász rakétáitól.
A nemzetközi sajtóban használt angol névváltozat, a „Protective Edge”
még inkább kifejezte ezt a szándékot. Természetesen az izraeliek nem
elégedtek meg egy ilyen hétköznapi
magyarázattal, és mélyebb jelentést
kerestek. Egy tréfás kedvű internetezőnek pedig sikerült is sokak
igényét kielégítenie, amikor egy hamis, a Tóra stílusában írt mondattal
indokolta a névválasztást: „És azt
mondta Mózes Áronnak: Szilárd
szirt emelkedik majd, amikor az
őrök fogságba esnek és a filiszteusok
városa elpusztul”.

történelem | hohmecoló

Az „idézet” alkotója ismeretlen, de a Szentírást kevésbé ismerők között
futótűzként terjedt el, hogy egy „tórai prófécia” jövendölte meg a háborút.
Az idén május 10-én megindult hadművelet neve ismét az ősi hagyományokra támaszkodik. A Falak Őrzője név utalás az ellentámadást kiváltó,
Jeruzsálemet ért rakétazáporra, hiszen a falak itt a szent város egyik jelképét,
az óváros falait jelentik. További összefüggés, hogy idén május 10-re esett
ijár hó 28-a, jom Jerusálájim, azaz Jeruzsálem napja, amikor a szent város
1967-es újraegyesítését ünnepeljük. A név Jesájá próféta könyvéből (62:6.)
származik:
„Falaidra, Jeruzsálem, rendeltem őröket, egész nap és egész éjjel soha
nem hallgatnak; akik az Örökkévalót emlékeztetitek, ne legyen nyugtotok!”.
Az idézet szerint Jeruzsálem őrei nem hallgatnak. A Talmud (Menáchot
77a.) felteszi a kérdést: akkor tehát mit mondanak? Két választ találunk
erre, s mindkettő releváns üzenetet hordoz a számunkra. Rává bár Ráv Silát
szerint a következő zsoltáridézetet (102:14.) mondták:
„Te majd felkelsz, irgalmazol Cionnak, mert ideje,
hogy kegyelmezz neki, mert eljött a határidő”.

Az Ohel Jicchák zsinagóga, 1920-as évek

Ráv Náchmán bár Jicchák véleménye pedig az volt, hogy a következő
zsoltárverset (147:2.) idézték:
„Fölépíti Jeruzsálemet az Örökkévaló, Izrael eltaszítottjait egybegyűjti”.

A falak másfél őrzői
A Falak Őrzője név azonban nem
csak a hadsereg vezetőinek jutott
eszébe. A XIX. században Magyarországról a Szentföldre vándorolt
vallásos zsidók is ezen a néven alapítottak közösséget és intézményeket. Ők nem fegyverekkel, hanem
elmélyült tóratanulással és jámbor
élettel „álltak a falakra” és járultak
hozzá Jeruzsálem újjáépítéséhez.
Az 1856-ban alapított közösség a
mai napig létezik, tagjai Jeruzsálemben élnek. Első vezetőjük Deutsch
Simon rabbi (1813–1878) volt, aki
mestere, a pozsonyi Mose Schrei
ber rabbi, a híres Chátám Szófer
(1762–1839) biztatására vándorolt
ősei földjére. Az alapítók a jeruzsálemi óvárosban telepedtek le, és a
Siratófal közelében felépítették az
impozáns Ohel Jicchák zsinagógát. Az 1929-ben kitört arab lázadás során a közösség több tagját
megölték, ezért az óvárosban élők
elhagyták lakóhelyüket.
Az arabok tönkretették a zsinagó
gát, csak a falak maradtak épen. A
romos épületet azután az óváros jordán megszállása alatt pusztították
tovább.
A zsinagóga 1967-ben, Jeruzsá
lem újraegyesítése során került iz
raeli fennhatóság alá. A muszlim negyed szélén álló épület évtizedekig
elhagyatott maradt, majd 2008-ban
tökéletesen felújították, mindenben
az eredeti terveket követve.
A falak őrzői 1891-ben létrehozták a falakon kívül elhelyezkedő
Meá Seárim negyedben álló Bátéj
Ungárin, azaz magyar házak nevű
lakóközösséget, mely egy hosszú
belső udvar köré emelt épületkomplexum.
Később más városnegyedekben
(Givát Saul, Rámot Álon, Rámát
Slomó) is letelepedtek és létrehozták oktatási intézményeiket.
Jeruzsálem falait tehát egyszerre
őrzi Izrael hadserege, a Tórát tanulmányozó zsidók közössége és
természetesen a Seregek Ura. Adja
az Örökkévaló, hogy ezúttal végleg
elhallgassanak a fegyverek és Izrael
ellenségei ne merjenek ismét a zsidó
népre támadni.
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Chábád küldöttek az ígéret
földjén: mit csinál egy izraeli sliách?
A Chábád-központok, ahogy a világon mindenhol, úgy Izraelben is népszerűek, és a széles körű
vallási oktatási-tanítási tevékenység mellett jótékonysági feladatokat is ellátnak: étellel, egy-egy pár
tfilinnel vagy pénzzel segítik a rászorulókat, rengeteg programot és különféle akciót szerveznek és
szerves részei a társadalomnak. Chana Deutsch írása
Chábád Izraelben
Izrael földje – az ígéret földje. A
csodák földje, a tejjel-mézzel folyó
or
szág. „Olyan ország, melynek
az Örökkévaló, a te Istened viseli
gond
ját, állandóan rajta vannak
az Örökkévaló, te Istenednek szemei, az év elejétől az év végéig” –
mondja a Dvárim, Mózes ötödik könyve
(11:12.).
Erec Jiszráel, a szent föld, melyet
az Örökkévaló a zsidóknak adott,
„hegyes-völgyes ország, az ég esőjéből iszik vizet” (5Mózes 11:11.).
Az izraeli társadalom minden
szempontból nagyon széttagolt és
en
nek következtében végtelenül
sokszínű. Vonatkozik ez arra is, hogy
ki milyen vallási háttérrel rendelkezik – a zsidóságról mit sem tudó
lakosoktól a nagy talmudtudósokig
igen széles a paletta – és arra is, hogy
ki honnan, milyen kulturális-nyelvi
környezetből származik, hiszen az
ország a világ minden tájáról érkező
zsidókat befogadja.
A Chábád, ahogy azt lentebb látni
fogjuk, már jóval az 1948-as államalapítás előtt jelen volt e különleges
földön és ma is izraeliek százezreire
van hatással nap mint nap, az ország minden szegletében, legyenek
vallásosak vagy nem, férfiak, nők, tehetősek vagy rászorulók, felnőttek,
idősek vagy még gyerekek, katonák
vagy civilek és még sorolhatnánk.
A Chábád óriási feladatra vállalkozott: mindezen csoportok számára
lehetőséget teremt saját gyökereik
megismerésére, bármilyen háttérből
jön is az ember.
14

egység | 2021 június

Segítség a rakétazáporban
Nézzünk egy példát a közelmúlt eseményeiből, amikor másfél hét alatt rakéták ezrei hullottak Izraelre. A 27 ezer lakosú Szderot városa két évtizede áll
a Hámász rakétáinak célpontjában, és a városban ez a folyamatos fenyegetettség határozza meg az életet. A szirénák megszólalásától a becsapódásig
kevesebb mint 15 másodperc áll a lakosok rendelkezésére, hogy védelmet
keressenek. Áser Pizám rabbi vezeti a helyi Chábád-központot. A szderoti Chábád iskolákat tart fenn, különféle informális tanulási lehetőségeket
kínál, étellel és egyéb alapvető felszereléssel látja el az időseket és azokat,
akik nem tudják elhagyni otthonaikat, mert valami oknál fogva nem tudnak
kellő gyorsasággal védelmet keresni, ha megszólalnak a szirénák. Szombatonként gyerekprogramokat tartanak, természetesen védett helyen. A helyben állomásozó katonákkal is kapcsolatban vannak, részben az ünnepeiket
teszik teljesebbé, részben pedig különféle ajándékokkal, finomságokkal és
kis figyelmességekkel ismerik el áldozatos munkájukat. „Amikor nehéz
helyzettel állok szemben, megkérdezem magamtól: a Rebbének eszébe
jutna megfutamodni? Természetesen nem, és mi sem tesszük ezt. Hitünk
állandóan próbára van itt téve, senkinek nem kívánnám ezt, de semmi pénzért nem adnám fel”– mondta.
Lássuk hát, miféle intézményekről és programokról van szó általánosságban:
Gyerekek
A Civot Hásem szervezetnek – a név
azt jelenti: Isten seregei – mintegy 300
ezer tagja van, akik hetente találkoznak
és tanulnak, játszanak együtt. Emellett negyvenezer gyermek vesz részt a
Chábád nyári táboraiban és több mint
300 közösségben tartanak rendszeresen
szombat délutáni találkozókat, ahol a
tanulás és az imádkozás mellett a játékra
is bőven jut idő. Évente több ezer gyerek jut el Kfár Chábádba (erről a szinte
kizárólag lubavicsi hászidok által lakott
településről még később szólunk), hogy
élete első valódi szombatját megünnepelhesse. Gyerekek tízezreit készítik
fel évente Purim ünnepére és önkéntesek százai özönlenek az ország oktatási intézményeibe, hogy a gyerekekkel kézi maceszt süssenek, miközben
új dalokat, történeteket és a hagyományunk Peszáchra vonatkozó elemeit
tanulják. A munkát könyvtárak és számítógépes fejlesztőközpontok segítik.
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Chábád központok Izrael térképén
Chábád-központok
Az egész világon jól ismert Chábád-központok Izrael-szerte is megtalálha
tók. Számuk nem csekély: összesen 130 Chábád-központ várja tárt karokkal
az érdeklődőket. Az ott dolgozók tanítanak, programokat szerveznek, önkénteseik mezuzákat ellenőriznek, konyhákat kóserolnak, szombati gyertyákat osztanak, segítenek a bebörtönzöttek rehabilitációjában, betegeket
és időseket látogatnak és még bőven folytathatnánk tovább a sort.
Ünnepek
Fentebb említettük már Purimot és a peszáchi maceszsütést. Ezek mellé
sorakoznak a lág báomeri ünnepségek, a szukoti mobilsátrak szerte az
országban, a köztéri hanukai gyertyagyújtások, purimi megilaolvasás, tu
bisváti lakomák és természetesen a micvakampányok közé tartozó szombati
gyertyák osztogatása is.

Lág báomerkor a Rebbe útmuta
tásai alapján a lubavicsi mozgalom
kül
döttei világszerte gyermekprogramokat szerveznek vidám felvonulással, zenével és ajándékokkal. A
Rebbe nagyon fontosnak tartotta,
hogy Izraelben és a világon mindenfelé megszervezzék ezeket a meneteket. Azt mondta, hogy Simon bár
Jocháj rabbi, a híres misnai bölcs
lelke ott van minden egyes ilyen ün
nepségen. A lág báomeri felvonulások mottója: „Jáchád kol jáldéj Jiszráel”–
Izrael minden gyermeke együtt van.
A gyerekek ilyenkor aján
dékokat:
könyveket, füzeteket, innivalót vagy
édességet kapnak. Az or
szágban
több száz ilyen felvonulás van évente, és családok tízezrei vesznek részt
ezeken a vidám, zenés programokon.
Jonatán Spitzer Jeruzsálem környékén dolgozik mentőtisztként. A
mentőszolgálaton belül ő koordinál
ja a Chábád tevékenységét, többek
közt purimi csomagokat, vagy, Peszách előtt, maceszt oszt szét. Nemrégiben tfilinrakó egységeket hozott
létre az ország számos mentőállomásán. Ősszel pedig mentőautója mögé mobil szukkát kötött, és az ország
számos pontjára elutazott vele, hogy
ünnepi hangulatot vigyen az áldozatos munkát végző mentősök napjai
ba, szó szerint házhoz szállítva az
ünnep megtartásához szükséges
sátrat: Jeruzsálemben és környékén,
valamint az ország középső részén is
számos helyen járt, sőt még az északi
országrészbe is eljutott, és több regionális központban is volt. A Vörös
Dávid-csillag több száz dolgozója
teljesíthette Spitzer szukkájában a
sátorban ülés micváját, természetesen egy kis evés-ivással egybekötve.
Nem maradt el a négy növényből
álló szukkoti csokor sem, mely fölött a sátor látogatói elmondhatták
a hagyományos áldást.
„A mentőszolgálat munkatársainak nagyon tetszik a szukka. Sokan
úgy érezték, hogy az extrém men�nyiségű munka miatt kimaradnak
az ünnepből. Számomra nagyon
fon
tos vállalás ez. Jókedvre deríti
az embereket, és az együttlét érzését
adja meg mindazoknak, akik részt
vesznek benne” – mondta Spitzer.
2021 június | egység
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A Chábád különféle oktatási intézményei Izrael számos pontján megtalálhatóak. Kiemelhetjük közülük
az 1912-ben Hevronban alapított,
ma Jeruzsálemben működő Torát
Emet jesivát, számos kfár chábádi
jesivát, vagy a Bét Rivka lányiskolát.
A cfáti Ascent Institute (Emelkedés
Intézet) angol nyelvű programokkal
várja a tanulni vágyókat, a Máchon
A Torát Emet jesiva Izraelben
Álte pedig egyetemista korú lányoknak kínál izgalmas elfoglaltságot. A Sifra és Pua program keretein belül
fiatal lányok veszik át a háztartás gondjait frissen szült nőktől.

Kfár Chábád

Kfár Chábád
A Chábád falu nevű települést nem sokkal a modern zsidó állam létrejöttét követően alapította a hatodik rebbe, Joszef Jicchák Schneerson rabbi.
1969-ben jött létre Kiriját Máláchi városában a Náchálát Hár Chábád nevű
városrész, egy évtizeddel utána pedig az északi Cfáton a Kirját Chábád
negyed. Ezeket a településeket szinte kizárólag lubavicsi hászidok lakják,
ennek megfelelően az ő igényeikre szabott infrastruktúra épült ki itt, Kfár
Chábádban még a Chábád New York-i főhadiszállásának, a 770 néven ismert épületnek a pontos mása is megtalálható. Természetesen e közösségek
jelentik mind a Chábád oktató-nevelő tevékenységének, mind pedig a jótékonysági akcióinak csomópontjait.

Az Izrael középső részén fekvő Kfár Chábádot kezdetben a holokausztot
és a szovjet elnyomást is átélt, oroszországi eredetű zsidók lakták, akik a Rebbe kérésére nemcsak saját életük újjáépítésén fáradoztak, de a kemény fizikai
munkán túl közösségi szerepet is vállaltak. A faluban 1956. április 11-én, ijár
hónap újholdján, épp azon a napon, amikor a fiatalok a peszáchi szünetet
követően visszatértek az oktatási intézményekbe, óriási tragédia történt:
az egyiptomi vezetés által kiképzett és felfegyverzett terroristák támadtak
a narancsligetekkel körülvett Bét Széfer Lámeláchá iskola esti imát mondó
50 diákjára és tanáraira. A helyszínen vagy később, az elszenvedett sérülések
következtében hat fiatal veszítette életét és nagyon sokan megsebesültek.
Rájuk a mai napig emlékmű emlékeztet Kfár Chábádban. A merénylet hely16
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színén készült fénykép: egy földön
fekvő, véráztatta imakönyv és a vérrel borított padló képe a merénylet
szörnyűségét szimbolizálta az egész
ország számára.
A település lakói a Rebbéhez
for
dultak útmutatásért, és ő nem
is késlekedett a válasszal: maradjanak erősek, köteleződjenek el még
jobban a tóratanulás és a micvák
mellett és, legfőként, építkezzenek,
terjeszkedjenek, nyissanak újabb iskolákat. Mélyesszék még mélyebbre a gyökereiket és szolgáljanak az
egész izraeli társadalom számára
inspirációként és példaként – szólt
a Rebbe üzenete. A Rebbe 12 tagú
küldöttséget és a hétnapos gyász
időszak, a sivá lejárta után levelet
küldött az Izrael földjén élő hászidoknak, Kfár Chábád lakosainak és
a Szentföld minden Chábád intézményének: „Erősen remélem, hogy
a nyitott szemmel vigyázó és minket
isteni gondviseléssel őrző Mindenható segítségével legyőznek minden
akadályt... és mind mennyiségben,
mind pedig minőségben kiterjesztik
a szervezeteiket...”
Hevron
1823-ban a második lubavicsi rebbe,
Dovber Schneerson rabbi megvette
azt a telket, ahol a hevroni Ávráhám
Ávinu zsinagóga áll, és itt alapította
meg a város első Chábád zsinagógáját az épület alsó szintjén. Ezt a
vásárlást még több más ingatlanvásárlás is követte a Chábád részéről,
a hatodik rebbe, Joszef Jicchák
Schneerson (1880-1950) például a
ma Bét Románóként ismert épületet vette meg, melyben a mai napig
jesiva működik. Más, a lubavicsi
rebbék által megvásárolt ingatlanok
a város arab részében fekszenek, így
ma megközelíthetetlenek zsidók
számára.
A XIX. század elejének oroszországi bevándorlási hulláma hozta
magával a hászidok első nagy csoportját. Közülük sokan Hevronban
telepedtek le, és a városban volt a
palesztinai Chábád-főhadiszállás
is. Az első lubavicsi rebbe alapította Kolel Chábád (lásd később) által összegyűjtött pénzt Hevronba

Forrás: live.staticflickr.com

Oktatási intézmények
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Miért nem költözött a Rebbe Izraelbe?
Az áldott emlékű lubavicsi Rebbe, akinek halálozási
évfordulójáról éppen most, támuz hónap 3-án (idén
június 13.) emlékezünk meg, soha nem járt Izraelben,
noha mindig is nyíltan támogatta a zsidó államot és
rendszeres kapcsolatban állt az izraeli politikusokkal,
akik többnyire sokat adtak a szavára. Zsidók tízezrei
költöztek a Rebbe ösztönzésére Izraelbe és küldöttek
tucatjait rendelte a Szentföldre. New Yorkot viszont soha nem hagyta el attól fogva, hogy magára vállalta a
vezetőséget.
A Rebbe számára az volt az elsődleges, hogy minél
több zsidó ismerje meg a gyökereit és éljen a tórai parancsolatok szerint. Egy 1983-as levelében például ezt írta:
„… minden ember elsődleges kötelessége, hogy a
rábízott feladatot ott teljesítse, ahol él és csak akkor
döntheti el, hogy elköltözzön-e máshova, hogy ott
folytassa a feladatát, ha már mindent megtett helyben.
Természetesen addig nem hagyhatjuk el a „csatateret”,
amíg nem bizonyosodunk meg arról, hogy minden rendben van.” A Rebbe azzal folytatja a levelét, hogy leírja,
miféle veszélyek leselkednek a zsidókra: a zsidóságtól
való elidegenedés, vegyes házasság, asszimiláció, a
zsidó identitás teljes elvesztése. Úgy véli, ezek ellen
mindenkinek kötelessége saját lakóhelyén harcolni.
Az 1973-as jom kipuri háborút követően Áriel Sáron
későbbi miniszterelnök megkérdezte a Rebbét, miért
nem költözik Izraelbe. Ha parancsnokhoz hasonlóan
így tenne, bizonyára nagyon sokan követnék őt, mondta. A Rebbe azt felelte, hogy a parancsnoknak sokszor
éppen hátra kell maradnia, mint a kapitánynak a sül�lyedő hajón.
Ugyanebben az évben az újságíró Mose Ison is feltette ugyanezt a kérdést a Rebbének, és hasonló választ
kapott. A Rebbe azt mondta, hogy reményei szerint
hamarosan eljön a nap, amikor megláthatja Izraelt.
Addig is, aki nem oktatási vagy rabbinikus feladatokat
lát el lakhelyén és kikéri a véleményét, ő mindig azt
tanácsolja, hogy költözzön a Szentföldre. „A probléma
azok esetében van, akik kulcsszerepet töltenek be a
közösségükben, és ha elmennek, minden összedől. Ők
olyanok, mint a hajóskapitányok a viharos tengeren:
mindig a kapitány hagyja el utolsónak a hajót. Először
az utasait kell megmentenie...”
Amikor azt kérdezték tőle, hogy miért nem látogat
legalább el Izraelbe, azzal érvelt, hogy nem hagyhatja el az amerikai és az orosz zsidókat. Ha ugyanis
egyszer Izraelbe látogatna, háláchikusan, a zsidó jog
alapján, tilos lenne elhagynia az Országot. „[Ha pedig
az emberek azt látnák, hogy visszatérek egy izraeli útról], azt mondanák, hogy az Egyesült Államokban jobb
élni és ezt azzal »bizonyítanák«, hogy elhagytam az
Egyesült Államokat és megbántam… Nem érdekelné
őket, hogy azért »bántam meg«, mert még mindig [több

mint] hárommillió zsidó van itt, akik
mindenféle dologban segítséget
igényelnek.”
Így írt a Rámbám (Maimonidész) A királyok törvényei 5:9.:
„Tilos elhagyni Izrael Földjét
és a diaszpórába menni,
hacsak nem tóratanulás
vagy házasságkötés
céljából,
illetve
azért, hogy az
ember megvédje
a tulajdonát a
nem-zsidóktól. Ha
teljesítette a céljait, vissza kell térnie Izrael Földjére. Hasonlóképpen elhagyhatja valaki
Izrael Földjét azért, hogy kereskedjen. Tilos azonban
elhagyni a diaszpórában való letelepedés céljából,
hacsak nincs olyan súlyos éhínség Izrael földjén, hogy
egy dínár értékű gabonát két dínárért adnak el.” Amint
láthatjuk, vannak kivételek, és a Rebbe maga is küldött rövid időre, speciális megbízatásokkal embereket
Izraelbe, saját magával kapcsolatban azonban sokkal
szigorúbb volt.
Apósa, a hatodik rebbe ennél megengedőbb volt, és
egyszer ellátogatott a Szentföldre. Erre 1929-ben került
sor, miután a szovjet hatóságok szabadon engedték. Ezt
követően telepedett le az Egyesült Államokban.
Slomó Goren rabbi Izrael főrabbija volt 1973 és
1983 között. Négy egymást követő találkozásukkor
kérdezte meg a Rebbét, hogy miért nem látogat Izraelbe. A Rebbe minden alkalommal más indokot mondott:
1.	Amióta elvállalta a mozgalom vezetését, sosem
hagyta el „Lubavicsot”, vagyis New Yorkot.
2. Ha egyszer ellátogatna oda, problematikus lenne
elhagynia a Szentföldet.
3.	A korábbi lubavicsi rebbék sem látogattak Izraelbe,
nyilvánvalóan azért, mert Isten megakadályozta
őket ebben. Goren rabbi később csodálkozott ezen,
hiszen a hatodik rebbe járt Izraelben.
4.	A negyedik alkalommal fel sem kellett tennie a kérdést, a Rebbe máris magyarázatot adott. Egy rebbe
számára fontos, hogy elődei sírjánál imádkozzon.
Mivel az előző rebbe számára lehetetlen volt vis�szatérni a Szovjetunióba, ahol elődei a mai napig
nyugszanak, Hevronba utazott, hogy ott az ősapák
sírjánál imádkozzon. Mivel ő, tehát a Rebbe apósa
(a hatodik rebbe) New Yorkban van eltemetve, neki,
vagyis a Rebbének már nem kell a Szentföldre utaznia ezzel a céllal. Ekkor Goren rabbi úgy érezte,
hogy ez az igazi indok és ettől fogva nem tette fel
többé ezt a kérdést a Rebbének.
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Lubavicsi hászidok a hadseregben

Kolél Chábád

és a hadseregért

A lubavicsi hászidok katonai szolgálatából egyetlen momentumot
emelünk ki. 1973-ban járunk, Jom
kipur napján a kfár chábádi zsinagógák tömve vannak imádkozókkal: fehér kitlik, hosszú szakállak,
elmélyült imádkozásuk közben
hajlongó emberek. Hirtelen katonai
teherautók és más járművek zaja vág
bele a szent nap dallamaiba: háború! A hadköteles, illetve tartalékos
katonák táleszük és kitlijük nélkül,
de még mindig jól megkülönböztethetően, fekete kaftánban szállnak
fel a járművekre. Az önvédelem az
év legszentebb napját is felülírta. A
lubavicsi hászidok – csakúgy, mint
minden hadköteles ember az egész
országban – azonnal úton voltak
egységeikhez népük és hazájuk védelmében. Ahogy a mondás tartja:
egy nép, egy szív – ám echád, lev echád.
A lubavicsi hászidok ezenfelül is
igen jó kapcsolatot tartanak fenn az
izraeli hadsereggel. A Chábád önkéntesei hajlandóak sáron és vízen
át gyalogolni, hogy a legtávolabbi
bázisokra is eljussanak Purimkor
18
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egy megilával vagy Hanukakor egy menórával, hogy valódi szeretetük és
törődésük kifejezéseként lehetővé tegyék azok számára is a micvák betartását, akik önfeláldozóan védik a Szentföldet és lakóit. Ezek természetesen
nem elszigetelt látogatások: a Chábád gondoskodik arról, hogy mindig
legyen elérhető önkéntes, aki egy-egy helyszínre ellátogat.
David Golombowicz 1967-ben esett el a Szuezi-csatornánál. Özvegye,
Sifra, aki nem sokkal korábban adott életet gyermeküknek, magányán és
fájdalmán felülkerekedve szervezetet hozott létre, mely a hozzá hasonló
helyzetben lévő nőkről gondoskodik. Az elesett katonák özvegyeit évről
évre rendszeresen látogatják szervezetének elkötelezett tagjai: misloách mánotot osztanak Purim és maceszt Peszách előtt, és természetesen a hanukai
gyertyák sem maradnak el sosem.
Kiadványok
A Chábád színes, esztétikus könyvek, füzetek, brosúrák és poszterek százezreit osztja szét évente Izraelben a vallásos és a (még) nem vallásos lakosság körében, ezzel ösztönözve a fiatalokat a micvák megismerésére, illetve
betartására, hagyományaink megismerésére.
Kolel Chábád
Az 1788 óta megszakítás nélkül létező Kolel Chábád a legrégebben működő
adománygyűjtő és jótékonysági szervezet a Szentföldön. A Chábád-Lubavics mozgalom alapítója, az Álter Rebbe, Snéur Zálmán rabbi (1745–1812)
kezdeményezésére jött létre. A szervezet célja megalapítása óta mit sem
változott: materiális segítséget nyújtani az Izrael földjén élő zsidók legszegényebbjeinek – korra, nemre vagy vallásosságuk fokára való tekintet nélkül
–, anélkül, hogy méltóságukon csorba esne.
A lubavicsi rebbék leginkább támogatott adománygyűjtő szervezete mindig is a Kolel Chábád volt, mivel kiemelkedő fontosságúnak tartották az
Izrael földjén élő, bajban levő zsidók megsegítését. Az alapvető élelmiszereken, gyógyászati és ruházati cikkeken kívül egy sor egyéb szolgáltatás áll
pártfogoltjaik rendelkezésére: népkonyhák, étel házhoz szállítása, tömeges
bár és bát micvá ünnepségek, illetve árvák esküvőjének megszervezése és
lebonyolítása, különféle egészségügyi szolgáltatások, délutáni napközi, új
bevándorlók segítése, kórházban fekvő betegek látogatása, nyári táborok,
kamatmentes hitelek, kádismondás elhunytak után – hogy csak a legkiemelkedőbbeket említsük meg a hosszú listából.
Mint láthatjuk, a Chábád tevékenysége behálózza ezt a különleges kis
földdarabot, melyet Isten az ő választott népének, a zsidóknak adott.

Forrás: live.staticflickr.com

küldték, és onnan osztották szét az
ország szegény zsidó lakosai között.
A második rebbe lánya, Menuchá
Ráchel 1845-ben férjével, Jáákov
Szlonim rabbival költözött Hevronba, hogy a helyi Chábád hászidok
élére álljanak. Házukat, melyet Bét
Schneersonként ismernek, renoválták, és ma néhány hevroni zsidó
családnak ad otthont.
Ráv Jáákov Szlonim és felesége
több mint négy évtizeden át vezette
a hevroni askenázi zsidó közösséget. Menucha Ráchel bölcs és tanult asszony volt, zsidók és arabok
egyaránt kikérték a véleményét és
az áldását. 1888-ban, kilencvenéves
korában hunyt el és a régi hevroni
zsidó temetőben helyezték nyugalomra. Sírja, melyet az 1929-es hevroni mészárlás során tönkretettek,
mára ismét látogatható. A Rebbe
biztatására alapították meg mellette a Kolel Menucha Rochelt, ahol
jesivatanulók tanulnak a szentéletű
asszony emlékére.
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Mikvék a fővárosban
zsidó nők számára 15. rész

Szentek legyetek!

Magyar nyelvű
ismeretterjesztő művek
a mikvébe járó asszonyoknak
A mikvék rituális tisztasága csak az egyik feltétele annak, hogy a
zsidó nők megmerülése kóser legyen. Emellett ugyanis szükséges
az is, hogy ők maguk a lehető legteljesebb mértékig tisztában legyenek a felkészülés és az alámerülés szabályaival és általában
is a zsidó családi élet tisztaságának törvényeivel. Sorozatunk következő részében egy mai napig is sokat forgatott magyar nyelvű
ismeretterjesztő mű történetét göngyölítjük föl. Oberlander Báruch írása
A magyar nyelv használata az ortodox körökben
Manapság könnyen juthatunk magyar nyelvű könyvekhez, amelyekből az
autentikus vallásos zsidóságot ismerhetjük meg. A magyarországi Chábád
mozgalom 1989 óta számtalan ilyet jelentetett meg, RáSItól az imakönyveken és mesekönyveken át egészen a Talmudig. Ez azonban nem mindig
volt így: a háború előtt alig volt magyar nyelvű vallási tárgyú könyv, amit
ortodox rabbik írtak volna. Még a legalapvetőbb mű, a Kicur Sulchán áruch
(A Sulchán áruch kivonata) is dr. Singer Leó várpalotai status quo rabbi fordításában jelent meg 1939-ben. Egy lényeges kivétel volt ez alól, a családi
élet tisztaságának témája, amiről maga az Orthodox Központi Bizottság
Rabbikollégiuma adott ki magyar nyelvű kiadványt, valószínűleg 1938-ban
[ ספר טהרת משפחהA családi tisztaság könyve] – A zsidó házasélet törvényei címmel.
Ahhoz, hogy megértsük, milyen forradalmi áttörés volt ez az ortodox
rabbinátus részéről, vissza kell mennünk egészen az 1865-ös nagymihályi
gyűléshez, ahol Lichtenstein Hillél (1815–1891) szikszói (majd később
kołomyjai) rabbi felhívására1 összeültek a szigorúan vallásos rabbik, hogy
megtárgyalják, hogyan tudnák a hagyományos zsidó életmódot követő
közösségeket megerősíteni az asszimilációs törekvésekkel szemben. Ennek
érdekében kilenc rendeletet hirdettek ki2. Ezek közül az első magyar fordításban a következőképp hangzik3: „Tilos idegen nyelven prédikálni, vagy
prédikációt hallgatni. Minden zsidó köteles elhagyni a zsinagógát, ha egy
rabbi vagy szónok idegen nyelven prédikál benne. A templomban csak a
helyi hithű zsidók nyelvén lehet beszédet tartani”. A rendelkezés alapja az
volt, hogy abban az időben a magyar zsidók döntő többsége használta: beszélte vagy legalábbis értette a jiddist vagy a németes jiddist. A német vagy
később magyar nyelvű prédikációknak ekkoriban csak az volt a célja, hogy

ezzel is kihangsúlyozzák és megerősítsék a többségi társadalomhoz
való hasonulást.
A jelenlévő 24 aláíró4 rabbihoz
további 48 rabbi csatlakozott a későbbiekben, így összesen 72-en szignálták a dokumentumot, köztük
egyik felmenőm, Grünwald József
(1805–1870) gálszécsi rabbi is a bét
din tagjaival együtt. Ezek a szigorú
rendeletek vezettek 1871-ben az a
magyar zsidóság kettéváláshoz és az
ortodox, valamint a neológ irányzat
megalakulásához.
Később ezek a rendeletek adták
az intézményesülő ortodoxia alkotmányát. (Mivel ma a helyi közösségben a magyar az általános beszélt
nyelv, annyira, hogy sokan nem is
tudnak más nyelven, magától értetődő, hogy az, hogy én magyarul
tartok drósét és tanítok, nem megy
a felmenőim és más magyar rabbik
döntése ellen. Ez ugyanis manapság
nem az asszimilációt erősíti, mint
akkoriban.)
2021 június | egység
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Az alapmű megszületése
Néhány évtizeddel később azonban felmerült az igény egy magyar
nyelvű kiadványra, amelyben részletesen megtalálhatóak lennének a
családi élet tisztaságának törvényei.
Csakhogy az idegen nyelv használatának tilalma nagyon szigorú
volt. Éppen ezért Káháná Zeév Volf
(1849–1940) csornai rabbi a csornai
Mácháziké Hádász Egyesület nevében a magyar nyelvű kiadvány
ötletével dédnagymamám testvéréhez, Grünwald Mózes (1853–1910)
huszti rabbihoz fordult engedélyért.
A fönt említett Grünwald József
rabbi unokája nagyon hezitált5,
hogy vajon meg lehet-e engedni
ezt, végül azzal az ötlettel állt elő,
hogy talán magyar nyelven, de héber betűkkel lehetne megjelentetni,
„de ha magyar nyelv nem ad erre
lehetőség, akkor legalább jelenjen
meg kétnyelvű kiadványként, úgy,
hogy az egyik hasáb jiddisül legyen
és mellette jelenjen meg a fordítás az
ország nyelvén”. Ez azonban nem
valósult meg.
Bár nem tudjuk, hogy ez a fenti kezdeményezés pontosan mikor
volt, azonban, mivel Grünwald
rabbi 1910. augusztus 12-én hunyt
el, csak ez előtt keletkezhetett a
levél. További támpontot ad, hogy
a válaszlevélben úgy hivatkozik
Grünwald rabbi a Mácháziké Hádász Egyesületre, mint ami „nem
20
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régen jött létre”, ez pedig 1909-ben volt6. Az igény nem csak a csornai szervezet számára tűnt fel. Szatmárnémetiben élt ekkoriban egy ortodox zsidó
hittanár7, Blasz Ede (Élijáhu), és ő volt az, aki 1909-ben Szatmárnémetiben
megjelentetett egy ilyen kiadványt [ תורת בית יעקבJákób háza tanítása] – A zsidó
nő kötelmei címmel. A 46 oldalas könyv magyar nyelvű előszavában így ír:
„Azt hiszem, hogy jelen könyvem hézagpótló a magyar zsidó családokban.
Mindmáig nem jelent meg hazánk nyelvén oly mű, mely kimerítően felsorolta volna a zsidó nő kötelmeit. […] Ötféle ilyen nemű vallási törvényről írok e műben: a gyertyagyújtásról, szombat és ünnepnap előestéjén,
chaloh-vételről, a hús kisózásáról, az edények alábuktatásáról és végre a
házaséletre vonatkozó szabványokról. Ez utóbbival külön bevezetésben is
foglalkozom. […] Jutalmam az leend, ha e könyvem kiadásával némileg
hozzájárulhattam a magyar zsidó nők vallásosságának emeléséhez.”
A héber nyelvű előszóban emellett azt is írja, hogy egy híres rabbinak
odaadta a könyvet, aki alaposan átnézte és „jókat mondott róla és azt mondta, hogy helyes dolgot tettem”. Ezenkívül egy másik nagyon híres rabbi („a
nemzedék ékessége”) engedélyt adott e mű megjelenésére. A Szatmár-Németi
újságban 1909. november 14-én8 megjelent hirdetésben is az szerepel, hogy
a mű „hírneves rabbik jóváhagyásával” jelent meg, azonban sem itt, sem a
könyvben nincsenek ezek a rabbik megnevezve. Talán Grünwald rabbira
utal, talán másra.
A könyvnek nagy sikere volt, olyannyira, hogy Blasz 1911 december
havában Debrecenben aláírja a második kiadáshoz írt előszavát, 1924 márciusában pedig már a harmadik kiadáshoz írt előszót. Erről az Egyenlőség
1925. március 28-án megjelent számában9 olvasható rövid híradás: „A zsidó
nő kötelmei. Most jelent meg harmadik kiadásában, igen finom papíron,
gyönyörű nyomással, csinos kivitelben, hírneves orthodox rabbik által is
elismert mű: „Taurász Bész Jákob”. A munka tartalmazza: a hádlókó, cháló,
mlichó, nidó, utevilász kélim törvényeit, szabatos magyar nyelvezettel. Nélkülözhetetlen minden zsidó házban”. A könyv legutóbb 2000 körül reprint
kiadásban, A zsidó házasélet törvényei címmel jelent meg a Makkabi Kiadói Kft.
Budapest gondozásában, Raj Tamás neológ főrabbi előszavával.
A csornai verzió
Blasz könyvének újabb kiadásaival párhuzamosan a csornai Machaziké
Hádász Egyesület 1920-ban végül megjelentette a kiadványát Budapesten,
[ סוגה בשושניםLiliomokkal szegélyezve]10– Az izraelita házasélet törvényei címmel. Héber nyelvű címlapján szerepel: „Szerző: A csornai Machaziké Hádász Egyesület rabbinikus bizottságának tagjaitól”. Ennek én csak a héber címlapját
láttam11, köszönettel tartozom Pataki Máriának, aki betekintést engedett a
második, 1923-as kiadás birtokában lévő példányába. Ez „A csornai Machazike Hádász Egyesület kiadványának utánnyomása. Nyomtatott és kiadja: a Balkányi Izr. Hitközség által fenntartott hadiárvaházban elhelyezett
hadiárvák felsegélyezése javára az Első Balkányi Könyvnyomda Vállalat.”
(Szokatlan, hogy Izraelita hitközségnek nevezik magukat, a szokott Orthodox hitközség megjelölés helyett.)
Az előszóban többek között szerepel: „Elkerülhetetlenül szükségesnek tartottuk tehát ezen a csornai Machaziké Hádász valláserősítő egylet
rabbinus bizottságának tagjai által szerkesztett művecskét utánnyomatni.
Ez a legszükségesebb törvényeket
tartalmazza, s ajánljuk azon zsidó
nőknek, akik erre súlyt helyeznek,
tanulmányozzák át gondosan és
türelemmel, hogy vele tisztában legyenek és teljesen sajátukká tegyék.”
Valójában azonban a csornaiak
által megjelentetett könyv nem más,
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Pollák Emánuel szerencsi főrabbi (balra)
és Wieder Sulem nyíregyházi főrabbi (jobbra)

mint Blasz Ede művének átdolgozása, azonban – furcsa módon – a neve
egyáltalán nincs benne megemlítve.
Ennek a kiadványnak is nagy sikere
volt és több más hitközségben is
kiadták12, köztük dédnagymamám
másik testvére, Grünwald Eliezer
Dávid (1867–1928) szatmári rabbi
is. Sajnos évek óta hiába keresem
ezt a kiadást.
Az ortodox rabbinátus hivatalos kiadványa: a budapesti verzió
A fenti kiadványok helyi kezdeményezések hatására jöttek létre, ilyen témájú magyar nyelvű hivatalos kiadványa a Magyar Ortodox Rabbinátusnak
csak jóval később jelent meg végül. A kiadvány címlapján szerepel: „ספר
[ טהרת משפחהA családi tisztaság könyve] – A zsidó házasélet törvényei– Írták: A תרצ׳׳ז
[5697.] év Niszon13 havában tartott országos orthodox rabbigyűlés által
kiküldött bizottság tagjai: Wieder Sulem [1868–1944] nyíregyházi főrabbi, Pollák Emánuel [Menáchem, 1891–1952] szerencsi főrabbi, Jungreisz
Jakab [Jáákov Joszéf, ?–1944] nyírmadai főrabbi és Blasz Ede Debrecen.
Kiadta: az Orthodox Központi Bizottság Rabbikollégiuma, Budapest”.
A címben említett gyűlés 1937. március 8–10. között zajlott, és bár a Zsidó
újságban14 több terjedelmes beszámoló is megjelent az ott elhangzottakról, arról, hogy eldöntötték egy ilyen kiadvány megjelentetését, nem esik
bennük szó. A beszámolóból egyébként az is kiderül, hogy Blasz Ede az
Országos Képviselőség világi (vagyis nem rabbinikus)15 vezetőségi tagja
volt, aki „az elnöki üdvözlésre nagy hatású beszédben válaszolt...”, amit
„zajos ovációval fogadott” a közönség.
Az előszóban határozott célokat tűznek ki a könyv számára: „E könyvecskében foglaltakkal igyekeztünk eleget tenni annak a szent megbízatásnak,
amelyet a Rabbi Tanács főtisztelendő tagjai  שליט״אreánk ruháztak azzal,
hogy a házasélet tisztaságára vonatkozó vallási törvények rövid összefoglalásával, azok kinyomatásával terjesztésével szüntessék meg azt a végzetes,
nagyrészt a vallási törvények nem ismeretéből eredő tévelygést […] Remélni merjük […], hogy minden vőlegény és menyasszony házasságkötése előtt
igyekezni fog e könyvecske tartalmát megismerni.”
Ez a mű szintén a Blasz Ede-féle könyvön alapul, egész pontosan annak
családi tisztaságról szóló részének átdolgozása és kiegészítése, amihez merítettek a csornai verzióból is16. Ez a kiadás Blasz Ede ötoldalas bevezetőjével
jelent meg.
Ez a verzió a háború után nagyon népszerű volt New Yorkban, ahol
jiddis fordításban jelent meg, és különböző kiadások előszavaiból sokat
megtudunk a szerzőkről és a fáradalmas előkészítési munkáról.
A kiadó, Neuman Jechiél Mechl, szerencsi születésű New York-i rabbi által
írt előszóban áll, hogy „az eredeti könyv megjelenése Herskovits Jáákov, szerencsi bálbósznak köszönhető, aki nem nyugodott addig, ameddig az ő jó terve
meg nem valósult azáltal, hogy kiáltványokat írt a nemzedék rabbijainak és
cádikjainak, hogy felszólítsa őket erre. Szavainak meglett a gyümölcse, mert
megjelent a füzet, először magyarul, Szerencs városában, 1937-ben”.
Wieder Sulem rabbi fia, Wieder Slomó Dov rabbi (?–1962) az egyik ilyen
kiadásban így emlékezett vissza: „apám nagyon sokáig írta ezt a 30 oldalas
művet, minden egyes betűt és sort mérlegelve, levélben és gyakran személyesen beszélte át a másik két rabbival, így nagyon sokáig tartott, mire a mű
megjelent nyomtatásban.”
Stern Mojse rabbi (1915–1997), aki a háború előtt és azt követően Debrecenben volt dáján, majd New Yorkban debreceni rabbiként vált ismertté,

azt írja 1973-as ajánlásában: „többször hallottam feleségem nagyapjától, Strasser Slomó Cvi hákohén
[1863–1952] debreceni rabbitól […]
erről a füzetről és mindig nagyon
dicsérte és méltatta. Egyértelműen
azt mondta nekem, hogy ő minden egyes szabályt és sort átnézett
nyomtatás előtt, mivel az, aki ezt a
füzetet magyarul megírta, reb Elijáhu Blasz z”l egyik különleges méltó
bálbósz volt a [rabbi] közösségében.
Minden egyes szabálya fölött órákat és napokat ültek, hogyan kell
megírni, milyen legyen a stílusa és
a sorrendje. A nagypapa z”cl úgy
fogalmazott jiddisül »Esz iszt ein
maszterwerk« – ez egy mestermű.”
1979-ben azt írja Lembereger Jehudá (1905?–1988) szerencsi rabbi:
„Én akkor éltem Szerencsen ... és
emlékszem, apósom [fent említett
Pollák rabbi] z”l, mivel felismerte
ennek a nagy felelősségét, ezért
nagyon sok energiát fektetett ezeknek a szabályoknak a tisztázásába
és rendezésébe, könnyű stílusban
és egyértelmű nyelvezetben, hogy
mindenki számára érthető legyen.
Volt, amikor magyarnyelv-tudósokhoz fordult, hogy tökéletes mű
jelenjen meg. És valóban, a füzet
megjelent városunk nyomdájában
és onnan elterjedt az egész országban, városokban és falvakban és
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még külföldön is, ahol ezt a nyelvet beszélték. Mindenhol nagy fejlődést
hozott Izrael leányainak tisztaságában.”
A fenti leírások alapján leszögezhető, hogy a három rabbi megosztotta
maga között a munkát oly módon, hogy a nyíregyházi rabbi összeírta héberül, a debreceni rabbi felügyelte a magyar nyelvű leírást és a szerencsi rabbi
lektorálta a megjelenés előtt.
A három szerző munkájának dinamikájába betekintést enged egy eredeti
levél, ami Wieder rabbi Másmiá Sálom responsum kötetében17 maradt fenn. A
dátum nélküli levélben Wieder rabbi válaszol a szerencsi Pollák rabbinak:
„Nagyon köszönöm, hogy részletesen tájékoztattál azokról a dolgokról,
amik a debreceni [Strasser] rabbinak nem tetszenek, mert már azt gondoltam, hogy Isten őrizz, valami lényeges háláchikus dolgokban nem ért egyet.
Én pedig már egy vastag füzetet megírtam, hogy rámutassak több dologra,
amik alátámasztják azokat, amiket én írtam. De most azt láttam, hogy nem
kell a dolgot erőltetni, mert nem lényeges dolgokról van szó és így könnyen
zöld ágra tudunk vergődni. […] Már értesítettelek arról, hogy a stilisztikailag rátok hagyatkozom… Megemlítenék még egy pár javítást, amit meg
kéne tenni a fent említett mesterműben… és még ehhez hasonló apróságok,
ami Isten segítségével könnyen be fogunk tudni fejezni anélkül, hogy összeülnénk. Ezért nem láttam fontosnak, hogy másodszor is összeüljünk, csak
annyi, hogy értesíteni fogom a nyírmadai rabbit, aki szintén jelezte, hogy
vannak neki apró javításai. Amikor megérkezik a mondanivalója, és azután,
hogy én még egyszer átnéztem… [egy bizonyos részét], mert hirtelen nem
találom azt a füzetet, ami javításokat és kiegészítéseket tartalmazza, amit
együtt kidolgoztunk Erdőbényén, akkor gyorsan el fogok küldeni mindent
Debrecenbe és a [budapesti] központnak. … Az Örökkévaló segítsen nekünk, hogy általunk szenteltessen meg az Ő nagy neve.”
Ennek a műnek szintén nagy sikere volt és úgy tűnik, hogy több helyen is
megjelentették a háború előtt és valószínűleg utána is. (Gondolom erre utalt
Raj Tamás, amikor azt írja az eredeti Blasz-féle könyv reprint kiadásának
előszavában, hogy „utoljára, töredékesen a budapesti Ortodox Központi
Bizottság Rabbikollégiuma adta ki 1946 tavaszán.”) Ezenkívül 1948-ban
egy kivonatos, egyszerűsített 16 oldalas kis füzetben megjelentette Weltz
Izráél rabbi (1886–1973) a Budapesti Aut. Orth. Izr. Hitközség Rabbiság
vezetője 1948-ban a héber nyelvű [ קדושים תהיוSzentek legyetek!] címmel. A
címlap alján szerepel, hogy „A füzet tartalma gondosan áttanulmányozandó és megőrzendő”, a végén pedig az olvasható: „A T’háresz Mispoche könyv
a fürdőfelügyelőnőknél vagy a rabbisági hivatalban díjmentesen kapható.”
Nagyanyám mikvepropagandája
Ennek a sorozatnak a 10. részében18 írtam áldott emlékű apai nagymamámról, Oberlander (Ausch) Eszterről, aki a Dob utcai húsboltjában a
hozzá vásárolni betérő hölgyeket szokta „agitálni”, hogy járjanak mikvébe.
Amellett, hogy beszélgetett velük a családi élet tisztaságának szabályairól
és azok fontosságáról, erről szóló kiadványokat is osztogatott. Utólag már
nem tudom ellenőrizni, de a fenti két kiadvány valamelyikéről lehetett szó.

Strasser Slomó Cvi debreceni főrabbi
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A könyv utóélete
A fenti magyar nyelvű könyvek – a
csornai és a budapesti verzió is –
külföldi magyar származású rabbik
írásainak szolgál forrásául a mai
napig, mint pl. Jakabovics Bencion
rabbi (1919–2012) Cijoné táhárá című
könyvéhez19. Mesterem, Gávriel Zin
ner rabbi 2004-ben megjelent családi tisztaság törvényeiről írt Nité
Gávriél – Nidá című művében20 is említi, hogy többször merített a csornai
és a budapesti kiadásból mint hiteles
forrásból, mert olyan hí
res rabbik
hagyták jóvá a benne foglaltakat.
A könyv továbbra is igen népszerű, az utóbbi pár évtizedben is többször megjelent reprint kiadásban
New Yorkban (hely és évszám nélkül). A fent említett Neuman rabbi a
jiddis kiadáson kívül más nyelvekre
is lefordíttatta: angolul, spanyolul,
franciául, perzsául, németül portugálul is megjelentette már. Ezeket a
kiadványokat ingyen terjeszti, ezzel
segítve, hogy a mikvébe járó zsidó
asszonyok a lehető legtökéletesebben teljesíthessék ezt a szent micvát.

1
Lásd Zchor jömot olám 1. kötet 74–75. oldal és 10. melléklet a könyv végén; 2 Uo. 76–79. oldal; 3 Köves Slomó: Zsidó szakadás – Hamburgtól Nagymihályig
142. oldal; 4 Uo. 132. oldal; 5 Árugát háboszem responsum OC 213. fejezet. Lásd még Sziách Jichák responsum 2. kötet 109. fejezet eleje; 6 Lásd Pitché
táhárá 57. oldal, Zchor jömot olám 2. kötet 421–422. oldal; 7 Lásd Raj Tamás lejjebb említett Előszava; 8 5. oldal; 9 15. oldal; 10 Az Énekek éneke 7:3. és
a Talmud Szánhedrin 37a. alapján; 11 Ennek másolata található a Zchor jömot olámbanuo. 77. számú melléklet a könyv végén. Furcsa, hogy azt írja
a szerző (uo. 432. oldal, Pitché táhárá 58. oldal), hogy ez megjelent már 1919 márciusában, ugyanakkor az általa közölt címlapon szerepel, hogy
csak 1920-ban jelent meg. Ha elő fog kerülni a könyv, akkor majd lehet tisztázni a kérdést; 12 Zchor jömot olám uo.433. oldal; Pitchá nidá 58. oldal;
Nité Gávriél – Nidá 1. kötet 22. oldal, 2. kötet 563. oldal; 13 Valójában ádár hó végén tartották meg!; 14 1937. március 12. 9. oldal, március 26. 7.
oldal; 15 Lásd még Sém hágdolim háchádás (méErec Hágár) – Hoszáfá löszifri, Kisvárda 1935, Kuntrész Ánsé hásém, Világi tagjai 20.; 16 Pitché táhárá uo. (58.
oldal 57. lábjegyzet végén) észrevette, hogy a budapesti mű „több helyen idéz szó szerint a csornai könyvből”, de nem jött rá, hogy valójában
ugyanannak a műnek az átdolgozásáról van szó.; 17 43. fejezet; 18 Egység 122. szám 23. oldal; 19 1. kötet 42., 127., 163. oldal; 2. kötet 327. oldal;
7. kötet 107. oldal; 20 Lásd fent, a 12. lábjegyzetben és uo. 1. kötet 389. oldal.
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A Nevezetes pesti zsidó
háromszög másodikja
Fejezetek a Rumbach utcai zsinagóga történetéből 1. rész
A Rumbach Sebestyén utcai zsinagógát szinte minden fővárosi ismeri; emberek ezrei nézték
végig szomorú pusztulását, majd lettek boldog tanúi a nem oly régen befejezett felújításának.
Az épülethez több téves mítosz is tartozik, így például a status quo ante jelző, de sok szürke folt
övezi a vészkorszak utáni használatát is. Kétrészes cikkünkben most ezeket a sokszor kérdőjeles
mondatokat is tisztázzuk, miközben a zsinagóga életében jelentős személyek és történetek is
megelevenednek. Cseh Viktor írása
Az Orczy-házi konzervatívok
telket vásárolnak
A nagy pesti zsidó hitközség már
az Orczy-házban is gondoskodott
arról, hogy a vallási téren újítóbb
szándékú és a tradíciókhoz szigorúan ragaszkodó híveik külön, a saját
ízlésünknek és felfogásuknak megfelelő imahelyen gyakorolhassák
hitüket. A bécsi, Mannheimer-féle
mintát követő kórustemplomi tagoknak felépítették a Dohány utcai
zsinagógát, míg a konzervatívabb
zsidók 1859 után is az Orczy-ház ré
gi zsinagógájában maradtak, azonban ők is előkészületeket tettek egy
saját, reprezentatívabb imahely felépítésére. A nagy pesti hitközség második önálló zsinagógájának határköve 1867-ben kezdődött, amikor
24 Orczy-házi zsidó 50 000 forintért
megvásárolta a Tomoli-Kern–féle

telket a Rumbach (akkoriban Rombach) utcában, hogy ott építtessék
fel zsinagógájukat.1
A megfelelő telek kiválasztása körül kisebb vita alakult ki, de végül
maradtak az eredeti, szűk utcában
lévő tulajdonuknál. A terveket már
a következő évben el is készítette egy
fiatal – akkor még ismeretlen – bécsi
építész, Otto Wagner (1841–1918).
Az építkezés 1870 májusában kezdődött, amikor még a hitközségnek nem is volt építési engedélye,
ugyanis a mérnöki hivatal habozott
megadni azt a vasszerkezetű kupola
miatt: a terveket túl légiesnek ítélték
és féltek a beomlástól, ám ősszel kis
változtatások mellett mégis zöld
utat adtak2 – a szájhagyomány szerint a mérnöki hivatalnak elég volt
az alig 30 éves Wagner szava, hogy
márpedig a kupola állni fog.

Felavatás utáni szünet
Az oktogonális zsinagógát 1872. október 1-jén, kedden délelőtt 9 órakor
avatták fel hivatalos vendégek jelenlétében. Először lovag Lányi Jakab
(1816–1879) a hitközség elnöke,
több pénzintézet és részvénytársaság igazgatósági tagja mondta el
köszöntőjét, majd lerakták a zárókövet, a Tóra-szekrényben 24 Tóra-tekercset helyeztek el, végül pedig
Pollák Eliezer (Lázár, 1822–1905)
rabbi mondott drósét és imát.3 Az
közösség október 3-án, a ros hásánai
Istentiszteletek keretében vehette
használatba a zsinagógát, majd még
október 12-én, Jom kipurkor is itt
imádkozhattak, azonban utána még
mintegy fél évig nem költözhettek
be, mert további munkálatok voltak
hátra.4 A külső homlokzat csak 1873.
április 1-jén készült el teljesen.5
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A Rumbach status quo ante
mítosza
A Rumbach utcai zsinagóga a neológ építészeti trendtől eltérő, „konzervatív” berendezése és imarendje,
ugyanakkor az orthodoxiától való
egyértelmű különállása miatt sokakban elterjedt az a tévhit, hogy
itt status quo ante közösség lett
volna. Ám az állítás olyannyira nem
helyénvaló, hogy nem hogy a Rumbach utcában, de egész Budapesten
soha nem is volt status quo ante
hitközség, ezáltal pedig zsinagóga
sem – habár a 20. század elején elindultak erre irányuló törekvések, de
azokat 1931-ben a kultuszminisztérium elgáncsolta.6
A Dohány és a Rumbach zsinagóga közötti különbség árnyaltabbá
és jobban érthetővé válik egy 1899es írás alapján, melyet az akkoriak
fogalmaztak meg egy, a téma szempontjából lényegtelen belső konfliktus alkalmával:
„Hivatalosan és nem hivatalosan a Dohány utcai Istenházát
templomnak, a Rumbach utcait
zsinagógának nevezik nálunk. Egy
hitközségnek az imaháza mind a
kettő, ennek mint annak ugyanaz
az elöljárósága, a rabbisága, szervezete és adminisztrációja, de mert
az egyiket a hitközségnek ama
tagjai látogatják, kik a modernebb
iránynak hódolnak, a másikat meg
a konzervatívabbak: elnevezték az
egyiket templomnak, a másikat zsinagógának. […]
A Rumbach utcai zsinagógában
pl. az almemor (a fölolvasó asztal
ahol a Szentírásból a hetiszakaszokat olvassák föl, modernebben: az
oltár) az imaház közepén van, akár
csak az orthodoxoknál; a hívek továbbá kibontott tálisszal imádkoznak, szintén egészen úgy, mint az
orthodoxoknál, míg a Dohány utcai
templomban a sulhánt, vagy almemort a frigyszekrény előtt helyezték
el; a hívek az imaköpenyeget csak
összehajtva veszik magukra és az
imákból is egyiket-másikat kihagyják. Az Isten-tisztelet itt még abban is különbözik a zsinagógáétól,
hogy a Dohány utcai templomban
mint a legtöbb modern nagyobb
24
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templomokban, szombaton és ünnepnapon a kántor és kar énekét
orgonajáték kíséri, a Rumbach utcai
zsinagógában, csak úgymint az or
thodoxoknál, pedig ilyet meg nem
tűrnének. Szóval a Rumbach utcai
templomban jobban megőrizik a
tradíciókat, míg a Dohány utcaiban
inkább a modern szellem az uralkodó.”7
Vagyis csakúgy, mint a Dohány
zsinagóga, a Rumbach is a pesti
neológ, Síp utcai hitközség alá
tartozott, de ide a konzervatívabb
neológok jártak, akik a zsinagógai
külsőségekben sokkal jobban ragaszkodtak a tradicionális formákhoz. Ahogy pedig az alábbiakban
láthatóvá válik, a Rumbach zsinagóga vallási vezetői egyfajta féket,
kontrollt jelentettek a pesti neológ
hitközségben a túlzott vallási reformok ellen.
Hazafias rabbi Sziléziából
Az új zsinagógával új rabbiszék is
keletkezett, melyet elsőként Pollák
Eliezer foglalhatott el, röviddel az
épület felavatása előtt. Pollák rabbi
fiatal korában először a nyitrai (Nitra, Szlovákia), aztán a sókszelőcei
(Selice, Szlovákia), majd a galgóci
(Hlohovec, Szlovákia) jesivában tanult, de talmudikus tanulmányokat
folytatott Miskolcon Wohl Ábrahámnál (?–1841), illetve Óbudán a
híres Münz Mózes (1750–1831) rabbi vejénél, akitől rabbidiplomáját is
kapta, közben pedig a gimnáziumot
is elvégezte. Prágában filozófiát
hallgatott az egyetemen. Pestre
a porosz sziléziai Inowroclawból
(Ino
wrocław, Lengyelország) hívták meg. A neológ hitközség vallási
életében Polláknak nagy szerep ju
tott a rituális élet felügyelésében és
betartatásában, így például a kóser
sági kérdésekben ő számított a leg
főbb fórumnak.8
Szónoklatait bár németül tartotta (idős korára egyébként megtanult magyarul is), mindenkor erős
magyar identitása volt, mutatja ezt
az is, hogy még az 1866-os hadjárat idején, amikor az inowroclawi
kerületi parancsnok követelte tőle,
hogy imát mondjon a poroszok győ-

zelméért, akkor ezt Pollák rabbi úgy
hárította el, hogy csak azért imádkozhat, hogy „béke legyen, hogy
testvér nemzetek egymást ne rontsák”. Amikor számonkérték, hogy
miért nem, akkor úgy felelt, hogy
születésére nézve magyar, miután
Nyitrán látta meg a napvilágot és
ezért hazája ellen nem fohászkodhat.9
1892 őszén Pollák rabbi a 70.
születésnapja alkalmából egy saját
kezével írt tóratekercset ajándékozott közösségének (ezek szerint a
rabbi szófer végzettséggel is rendelkezett), melyet Szimchát Tóra
ünnepén avattak fel.10 A korszakban ő volt a pesti neológ hitközség
legszigorúbb tagja, a vallásgyakorlati szemlélete gyakorlatilag az
orthodoxiával megegyező volt, így
sokan, akik az 1868/69-es zsidó
kongresszuson bekövetkezett három irányzatra való szakadást ellenezték, a személyével példálóztak,
hogy Pollák rabbi vallási szigora
milyen jól megfért Kayserling Májer
(1829–1905) rabbi reformokat pártoló gondolkodásával és a Dohány
utcai imarenddel.
Rabbiülnökök
1901 tavaszán, Sávuot ünnepén tartotta meg székfoglalóját Feldmann
Mózes (1860–1927) rabbi, akit a néhai Brill Sámuel Lőb (1814–1897)
Feldman Mózes rabbi
(Forrás: MILEV)
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melyből az akadémista dr. Goldziher Ignác (1850–1921) távozott az
egyetemi katedrára, Weiszburgot
pe
dig azért találták alkalmasnak
Goldziher pótlására, mert a rabbi
végzettsége mellett jogi diplomával
is rendelkezett.12
Az aranyszájú rabbi
Óbudáról

Esküvő a Rumbachban 1938-ból
(Forrás: Fortepan/Bokor András)
rabbi helyére választottak meg a
neológ rabbitestületbe. Korábban
a galántai (Galanta, Szlovákia) orthodox hitközség vallási életét vezette, ahol az ottani jó nevű jesivát is
átvette apósa halála után. Feldmann
rabbi nekrológjában írták, hogy neki köszönhető, hogy a pesti hitközség „szakított a neológia jelszavával
és a zsidósághoz való visszatérés
útjára lépett”. Ő is komolyan vette
a kóserság ellenőrzését és betartatását, és miután tanított a Rabbiképző
Intézetben, hatással lehetett a leendő neológ rabbik vallási nézeteire
is. Hevesi Simon (1868–1943) rabbi
búcsúztatójában azt mondta, hogy
Feldmann „nem csak egy templomnak, egy csoportnak papja volt ő:
lelkipásztora volt az egész hitközségnek, az egész magyar zsidóságnak, az egész világ zsidóságának”.11
Pollák rabbi halálával újból felmerült a rabbikérdés, ráadásul dr.
Weiszburg Gyula (1866–1919) rabbi, aki a hitközség segédrabbijaként
és magyar nyelvű hitszónokaként
többször is funkcionált a Rumbach
ban, nem jöhetett szóba, ugyanis ak
kortájt foglalta el a hitközség főtit
kári székét. Azt a főtitkári széket,

Adler Illés rabbi
(Forrás: MILEV)
1907. augusztus 30-án iktatták be
dr. Adler Illést (1868–1924), addigi
óbudai rabbit. A zsinagógában Feldmann rabbi fogadta új kollégáját és ő
kísérte a megboldogult Pollák rabbi
helyére. Adler rabbi há
romnegyed
órás székfoglalóját töb
bek között
Salamon király szavaira építette –
„jobb a közelálló szomszéd, mint a
távoli testvér” –, vagyis jó szomszédja akart lenni híveinek, akiknek mindig segítségükre lehet. A beszédről
utólag viccesen azt mondták, hogy
csak egy hibája volt, miszerint a
hallgatóságnak az utána következő
Isten-tiszteleten végig magában kellett tartania ovációját.13

Adler rabbi tanulmányait a paksi,
balassagyarmati és pozsonyi jesivákban végezte, miközben széles
körű világi ismereteket magánúton
sajátította el.
Rendszeresen publikált különböző folyóiratokba, írásai érték- és
szemléletformáló jelentőségűek vol
tak. Temetése ritkán látott részvétel
mellett folyt le a Király utca 35–37.
szám alatti gyászházból a zsinagógán keresztül a Kozma utcai temetőig.
A tátongó űr kitöltése
Adler rabbi halálával évekig tartó
tátongó űr keletkezett, melyet csak
1926. augusztus 15-én tudtak betölteni dr. Fischer Benjámin (1879–
1966), addig trencséni (Trenčín,
Szlovákia) rabbival.14 Fischer rabbi
szigorú és konzervatív alapokon
álló programját az alábbiakban foglalta össze:
„A Tóra örök érvényessége, korok
és viszonyoktól és az emberi szellem fejlődésétől független, feltétlen
kötelező ereje: az a vallásos alap,
amelyen állok. Nem ismerem el a
múlandó idők, a váltakozó, megbízhatatlanul ingadozó, csalók lidércfény gyanánt imbolygó, úgynevezett
korszellem erőszakos fölényeskedését, sem szent vallásunk harmatfriss
és kristálytiszta tanai és igazságai,
sem az isteni eszméket kifejező és
megjelenítő vallásos cselekedetek,
avagy a zsidóság lelkéből fakadt és
nemzedékek vértanú-hűsége által
megszentelt hagyományos formák
felett. Hiszen a szüntelen és soha
le nem záruló fejlődési folyamatban
lévő emberi szellem, akármely fejlődési fokán is, mindig csak részleges
igazságokat rejtő, csak feltételes
érvénnyel bíró megismeréseit nem
helyezhetjük a Tóra örökérvényű
abszolút autoritása fölé.”15

1
Gábor Gyula, „Az ötvenéves Rombach-utcai templom”, Egyenlőség, 1922. 41. évf. 36. szám, 4.; 2 Sisa József, „A Rumbach utcai zsinagóga,
Otto Wagner ifjúkori alkotása”, Ars Hungaria, 1982. 10. évf. 1. szám, 43–45. A továbbiakban: Sisa, 1982.; 3 „Különfélék – Zsinagóga-szentelés.”,
Pesti Napló, 1872. 23. évf. 227. szám, 3.; 4 „Az izraelita uj imaház”, Magyar Ujság, 1872. 6. évf. 221. szám, 3.; 5 Sisa, 1982: 45.; 6 „A kormány nem
engedélyezte a statusquo hitközség alakítását Budapesten”, Egyenlőség, 1931. 51. évf. 13. szám, 8.; 7 „A zsinagóga, mely legyürte a templomot”,
Egyenlőség, 1899. 18. évf. 15. szám (melléklet), 1.; 8 „Hirek – Pollak L. pesti rabbiról”, Egyenlőség, 1901. 20. évf. 21. szám, 9.; 9 „Pollak Eliezer rabbi
1822–1905”, Egyenlőség, 1905. 24. évf. 28. szám, 3–5.; 10 „Hirek – Pollák Lázár”, Egyenlőség, 1892. 11. évf. 43. szám, 12.; 11 „Meghalt Feldmann
Mózes, a pesti rabbikar nesztora”, Egyenlőség, 1927. 46. évf. 34. szám, 6–7.; 12 „Hirek – A pesti rabbikérdés”, Egyenlőség, 1905. 24. évf. 20. szám,
11.; 13 „Hirek – Papiktatás”, Egyenlőség, 1907. 26. évf. 35. szám, 7–8.; 14 „Fischer Benjámin dr. főrabbi beiktatása”, Egyenlőség, 1926. 45. évf. 34.
évf. 3.; 15 Fischer Benjámin, „Mi a programom?”, Egyenlőség, 1926. 45. évf. 13–14. szám, 25.
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ASHKENAZIUM

– új mesterszakos judaisztikaképzés indul Budapesten
Szeptemberben mesterszakos Zsidótanulmányok-képzés indul Budapesten. Az EMIH kezdeményezésére, a Milton Friedman Egyetem keretein belül megvalósuló Ashkenazium Intézet angol
nyelvű MA kurzusain a legnevesebb amerikai és izraeli egyetemekről érkező vendégprofesszorok előadásait is hallgathatják majd a magyar és külföldi diákok. Juhász Vali írása
Az EMIH, a hazai felsőfokú judaisztikaoktatás színvonalának emelése céljából, a Milton Friedman
Egyetemen belül létrehozza az
Ash
kenazium (áskenáznak hívják
az európai zsidóságot – a szerk.)
Intézetet, amely első lépésként önálló mesterszakos vallástudományi
képzést indít. Az angol nyelvű MA
szak 2021 szeptemberében kezdi
meg működését. A név az európai
zsidóság hagyományos „askenáz”
megnevezésére utal, ugyanis az Intézet – a világon először – a zsidó tanulmányokon belül, kifejezetten az
európai zsidóság szellemtörténetével és kultúrájával foglalkozik majd.
A magyar és külföldi hallgatók a
zsidó vallásfilozófiával, kánonjogtörténettel és misztikával foglalkozó
rabbinikus tárgyakat hallgathatnak,
továbbá nagy hangsúlyt kap a szekuláris európai zsidó irodalom és
filozófia ismertetése is. A Yale, a
Harvard, University of California,
a New York-i Touro College, az
izraeli Bar-Ilan és a Tel Aviv University, valamint a német Bergische
Universität Wuppertal egyetemről
érkező neves vendégprofesszorok
garantálják, hogy a résztvevők a régióban egyedülálló, világszínvonalú
judaisztika-képzést kapjanak.
Az iskolának az a célja, hogy az
itt diplomát szerzők különleges
előnybe kerülhessenek a karrierjük
folytatásakor, nemcsak a zsidó oktatásban, hanem a zsidó kultúra,
társadalom és politika minden, a
zsidó nép számára releváns aspektusában is.
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Az Ashkenazium dékánja, Dr.
Michael Chighel filozófus-profes�szor elmondta, hogy a magyar hallgatók jelentős tandíjkedvezményt
kapnak, de a külföldi jelentkezők is
nagyon kedvező feltételekkel tanulhatnak judaisztikát Budapesten. Az
Ashkenazium campusa a pesti belvárosban lesz, ennek kialakítása is
hamarosan megkezdődik.
Januárban Dr. Chighel találkozott a vállalkozókkal, hogy megvitassák az eredeti Talmud Tóra épületének felújítását. Ez a legrégebbi
ilyen ház Pesten, a Vasvári Pál utca 5.
szám alatt. A legutóbbi felújítás során az épület belső részét lakásokra
osztották fel. Az új tervek szerint az
1. szintet nagy előadóteremmé bővítik. Két további osztályterem épül a
2. szinten. Az épületben kényelmes
társalgó és különféle „zugok” találhatók, ahol a diákok időt tölthetnek.
Az Ashkenaziumnak saját szállás
szol
gáltatása van, amelynek célja,
hogy minőségi lakást találjon tanulói
nak az iskola környékén. A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban az
accommodation@ashkenazium.eu
címen lehet érdeklődni.
Természetesen a hallgatók sokszor szívesen intézik maguknak a
szállást. Az alábbiakban a lakásvadászathoz hasznos weboldalak
találhatók: Budapest Flats and
Apartments for Rent on Facebook,
Uni
ted Erasmus Housing, Tower
Budapest. Más webhelyek és Facebook-oldalak könnyen guglizhatók.
A budapesti bérleti díjak az
amerikai, izraeli és nyugat-euró-

pai normákhoz képest jelentősen
alacsonyabbak. Egy első osztályú
diákszoba egy közös apartmanban
havonta általában 200-400 euróba
kerül.
A kóser étkezést tartó hallgatók
számos finom glatt kóser éttermet
vehetnek igénybe a környéken,
mint például a Carmel, a Tel Aviv
Café és a Meatup. A 7. kerületben
a Kóser Piac egy glatt kóser kisbolt.
A Semes a helyi kóser pékség, amely
megrendeléseket fogad és szállít.
A hallgatók igényeitől függően az
Ashkenazium irodája gondoskodik
a meleg ebédek, pékáruk és kóser
ételek rendszeres szállításáról a Vasvári Pál utca 5. szám alatti campusra.
Az Ashkenazium Zsidó tanulmányok MA tanterve négy tanulmányi
területre oszlik: történelem (AH),
rabbinika (AR), intellektualizmus
(AI) és irodalom (AL).
Osztályok
Az Ashkenazium előadásai és szemináriumai mind egy agytröszt
(think tank) mintájára működnek.
Minden tanfolyam intenzív egyhetes szemináriumként fog zajlani
egy tanárral annak érdekében, hogy
megkönnyítse az elmék intim találkozását és lehetőséget teremtsen a
mélyreható elmélyülésre egy-egy témában. Bizonyos esetekben a kiegészítő tanítási órákat online tartják.
Részvételi követelmények
Minden szemináriumi tanfolyam
23 osztályon belüli órát és további
5 online órát foglal magában. Az
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órai bontás általában a következő
lesz: hétfőtől csütörtökig 9:00-12:00
és 13:00-15:00 között. Péntek 9:0012:00 óráig.
Az oktatóknak joguk van az
ütemterv megváltoztatására, hogy
jobban megfeleljenek maguknak és
a hallgatóknak.
Bármely adott tanfolyam teljesítése érdekében a hallgatók várhatóan
legalább 18 tanórán vesznek részt.
Vizsgák és osztályzás
Eltérő rendelkezés hiányában a
hallgatónak el kell olvasnia az ös�szes kijelölt tananyagot az adott
szeminárium megkezdése előtt.
Erre ösztönzésképpen az osztályzat
15%-a az első óra előtt megrende-

tíz éven át Bécsben tanított judaisztikát. Tudományos érdeklődése
középpontjában az európai filozófusok állnak, azon belül is Martin
Heidegger és Emmanuel Levina
munkásságával foglalkozott. Chighel „Kabale” című könyve, amely
Heidegger és a judaizmus kapcsolatával foglalkozik, a 2020-as év egyik
filozófiai szenzációja volt.
A márciusban bemutatott népszerűsítő filmben Michael Chighel
professzor ismerteti az Ashkenazium programját, melyben a kétéves képzés keretein belül olyan
témákban szerezhetnek nemzetközi
diplomát az érdeklődők, mint a
középkor jelentős rabbijainak munkái, a felvilágosodás mozgatórugói

A zsidó negyed
A budapesti zsidó negyed kétségtelenül a város „legjellemzőbb”
része. Még mindig a dzsentrifikáció folyamatában van ez a
kopott-elegáns kerület. Zsúfolt funky kis dizájner butikokkal,
vintage üzletekkel, galériákkal, utcai művészettel és óriási falfestményekkel a régi tűzfalakon, hangulatos egzisztencialista
kávézókkal és az egyedülálló „romkocsmákkal”.
Nemzetközi hírű a mór újjászületés stílusában épült Dohány
utcai nagyzsinagóga, amely Európa legnagyobb és a világ
második legnagyobb zsinagógája. Két kisebb, de még mindig nagyon karizmatikus zsinagóga található a környéken: a
neo-orientalista stílusú a Rumbach Sebestyén utcában, valamint
a Kazinczy utcai, szecessziós arculattal.
A kommunizmus 1989-es összeomlása óta a zsidó élet vis�szatért a 7. kerületbe működő zsinagógákkal, iskolákkal,
mikvékkel, judaika üzletekkel, kóser éttermekkel és étkezési
szolgáltatásokkal. Az Ashkenazium is jelentős hozzájárulásnak
ígérkezik a helyi zsidó negyed újjáéledésében.

zett vetélkedőn alapul, amelynek
célja, hogy tesztelje a hallgató alapvető ismeretét az olvasmányokról.
Az osztályzat fennmaradó része
(85%) egy esszén alapul. A hallgatóknak lehetőségük lesz beküldeni
az esszé második tervezetét, miután
megkapják az oktató visszajelzését
az első tervezetről, amely esetben az
esszéhez rendelt magasabb osztályzat lesz végleges.
Az intézmény vezetője, Michael
Chighel professzor Torontóban és
más kanadai egyetemeken végezte
filozófiai tanulmányait, csaknem

vagy a Wissenschaft des Judentums
(„zsidóságtudomány”) kora és eredményei.
A rövid bemutatóvideóból megtudjuk az egyetemen oktató néhány
professzor nevét, így fény derül arra, hogy az Ashkenazium oktatói
gárdájához olyan neves tudósok
csatlakoztak, mint Suzannah Heschel a
Dartmouth College-ból, Paul Franks
a Yale-ről, Elliott Wolfson a California
Universityről, Susan Handelman és Eric
Lawee a Bar Ilan Egyetemről, Henry Abramson a Touro College-ból vagy Peter
Trawny az Universitat Wuppertalból.

A képzésre az Ashkenazium honlapján lehet jelentkezni: www.ashkenazium.eu
Jelentkezési határidő: 2021. július 30.
2021 június | egység
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Börtönlelkészi szolgálat:

A börtönlelkész feladata összetett: segíti az elítélteket a vallásuk gyakorlásában, szükség esetén
pedig lelki támaszt ad. A rabbinak némi fejtörést is okozhat ez a speciális megbízatás. Hogyan
lehet tfilint feltenni egy olyan zárkában, ahol mellékhelyiség is van? Hogyan lehet elkerülni a
szombatszegést, ha az embernek detektoros kapunk keresztül kell közlekednie? Július elsejétől
az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) veszi át a börtönlelkészi feladatokat.
Az országos főrabbi Faith Asher lesz, aki már tíz éve végez rendszeresen börtönmissziós feladatokat. Ónodi-Molnár Dóra Riportja
– A zsidóság egyik fontos alapja a
szolidaritás, a Kol Jiszráél árevim ze
báze azaz „minden zsidó felelős a
másikért”, ahogy a Talmudban van.
Azokért is felelősséggel tartozunk,
akik messze kerültek a közösségtől.
De ez a küldetés nem új keletű a
Chábád estetében, hiszen e mozgalom filozófiája szerint minden
zsidóval – legyen az akár a legros�szabb helyzetben is – foglalkozni
kell – osztja meg gondolatát Faith
Asher, a Budavári Zsinagóga rabbija
azzal kapcsolatban, hogy miért jár
évek óta rendszeresen börtönökbe
azoknak a zsidó származású elítélteknek segíteni a vallásuk gyakorlásában, akik ezt igénylik. Asher rabbi
nemcsak a szombat, illetve más ünnepek alkalmával lát el rabbinikus
feladatokat, hanem, ha kérik tőle,
személyes istápolást is vállal. A legtöbb elítélt feldolgozta azt a tényt,
hogy ülnie kell, de vannak olyanok,
akik igazságtalannak tartják a rájuk
kirótt büntetést, nekik segíthet a
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privát audiencia. Az évek alatt több
elítélt is tartotta, sőt most is tartja
szabadulása után a kapcsolatot Asher rabbival, aki onnantól kezdve
gyakorolja a börtönlátogatást mint
micvát, amióta tanulmányait követően 2011-ben visszatért Magyarországra.
– Nagy kihívás – összegzi a tapasztalatait erről a feladatról Faith Asher,
aki már nem egyszer fújta meg börtön
falai között Ros hásánákor a sófárt.
Sokszor fejtörést is okoz, hogyan lehet úgy bejutni egy olyan szigorúan
őrzött objektumba, mint egy börtön,
anélkül, hogy ne történjen szombatszegés. – Egy-másfél óra gyalog oda,
ugyanennyi vissza, míg egy budapesti börtönbe eljutok. Igyekszem úgy
elkészülni, hogy semmi ne indítsa be
a detektorkaput a belépéskor. Volt
már, hogy egész úton imádkoztam,
hogy a cipőm ne csipogtassa be átlépéskor a biztonsági ellenőrző fémjelzőjét. Az is fejtörést okoz, hogyan
lehet a zárka ajtajára mezüzét tenni

vagy hogy lehet-e tfilint feltenni egy
olyan helyiségben, ahol van egy nem
megfelelő módon elkülönített mellékhelyiség – mondja Faith Asher, aki
azt is elmeséli, hogy általában pozitívan fogadják őt az elítéltek. – Különleges érzés elítélteknek istentiszteletet tartani. Többen vannak a rabok

Forrás: Hédi Benyounes/Unsplash/
Creative Commons

rabbi a rácsok túloldalán
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A Börtönlelkészi szolgálat kialakulása
A történelmi korok dokumentumai tanúskodnak arról, hogy az egyházak
nem hagyták magukra az elítélteket, törődtek a különböző bűncselekmények miatt elzárt rabokkal. Már a 19. században is felmerült, hogy a
büntetés letöltése alatt olyan segítséget kapjanak a rabok, amelyek a
szabadulás után segítik őket a társadalomba való visszailleszkedésben.
Miklósi Márta, A büntetés-végrehajtási szervezet reintegrációs tevékenységeinek új rendszere Magyarországon című, 2016-ban megjelent
tanulmányában felidézi, hogy a rendszerváltás környékén,  רןאלש1989
után a büntetés-végrehajtás és az egyházak között kialakult az az együttműködés, amelynek keretében egyházi szolgálat végzése céljából egyházak és a különféle felekezetek vezetői, valamint a missziós és karitatív
szervezetek tagjai beléphetnek a börtönökbe. Tehát ez a kapcsolat már
több mint harmincéves múltra tekint vissza.
A Börtönlelkészi Szolgálat életre hívásáig azonban 2000-ig kellett várni. A Börtönlelkészi Szolgálat létrehozása „a hazai büntetés-végrehajtási
intézetekben jelentős esemény volt”. A tanulmányból az is kiderül, hogy
„mind az egyházak, mind pedig a büntetés-végrehajtás nagy figyelmet
fordítottak a Börtönlelkészi Szolgálat működésének biztosítását szolgáló
feltételek megteremtéséhez annak érdekében, hogy a vallásgyakorlás ne
csupán alkotmányos alapelv maradjon, hanem napi szinten élhessenek a
vallásgyakorlás jogával mindazok, akiknek életében a vallás támogatást,
útmutatást jelent”. A zsidó börtönmisszió is közel harmincéves múltra tekint
vissza. Korábban Köves Slomó és Oberlander Báruch is bejárt rabbinikus
feladatokat ellátni a börtönökbe.
között olyanok, akik addig még nem
találkoztak a vallással. – Feladatom,
hogy segítsem az elítélteket abban,
hogy a szabadulás utáni időben is
visszatérjenek hozzánk vagy más zsinagógákba. Többen fogadkoznak a
börtönben, ha kijönnek, megtartják
a vallást. De azt tapasztalom, hogy
amikor ténylegesen szabadulnak,
a benti lelkesedés alábbhagy. Bár a
Tóra iránti szeretet megmarad, de
azért nem azon a szinten, ahogy az
bent volt – mondja Faith Asher. – A
börtönben azok az elítéltek, akinek
a szabadulás reménye a szemük előtt
lebeg, szeretik tervezgetni, mi lesz a
szabaduláskor, kit fognak meglátogatni, kit nem, hová vezet majd az
első útjuk, hogyan fognak munkát
keresni, mit fognak majd dolgozni.
Szeretnek beszélgetni a rabbival arról is, mi újság kint a világban, mert
a rabbi a benti és a kinti világ közötti
kapocs – teszi hozzá, bemutatva azt,
hogy a vallásgyakorlás segítésén túl
miben számítanak rá.
– Milyen volt, amikor először
lépte át egy börtön kapuját? – kérdezzük. – Meglepődtem. Úgy képzeltem, olyan lesz, mint amilyennek

Ez a több éves gyakorlat is közrejátszott abban, hogy július elsejétől,
amikortól az EMIH átveszi a Mazsihisztől a börtönlelkészi feladatokat,
Faith Ashert nevezik ki országos
hatáskörrel rendelkező rabbinak.
Addig azonban még rengeteg a
teendő. A rabbinak ugyanis egy nagyon szigorú hierarchiában működő rendvédelmi intézmény minden
szabályát kell kitanulnia. A szigorú
biztonsági előírások miatt tanfolyamot is el kell végeznie. Asher együtt
dolgozott a feladatot eddig ellátó
börtönlelkésszel, a most nyugdíjba
vonuló Schönberger András pécsi főrabbival, azon például, hogy
biztosítsák a kóser ellátást a büntetés-végrehajtás intézményeiben. Ez
ugyanis nem megy zökkenőmentesen, és bizony komoly koordinációt
igényel, aminek csak az egyik eleme
az igényfelmérés. – Az ünnepi étkezések alkalmával sokszor fogyasztunk bort, de alkoholt tilos bevinni
a börtönbe, ezért azt szőlőlével lehet
pótolni. Üveget nem lehet bevinni,

Kóser étel a börtönben
A kóser börtönkosztért már három éve az EMIH fenntartásában működő
Óbudai Kóser Catering felel. Az izraelita elítéltek ugyanis jogosultak kóser
étkezésre, ha azt igénylik. A Catering vezetője, Erdős Judit azt mondja, a
budapesti büntetés-végrehajtási intézményekbe szállítják ki az ételt, ami
napi háromszori kóser étkezést biztosít. Jelenleg tíz adagot visznek ki
minden nap. – Az igény nagyobb lenne, mert a kóser étel sokkal jobb minőségű és finomabb is, mint a börtönkoszt. Az igényt azonban megvizsgálják
a rabbik, és csak azt hagyják jóvá, ha tényleg zsidó származású elítélttől
érkezik a kérés – meséli Erdős Judit. A büntetés-végrehajtás mindig jelzi, ha
az ételt olyan rabnak kell készíteni, akit fizikai munkára küldenek. Az ilyen
esetekben nagyobb kalóriatartalmú ételeket állítunk össze. De azt is jelzik,
ha valaki börtönkórházba kerül, és diabetikus táplálkozást kell követnie.
Minden egyedi igénynek meg kell felelniük az ételeinknek – teszi hozzá. A
kóser börtönkoszt nem olcsó mulatság, szállítással, csomagolással együtt
egy napi adag ötezer forintba kerül. Ennek a költségnek a 20 százalékát
fizeti ki az állam, a többit az EMIH rakja hozzá.
az amerikai filmekben látjuk: sok
kapun átkelve egyedül találkozom
narancssárga ruhás rabokkal. De
nem ilyen volt. A rabok nem na
rancssárgában vannak, és én is min
dig kísérővel megyek. Fontos, hogy
az ember beleélje magát az elítélt lel
ki helyzetébe. Fontos együtt érezni,
még akkor is, ha nekik mások az igényeik, más a lelkiviláguk – meséli.

szintén a biztonsági szabályok miatt. Azonban, ha üvegből áttöltjük
egy műanyag flaskába, abba már
kerülhet mindenféle, nem garantálható a kóserság. A tárolása sem egyszerű ezeknek az ételeknek – idézi
fel Asher rabbi, mennyi feladat van
annak megszervezése mögött, hogy
minden elítélt, aki igényli a kóser
étkezést, megkaphassa azt.
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A saláták csodálatos világa
Zöldséges vagy gyümölcsös, sós, savanyú vagy inkább édeskés, darabos vagy krémes, de mindenképpen sokszínű – mi is lehetne más, mint a saláták világa. Keverhetjük őket, tetszés szerint
változtathatjuk a hozzávalókat, az összetevők arányait, készíthetjük fűszeresebbre vagy inkább
visszafogottabbra, a lényeg, hogy egy salátákkal teli asztalon biztosan mindenki talál magának
néhány kedvére való finomságot. Dénes Anna írása
Bár az izraeli konyha a világ minden tájának konyhaművészetéből táplálkozik, hiszen annyiféle nemzet ételeit
szívta magába, alapvetően mégis mediterrán jellegű,
vagyis alapvetően zöldségekre, gyümölcsökre, hüvelyesekre, olívaolajra és gabonafélékre, valamint jellegzetes
fűszerekre épít, ezt egészíti ki a halak, a tejtermék, a tojás
és a baromfihús. A vörös húsok sokkal kisebb mértékben jelennek meg. Ebbe az irányzatba jól illeszkedik a
saláták sokfélesége.
A mára már klasszikussá vált izraeli reggeli elmaradhatatlan kellékei a különféle saláták, és éttermekben, illetve
a szombati étkezések alkalmával meleg kenyérrel vagy
szombati bárchesszel körítve is mindig fontos szerepet
töltenek be az asztalon előételként, kiegészülve mártogatósokkal vagy a szinte elmaradhatatlan olajbogyóval.
Napjainkra elterjedtté vált, hogy a szombati és ünnepi étkezéseket salátákkal indítjuk. Ezek között kiemelt
szerepet kap az ún. izraeli saláta, mely egyszerűségében
is ízletes és szemet gyönyörködtető fogás. A gasztronómiai történetírók szerint a korai, még államalapítás
előtti kibucok közös konyhái vették át a térségben régóta ismert zöldségsalátát. Összetevői, a paradicsom, az
uborka, a hagyma és a petrezselyem könnyen megtermelhető és az év jelentős részében frissen elérhető volt
a kibucok földjein, így az országot építő kibuclakók
asztalára minden reggel nagy adag friss zöldség kerülhetett. A zöldségeket kisebb-nagyobb kockákra vágják
(ízlés szerint) és olívaolajjal, frissen facsart citrommal,
valamint a közkedvelt záátár nevű, elsősorban izsópot
tartalmazó, aromás fűszerkeverékkel ízesítik. Az eredeti
recept mára sokféle alakot öltött, kerülhet bele például
paprika vagy többféle hagyma is vagy elmaradhat belőle
a petrezselyem.
A saláták között többnyire szerepel néhány darabos
és néhány kenhető vagy mártogatós jellegű is. Ez utóbbi
csoportba tartozik a tchina, mely a tahininek nevezett,
sűrű, tiszta szezámmagkrémből készül. A tahini – különösen a teljes magból készített változatai – kalciumban
és vitaminokban gazdag, sűrű paszta, melyet vízzel és
citromlével lazítanak megfelelő állagúra és sóval, valamint összetört fokhagymával tesznek ízletessé. Ehetjük
magában, kenyérfélével, mártogathatjuk feldarabolt
zöldségekkel vagy meglocsolhatjuk vele a fenti izraeli
salátát, az eredmény mindig magáért beszél. Változatosabbá tehetjük a megszokott tchinát, ha egy csokor
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finomra vágott petrezselymet darálunk bele, ekkor zöldes színt kap a keverékünk, vagy ha nyers cékla levével
helyettesítjük a hozzáadott víz egy részét. A cékla ízét
elnyomja a szezámmag domináns, diós-földes íze, valamint a fokhagyma és a citromlé szintén erős aromája,
és szemet vonzó rózsaszínben pompázik tőle a tchina.
Sokan a sokféle formában a salátakínálatba kerülő padlizsánt locsolják meg tchinával. Ehhez egy
padlizsánt hosszában félbevágunk, gyémánt alakban
bevagdaljuk. A padlizsánokat tűzálló tálba fektetjük,
olívaolajjal meglocsoljuk, sóval, borssal, valamint fokhagymaporral fűszerezzük és a forró sütőbe tolva puhára sütjük. Tálaláskor meglocsoljuk a szokásosnál kicsit
folyékonyabbra készített tchinával vagy mellé, külön
tálkában kínáljuk azt.
Mielőtt receptekkel árasztanánk el az olvasót, néhány
fontos kósersági szabályt sorolunk fel, melyeket akkor is
szem előtt kell tartanunk, amikor elmerülünk a saláták
színes világában.
1. Ha maga a saláta párve, vagyis se nem húsos, se
nem tejes, akkor bármilyen étkezéshez fogyaszthatjuk,
feltéve, hogy párve edényekben készült. Ha tejes vagy
húsos edényeket használtunk, akkor az azonos típusú
étkezéshez fogyaszthatjuk, párve mivoltát azonban
megőrzi, ezért például megehetünk egy tejesben készült, ám párve, tejes összetevőt nem tartalmazó salátát
egy húsos ebéd után.

2. A salátákba gyakran kerül hagymaféle, fokhagyma
vagy citrom és a salátaöntetek gyakori összetevője az
ecet vagy a mustár. Ezek úgynevezett erős élelmiszerek,
ami azt jelenti, hogy átveszik és továbbadják annak az
eszköznek a típusát, amellyel készültek. Például: egy
tejes késsel felvágott citrom levéből nem facsarhatunk
húsos edényben összekevert izraeli salátára.
3. A saláták fő összetevői, a zöldségek, nyers formában
alapvetően mindig kóserek. Ha feldolgozott összetevőt
szeretnénk alkalmazni (pl. mustár), akkor az adott élelmiszerre természetesen kósersági pecsét (hechser) kell.
A nyers zöldséget-gyümölcsöt át kell vizsgálni, nehogy
bogarat vagy más tiltott csúszómászót vigyünk általa az
ételbe. Ezt a műveletet minden zöldségnél másként kell
elvégezni, a közös azonban, hogy tisztítással, áztatással
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és alapos átnézéssel bizonyosodhatunk meg arról, hogy
teljesen tiszta és bogaraktól mentes az elkészített étel.

4. Ecet: saláták gyakori összetevője az ecet. Sokféle
nyersanyagból készülhet (alkoholból, rizsből vagy gyümölcsökből), és ezek különféle háláchikus státusszal
rendelkeznek. A borecet és a balzsamecet szőlőből származik, így sokkal szigorúbb felügyeletet igényel, mint
más eredetű ecetfajták. Kóser borecet csakis kóser bor

készítésekor keletkezhet. Fontos tehát, hogy felhasználás előtt megbizonyosodjunk arról, hogy az ecet megfelelő kósersági pecséttel rendelkezik. Fontos emellett,
hogy az ecet, akárcsak a citrom, a hagyma vagy az erős
paprika, „dávár chárif ”-nak, vagyis erős ételnek minősül.
Ezért, ha nem-kóser edénybe kerül, akár hidegen is,
akkor nem fogyaszthatóvá válik, továbbá, ha egyszer
tejes edénybe töltöttük, nem önthetjük át húsosba, még
hidegen sem.

Guacamole
2 nagy paradicsom; 2 érett avokádó; ½ citrom leve; só, bors, ízlés szerint; chiliszósz vagy egy kevés
apróra vágott chili paprika (elhagyható)
Az avokádót meghámozzuk, magját eltávolítjuk, felkockázzuk. A paradicsomok
alját X alakban bevágjuk és néhány percre forró vízbe helyezzük őket. Így könnyen
lehúzható a héjuk és héj nélkül adhatjuk őket apróra vágva a salátához. A felkockázott terméseket bőségesen meglocsoljuk citromlével, ízlés szerint sóval, borssal,
illetve chillivel fűszerezzük és egy órára hűtőbe tesszük, hogy összeérjenek az ízek.

Mangó-Avokádósaláta
1 nagy, érett avokádó; 1 mangó; ¼ pohár friss, apróra vágott koriander; 3-4 szál
újhagyma; néhány szelet csípős paprika; só, ízlés szerint
A gyümölcsöket megtisztítjuk és közepes méretű kockákra vágjuk.
Hozzáadjuk a koriandert (előkészítéséről l. fent), a karikákra vágott
újhagymát és az egészen picire darabolt csípős paprikát. Ízlés szerint sóval ízesítjük és tálalás előtt egy órára behűtjük, hogy az ízek
összeérjenek.

Gránátalmás bulgursaláta
egy csészényi gránátalmamag; ½ csésze bulgur; 3-4 szál újhagyma; kis csokor friss koriander vagy
koriander és petrezselyem vegyesen; ½ citrom leve; 1 ek. olívaolaj; só, bors, ízlés szerint
A bulgurt kétszeres mennyiségű sós vízben megfőzzük. Ha kihűlt, hozzákeverjük a gránátalmát és a felkarikázott újhagymát. A koriandert (illetve a
petrezselymet) vízbe áztatjuk, majd ellenőrizzük, nehogy bogár legyen rajta.
Finomra aprítjuk és a bulguros keverékhez adjuk. Meglocsoljuk a citromlével
és az olívaolajjal, ízlés szerint sóval, borssal vagy őrölt korianderrel is fűszerezhetjük, majd az egészet óvatosan összeforgatjuk.

Sárgarépás káposztasaláta
½ fej káposzta; 2 nagy sárgarépa; ecet; cukor; só, bors, köménymag
A káposzta külső leveleit lebontjuk. Ha a káposztafej szép,
egészséges és nem látszik rajta lyuk vagy sérülés, akkor nyugodtan felhasználhatjuk, nem kell kártevők jelenlététől tartanunk. A káposztafejet félbevágjuk. Az egyik felet nagy lyukú
reszelőn lereszeljük. A répát is lereszeljük. Az ecetből, cukorból
és a fűszerekből egy kevés vízben feloldva salátalét készítünk
és a reszelt zöldségeket beleforgatjuk. Tálalás előtt az ízeket
hagyjuk kissé összeérni.
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Segítség egy szempillantás alatt
Dénes Anna meséje

Reb Berel a fehéroroszországi Novozsibkovban élt. A
lubavicsi rebbe hászidja volt, ezt mutatta kalapja, szakálla és kaftánja, vagyis hosszú kabátja is. Szorgalmasan
tanulta a Tórát, szeretettel fordult zsidó testvérei felé és
szívesen vett részt a közösség különféle eseményeiben
is. Egyre növekvő családját kis boltjának bevételéből
látta el egészen addig, míg el nem határozta, hogy feleségével, fiaival és lányaival a Szentföldre költözik. Ekkor előreutazott, hogy feltérképezze a lehetőségeket és
a lehető legjobban megkönnyítse családtagjai számára
a költözést, ami akkoriban, a repülőgépek feltalálása
előtt, egyáltalán nem volt gyerekjáték.
Reb Berel Izrael földjén rögtön munkához látott. A
tengerparti Hadera mellett telepedett le, egy vallásos
településen. Az ott lakók többsége a közeli mocsarak
lecsapolásával foglalkozott: kiszárították a hatalmas lápokat, hogy szántóföldet, termőföldet nyerjenek, ahol
zöldséget-gyümölcsöt tudtak termeszteni. Nehogy azt
gondoljátok, hogy ez egyszerű munka volt! Sőt! Berel
nehéz és veszélyes feladatot vállalt annak érdekében,
hogy a családja is Izraelbe költözhessen! Berel a Tóráról
sem feledkezett meg: az egész napos fárasztó munka
után minden este leült egyszerű asztalához tanulni.
Berel soha nem panaszkodott, épp ellenkezőleg! „Köszönöm az Örökkévalónak, hogy megengedte nekem,
hogy a Szentföldön dolgozzam!”
Néhány hét telt el így. Ám egyszer csak Berelt is
utolérte a mocsarak lecsapolásán dolgozók betegsége:
magas lázzal dőlt ágynak, és végül kórházba szállították. Az orvosok és nővérek áldozatos munkájának köszönhetően Berel lassan
felépült, ám az orvosok azt mondták neki, hogy vagy visszaköltözik Oroszországba, vagy
elköltözik
Jeruzsálembe,
ahol jobb a levegő, mint a
gőzökkel-gázokkal teli
mocsaras környezetben.
Berel sajnálta, hogy nem
teljesítheti tovább Izrael
földje megművelésének micváját,
de megtette, amit az orvosok javasoltak. Jeruzsálemben telepedett hát le és a muszlim
negyedben nyitott egy kis
vegyesboltot. Cukrot, lisztet és más effélét árult. Az
áru messze földről, Odes�szából érkezett Izraelbe.
Jól ment az üzlet, annyira, hogy nem sokkal később
Berel felesége és gyerekei
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is megérkezhettek Jeruzsálembe, a szent városba. A
környékbeliek mind szerették az istenfélő boltost,
akit – ahányszor csak beléptek – mindig a könyve fölé
görnyedve találtak. Az üzletben mindig béke honolt,
a polcokon rend, Berel arcán pedig mosoly ragyogott,
ahogy kedvesen és jó szívvel szolgálta ki a vevőit. Teltek-múltak az évek, Berel gyerekei felnőttek és nekik
is gyerekeik születtek. A bolt pedig csak működött tovább.
Izrael földje ekkor hosszú évszázadok óta az Ottomán Birodalomhoz tartozott. Egy napon a birodalom
egy hivatalnoka lépett be az üzletbe, és szigorú hangon így szólt: „Berel! Rengeteg pénzzel tartozol a mi
urunknak, a pasának! Ha holnap délig meg nem fizeted
minden adósságodat, elvesszük a boltodat és mindent,
ami benne található!” Azzal egy hivatalos iratot is átadott Berelnek. Reb Berel figyelmesen meghallgatta a
hivatalnokot, majd leült a Talmudjához és mintha mi
sem történt volna, tanulni kezdett. Unokája, aki addig
mellette sertepertélt és megrémült a szigorú tisztviselőtől, azt kérdezte: „Nagyapa, hát nem hallottad, mit
mondott ez az ember?” Az idősödő férfi így felelt: „Ne
aggódj, fiam. Isten segítsége egy szempillantás alatt
ideér.”
Másnap reggel Berel a szokott időben kinyitotta a
boltot. Unokája, mint mindig, megint ott volt mellette,
de ahányszor megkérdezte: „Nagyapa, most mi lesz?”,
Berel mindig azt felelte, Talmudjából felnézve: „Isten
segítsége egy szempillantás alatt ideér.”
Negyed 12-kor, alig 45 perccel
a kitűzött időpont előtt, hirtelen
kivágódott a kis üzlet ajtaja, és
egy feldúlt városi tisztségviselő
rontott be rajta. „Egy egész
század török katona érkezett
előzetes figyelmeztetés nélkül! Nincs semmink, amivel
megetethetnénk őket. Adj lisztet, jó sok lisztet, hogy kenyeret süthessünk
nekik!” Berel nyugodtan becsukta szeretett
Talmudját és a raktárba ment, hogy néhány
zsák lisztet hozzon a rémült embernek. A férfi
sietősen előkapott egy köteg pénzt a
zsebéből és számolatlanul Berel kezébe
nyomta, majd éppolyan sietősen, ahogy
érkezett, elviharzott. Mit csinált ekkor
reb Berel? Kényelmesen elsétált a sarkon
túl levő hivatalba és egyszerre kifizette
minden adósságát. Aztán visszatért a
boltba, és kényelmesen leült tanulni. Egy
kicsit azért elmosolyodott. Isten valóban
egy szempillantás alatt tett csodát.

Illusztráció: Tausz Gábor Ezra
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Éceszgéber

Álomtemető
A szemünk előtt kibontakozó belső intifáda nemcsak embereket fog eltemetni, hanem egy sor álmot
is a Közel-Kelet jövőjével kapcsolatban. Robert C. Castel írása

Mindennek ellenére, a csúcsra érve, az izraeli arab
közösség hátat fordított a jövőnek, és visszatért a múltba.
A második ilyen álom Simon Peresz látomása volt, az új,
Európai Unió-típusú Közel-Keleté. Az Unióhoz hasonlóan ez a terv is egy gigantikus megvesztegetési ügyleten
alapult. Ha majd a Közel-Kelet népei megízlelik az anyagi jólétet, akkor lemondanak az atavisztikus törzsi fixációikról és dühödt nacionalistákból jóllakott fogyasztóvá
lényegülnek át. Izraelnek a Japánt is meghaladó 41 ezer
dolláros egy főre eső nemzeti jövedelme hegyként magasodik a környező országok nyomora fölé. Mégsem volt
elég arra, hogy „megvesztegesse” az arab kisebbséget.
Ők inkább az 1700 dolláros gázai modellt választották.
A harmadik álom, ami makacs kórokozóként kapaszkodik a nyugati értelmiség elméjébe, arról szól, hogy
tulajdonképpen ők a teremtés koronája és végső soron
mindenki olyan akar lenni, mint ők. A világ neanderthali kövületei előbb-utóbb belátják tévedésüket és megtérnek a liberális demokrácia keblére. Mi több, egy determinisztikus folyamatról van szó, mely szükségszerűvé
teszi, hogy a világ egyre inkább olyanná váljon, mint
pl. Svédország. Eszerint az elmélet szerint Izrael arab
kisebbsége a legjobb úton haladt efelé a cél felé, és csupán a zsidók primitív politikai ösztönei állják útjukat.
Az izraeli arab kisebbség ennek is hátat fordított,
és inkább a Hámász-féle jövőmodellt választotta.
A negyedik ilyen álom az Oslói Révület, mely azt próbálta elhitetni velünk és a világgal, hogy a százéves háború
nem Lodról, Jaffóról es Akkóról szól, hanem Ramalláról
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Az első ilyen álom arról szólt, hogy ha Izrael megszűnik zsidó államnak lenni és ehelyett az „összes polgára
államává válik”, akkor ez lezárja a százéves arab-izraeli
konfliktust.
Izrael arab lakosai még sohasem voltak ilyen közel
az álom megvalósításához, mint néhány nappal ezelőtt.
Az Ábrahám-egyezmények remek megélhetést ígértek,
a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok új munkalehetőségeket nyitottak az arabul beszélő és a térség kultúráját ismerő izraeli arabok előtt. A politikai életben a
kisebbségi pártok váltak a mérleg nyelvévé. A politikai
elit végre számottevő erőforrásokat biztosított az arab
közösségek belső problémáinak megoldására.
Omer Tabib izraeli katona temetése,
aki a gázai határon esett el
es Hebronról. Hogy amit a Jordán és a tenger között élő
arab lakosok akarnak, az a status quo ante 1967, és nem
a status quo ante 1948. Hogy háromnegyed évszázad
után a Függetlenségi Háború véget ért.
1948 óta első alkalommal újra Lod, Jaffo és Akkó
birtoklásáért folyik a harc. Ha ez nem elég világos
beszéd, akkor nem tudom, hogy mi az.
Biztos lesznek olyanok, akik az illúzióikat mentve
megpróbálják újra a zsidókra hárítani a felelősséget.
Objektíven szemlélve ez meglehetősen lekezelő, talán
rasszista hozzáállás Izrael arab lakosaival szemben.
Nem magatehetetlen kiskorúakról van szó, hanem egy
büszke és magabiztos közösségről, amelyik nem szégyelli az etnikai identitását.
Zsabotyinszkij a Vasfal című írásában ennél sokkal
több tisztelettel és hozzáértéssel elemezte az arabok
politikai kultúráját, és sohasem hitt abban, hogy meg
lehet őket vásárolni jóléttel, liberalizmussal, egyenlőséggel stb. Ezekkel a nyugati luxuscikkekkel csupán
annyit sikerült elérnünk, hogy elhalasztottuk a robbanás időpontját.
Ami a szemünk előtt kibontakozik, az a Közel-Kelet
többi országából jól ismert törzsi tél, amit
a javíthatatlan széplelkek anno Arab Tavasznak neveztek.
Az írást a szerző eredetileg a Facebookon publikálta,
majd engedélyével a neokohn.hu internetes portálon jelent meg.
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Karosszék a mauzóleumban

A feleségem szívesen mondogatja, hogy a legjobb barátaim valójában régóta halott emberek. Van ebben némi hátborzongató igazság.
A napjaim legnagyobb részét olyan emberek társaságában töltöm, akik
már azelőtt rég halottak voltak, hogy én megszülettem volna. Kisfiúként persze nem igazán volt időm efféle alakokkal foglalkozni. Inkább
dámáztam, monopolyztam, bringáztam vagy úszni mentem. Esetleg
a tévé előtt ültem vagy semmiségek miatt balhéztam össze a hozzám
hasonlóan eleven és egészséges srácokkal. Amikor azonban az egyetemen összetalálkoztam az első régóta halott emberrel, egy Szókratész
nevű finom úriemberrel, annyira a hatása alá kerültem, hogy nekiálltam megtanulni az anyanyelvét, csak hogy a saját szavaival adhassa át
a gondolatait, tolmács közbeiktatása nélkül.

NÉVJEGY
dr. Michael Chighel

•	Született: 1965
• Foglalkozása:
Az Ashkenazium dékánja
• CSALÁD: házas,
3 gyermek édesapja

Amikor kiszivárgott, hogy ógörög szövegeket olvasok, sokan felvonták a szemöldöküket és azt firtatták, hogy miként
boldogulnék el turistaként Athénban. Azt feleltem, hogy meglehetősen jól, már amennyiben nagyon öreg görögökkel
kellene társalognom. „Mit értesz az alatt, hogy nagyon öreg?” – kérdezték. „Legalább kétezer évet” – feleltem.
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Az évek során azután újabb nyelveket
sajátítottam el. Például a németet. De ez
esetben is elsősorban az volt a célom, hogy
olyan emberek társaságában tölthessek
időt, mint Kant, Nietzsche, Rosenzweig
és Kafka. Előfordul, hogy amikor egy
olyan könyvet ajánlanak a figyelmembe,
amelyről még nem hallottam, az első kérdésem így hangzik: „Életben van még a
szerző?”. Ha a válasz igen, akkor udvariasan és bocsánatkérően azt motyogom:
„Nos hát, nem igazán szoktam élő szerzők műveit olvasni”. A válaszom gyakran igencsak meglepi a könyvet ajánlót.
„Igazán? És miért nem?” – kérdezik. Erre
csak megrántom a vállam, és azt felelem:
„Csak olyan könyvet merek a kezembe
venni, mely már túlélte a szerzőjét”.
Valószínűleg nincs szükség arra, hogy
elmagyarázzam azt a szédítő, bódító,
ájult hangulatot, amely eláraszt, amikor
belépek egy könyvesboltba. Vagy hogy
mit érzek, amikor a saját könyvespolcomra pillantok a dolgozószobámban. „Ó,
kedves barátaim!” – kiáltok fel majdnem.
Abban is biztos vagyok, hogy ők is pont
ugyanígy éreznek velem kapcsolatban.
Be kell vallanom, hogy természetesen előfordul az is, hogy egy hirtelen
jött hangulatváltozás miatt a legszebb
könyvespolc is egy vízszintes temetővé
változik és úgy tűnik, mintha a szerzők
nevei sírkőbe vésett gyászfeliratok lenné
nek: „Itt nyugszik...”. Ilyenkor csupán
egyet tudok tenni: összeszedem magam,
odasétálok a könyvespolchoz, leveszek
egy kötetet és kinyitom. Nincs az a rossz
kedv, mely ellen tudna állni egy nyitott
könyvnek.
A régóta halott barátaimmal töltött
életemnek vannak jobb és rosszabb periódusai. Sikerült jól megismernem sok
régóta halott férfit (és régóta halott nőt is,
bár azért a férfiak vannak többségben).
Szerencsés vagyok, mert egyes barátságok hosszú évekig vagy évtizedekig
tartottak.
Többször előfordult az is, hogy sokévnyi barátság után egyikükkel-másikukkal
keserű szakításra került sor. Néha olyan
mély volt a törés, hogy az adott szerző
összes művétől meg kellett szabadulnom, még ha csak filléreket is kaptam
értük. Voltak sötét időszakok is, amikor
egy egész társaságnak kellett búcsút
mondanom. Más, boldogabb időkben

pedig előfordult, hogy egy egész társaságot magamhoz öleltem, miközben csak két-három tagot ismertem közülük.
Ezzel érkeztem el végre e cikk témájához. Meggyőződéses könyvrajongóként és régóta halott szerzők barátjaként igen viszontagságos
életem volt, de egy bizonyos témakör mindig a többi felett állt.
Ez az egyetlen társaság, melyet sohasem hagytam el és melynek tagjaival
sohasem tudtam betelni. Ez pedig a régóta halott zsidó tanítók társasága.
A rabbik, a Talmud bölcsei, az ő elődeik, vissza, egészen a Bibliáig és az
utódaik, egészen napjainkig.
A zsidó örökség és hagyomány régóta halott alakjaival nem volt
mindig könnyű barátságot kötnöm. Többször előfordult, hogy egy-egy
talmudi lapról előlépő rabbi mélységesen megsértette az érzékenységemet. Többször úgy éreztem, hogy egy-egy rabbi feleslegesen ködösít,
túlságosan didaktikus, idegesítően szőrszálhasogató vagy a magánéletembe követel túl nagy beleszólást. Ezzel együtt sohasem nehezteltem
rájuk. Sohasem éreztem úgy, hogy híján lennének a bölcsességnek
vagy nagylelkűségnek. Sohasem utasítottam el a társaságukat.

Vajon mi az oka annak, hogy ennyi időt töltök ezekkel a régóta
halott zsidó figurákkal?
A magyarázatot a Talmud Táánit traktátusának 5b. oldalán találjuk,
mely egy beszélgetésről folytatott beszélgetést ír le. Jicchák rabbi és
Náchmán rabbi együtt étkeztek, majd az asztalnál maradtak, hogy a
Tórát fejtegessék. Jicchák rabbi megemlítette, hogy egyszer a következő, igen különös megjegyzést hallotta Jochánán rabbitól: „Jáákov ősatyánk nem halt meg”. Nem véletlen, hogy Náchmán rabbi is furcsának
találta ezt. „Hát nem mondtak felette gyászbeszédet a gyászolók, nem
balzsamozták be a balzsamozók és nem földelték el a sírásók?” – kérdezte. Nem is beszélve arról, hogy Mózes első könyve egyértelműen
közli, hogy miután Jáákov betöltötte a 175. életévét, „behúzta lábait
az ágyba, kimúlt és megtért népéhez” (1Mózes 49:33.).
Jicchák rabbi egy prófétai ígéret felidézésével veszi védelmébe Jo
chánán rabbi állítását. Amikor a zsidók a babilóniai fogságban szenvedtek, Jeremiás így szólt hozzájuk (30:10.): „És te, ne félj szolgám
Jákob, úgymond az Örökkévaló, és ne rettegj Izrael, mert íme én
megsegítelek a távolból és magzatodat fogságuk országából; visszatér
Jákob, nyugodt lesz és gondtalan, és nem ijeszti senki”. Jicchák rabbi
a következő tanulságot vonja le ebből: „Mivel a leszármazottai élnek,
ezért ő is él”.
Ezekkel a szavakkal Jicchák rabbi a Jochánán rabbi által is használt
„ősatyánk” kifejezés mélyebb értelmére világít rá. A birtokviszonnyal
azt jelentjük ki, hogy Jáákov ősatyánk létezése felett nincs hatalma
a halálnak. Természetesen Náchmán rabbi is igazat beszélt. Jáákov
ősatyánk ember volt. Az emberek pedig halandóak. Jáákov, az ember meghalt. Bebalzsamozták, eltemették és gyászbeszédet tartottak
felette. Jáákov ősatyánkat azonban nem lehet pusztán a személytelen
„ember” szóval jellemezni. Az emberek meghalnak. Az emberek, akik
apákká lesznek, meghalnak. Az én apám azonban életben marad mindaddig, amíg én jelen vagyok, hogy megtestesítsem a belőle fakadó élő
szellemet és a szent szikrát, amelyet tőle kaptam.
Amikor a régóta halott férfiakra gondolok, akik folyamatosan, türelmesen, csendesen várnak rám a könyvespolcomon – köztük Jáákov
ősatyánk, Jáákov, az apám –, tudom, hogy a régóta halott zsidó férfiaknak igazságtalan előnyük van nálam nem-zsidó társaik felett. Ezzel
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együtt Szókratészt és Nietzschét továbbra is a barátaim között tartom
számon. Még annyi év után is sok időt töltök velük. Hallgatom őket,
vitázom és tréfálkozok velük. De egy cseppet sincs lelkiismeret-furdalásom, amikor közölnöm kell: kedves, régóta halott görög és német
barátaim, ideje távoznotok, mert Mózes hív a Tóra egyik lapjáról vagy
az Álter Rebbe a Tánjá egyik fejezetéből.
Mi a különbség régóta halott barátaim e két csoportja között? Nem
lehet, hogy csupán előítéletességről van szó? És miként fordulhat elő,
hogy Mózes mesterünk vagy Jáákov ősatyánk ugyanannyira élő a számomra, mint Oberlander Báruch rabbi és a Lubavicsi Rebbe?

Fogalmazhatunk úgy, hogy csak arról van szó, hogy a régóta halott
rabbikra nem vonatkoznak bizonyos „archeológiai korlátok”. A következő példával illusztrálnám, hogy mit értek „archeológiai korlátokon”.
Howard Carter ünnepelt régész volt, amikor 1922-ben feltárta Tutanhamon sírját. A felfedezés nagyszerű pillanatát felidézve a következőt
írja Carter: „Egy pillanatra elvesztette a jelentőségét az idő mint az
emberi lét egyik meghatározó eleme. Három- vagy négyezer év telt
el azóta, hogy ember járt azon a helyen, ahol állok és mégis, az élet
jelképeit látom magam körül. Egy félig telt habarcsos vödör az ajtó
mellett, egy megfeketedett mécses, ujjlenyomatok a frissen festett falon, a küszöbre hullott szobadísz, mintha csak tegnap hagyták volna
itt mindezt.”
Amikor valamelyik régóta halott barátom könyvét olvasom, hasonlóan ott érzem magam mellett a jelenlétét. Amikor Platón „Köztársaság”-ját lapozgatom és hallom, ahogy Szókratész Glauconhoz beszél,
úgy érzem, mintha itt lennének a szobámban vagy én lennék náluk.
Szavaik mélyen az agyamba hatolnak. Életben vannak. Vagy legalábbis nagyon közel az élethez. Meglehetősen elevenek, bár az a bizonyos
„archeológiai korlát” elválasztja őket tőlem. A közöttünk lévő nem
nagy, de igen mély árok azért létezik, mert az összes egyetemi tanárom
közül, aki Szókratészra, Platónra és Nietzschére oktatott – és elmondhatom, hogy igazán remek és kifinomult professzoroktól tanulhattam
–, egy sem tette a vállamra a kezét és nyújtott át egy kötetet a következő
szavakkal: „Fiam, íme a könyv, mely utat mutat az életben”.
Igaz, ez nem is volt feladatuk. Amit a régóta halott görög és német
férfiaktól tanultam, ahhoz mindig ásatást kellett végeznem. A múlthoz
tartoztak és a remek professzorok segítségével a mélyben kellett felkutatnom, majd onnan a felszínre hoznom őket.
A múlt gondolatainak és igazságainak előásását lehetővé tevő régészeti munkával szemben a Tóra ősi igazságait a hagyomány segítségével fedeztem fel. A hagyomány egészen más kapcsolatot feltételez a
múlttal, mint az archeológia.
A hagyományban nincsenek leletek. A hagyomány olyan tárgyakat
biztosít, melyek éppúgy jelen vannak a mában, mint ahogy jelen voltak
tegnap, száz évvel ezelőtt vagy három évezreddel ezelőtt. Ha valaki

ellátogat az Izrael Múzeumba, megtekinthet egy tfilint, mely több mint kétezer éves. Ha megkérdezzük egy kisfiútól,
hogy mit lát, azonnal tudni fogja, nem
kell semmit sem hozzáfűznünk.
A hagyomány nyelve élő nyelv. Az
ógöröggel és a latinnal szemben a héber
Mózes mesterünk óta az ima és a rabbinikus irodalom nyelve. Egy mai athéni
lakos fel tudja olvasni az Iliászt, ám egy
szót sem ért belőle. Egy Bát Jámban élő,
szekuláris családban nevelkedő kislány
azonban kinyitja a Teremtés könyvét és
úgy olvassa, mint egy mesekönyvet.
A hagyományt nem kell megfejteni. Az
ősi szövegeket olyan professzorok szerkesztik kritikai kiadásba, akik az egész
életüket azzal töltötték, hogy szövegváltozatok összehasonlításával olyan szavak
értelmét kutassák, melyeket évszázadok
óta nem ért senki. A hagyomány, ezzel
szemben, nyitott könyv. A Tóra szavainak nem kell az értelmét keresni, mert az
eredeti jelentésük soha nem veszett el.

A hagyományt nem professzorok tanítják.
Ez maga az élő bölcsesség,
melyet kézről kézre adtak tovább,
nemzedékeken keresztül.
A tanár a diáknak, a szülő a gyermeknek. Az átadás gesztusa itt kiemelkedően
fontos. Ahogy az is, hogy mindkét kézre
szükség van hozzá. A szülő vagy a tanár
az egyik kezével adja át a hagyományt
gyermekének vagy tanítványának. A másik kezével eközben átöleli a gyermekét
vagy a tanítványát. „Íme, kedves fiam.
Íme, kedves lányom. Ez a könyv vezesse
az életedet". Gyakran egy csók és egy áldás is kíséri ezt a mozzanatot.
Így tehát, amikor leveszem Szókratészt a polcról és hallom, ahogy az ókori Athénban szónokol, akkor nagyon
is élőnek látom régi görög barátomat.
Vagy legalábbis majdnem élőnek. Amikor azonban azt hallom, hogy Jáákov
ősatyánk maga köré gyűjti a fiait, hogy
az utánozhatatlan atyai szeretet mélyéről
fakadó és semmivel sem összehasonlíthatóan tiszta és szent elméjéből kiáradó áldásait átadja át nekik, akkor egy gyengéd
kezet érzek a fejemen és teljesen biztos
vagyok benne:
Jáákov ősatyánk nem halt meg.
Jáákov ősatyánk él.
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KIZÖLDÜL AZ OLAJÁG!
Biztonság, függetlenség, új életcélok, aktív társasági élet

A

testi-lelki egészség megtartása
érdekében folyamatosan új programokat honosítunk meg intézményeinkben, melyek fokozzák a lakók jóllétét, ﬁzikai és lelki aktivitását, ugyanakTársasági élet,
önmegvalósítás kor hosszú távon is formálják az
idősotthoni életformát.
Beköltözés

+20%
aktivitás

+30%

Klubok
Kulturális
foglalkozások
Kézművesség
Bakancslista

aktivitás

Rendezvények
Táncos-zenés alkalmak
Koncertek
Vallási alkalmak
Színház-, múzeumlátogatások

+10%
aktivitás

Élethosszig
tartó tanulás

+10%
aktivitás
Senior Akadémia
Könyvtár
Író-olvasó találkozók
Irodalmi események

Egészségügyi
és egyéb
egészségmegőrző
szolgáltatások

+10%
aktivitás

Sószoba
Dietetikus
Gyógymasszőr
Esések Iskolája:
SeniorEsésTan

Aktív
szabadidő
Kirándulások
Senior tánc
Uszoda
Kertészkedés

+10%
aktivitás

Senior Sport

+10%
aktivitás

Nordic Walking
Zenés torna
Jóga
Tornaszoba
Sportnapok

Otthonaink nyitottsága nem csupán a
lakók szabad mozgásában nyilvánul
meg, támogatjuk a kapcsolatok intézményeken kívüli építését is, saját vagy
más korosztályokkal egyaránt. Ennek
égisze alatt idősügyi szervezetekkel,
oktatási intézményekkel és egyéb
közösségekkel is napi szintű kapcsolatokat ápolunk. Óvodai Projektünk a generációk találkozását, Senior Akadémiánk
az élethosszig tartó tanulást teszik lehetővé, de lakóink szép eredményeket
érnek el országos senior sportkihívásokon is. A senior sport keretein belül a
gyaloglás, Nordic Walking, jóga, zenés
torna, senior tánc mellett többek között
az Esések Iskolája/SeniorEsésTan is elérhető otthonainkban.
A közösségi életben való aktív részvételre klubjaink, kulturális eseményeink,
zenés-táncos rendezvényeink, kirándulásaink nyújtanak alkalmat. Bakancslista programunk az önmegvalósítás
lehetőségét biztosítja.
Lakóink testi-lelki aktivitása a széles
körű lehetőségeknek köszönhetően
folyamatosan növekszik.
Otthonaink és lakóink életét és céljait
az idővel egyre patinásabbá váló ezüst
szín és a megújulást is jelentő zöld szín
hitelesebben mutatja meg, ezért
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www.olajagotthonok.hu
(06 1) 510 0010
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Az Olajág Otthonok egyes intézményeinek szolgáltatásai eltérhetnek egymástól.
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