
egység
Magyar zsidók lapja • EgységEs Magyarországi izraElita Hitközség

ירחון יהדות הונגריה

אחדות

„Neveld az ifjút 
a maga útja szeriNt” 

intErjú VEkErdy taMással

XXVi. éVFolyaM, 86. száM • 2016. június-július • 500 Ft
5776. sziVán • ב״ה • סיון תשע׳׳ו



Smúz | A szerkesztő levele

KedveS 
olvaSó!
„Neveld az ifjút a maga útja szerint” – a Példabeszédek egyszerű, de 
mélyértelmű szavait követve ebben a hónapban a fiatalokkal fog-
lalkozunk: lázadó kiskamaszokkal, szárnyaikat bontogató fiatal 
felnőttekkel, és a két világ között egyensúlyozó tinédzserekkel. 

Bölcseink azt tanították, hogy mielőtt az Örökkévaló a Színái 
hegyen átadta a zsidó népnek a Tórát, garanciát kért tőlük, hogy 
nem fordulnak el a benne foglaltaktól. Erre Izrael népe így szólt: 
Legyen az ég és a föld a kezesünk. Ám a Teremtő azt felelte: azok 
nem fognak örökké tartani. Akkor adjanak garanciát atyáink – 
próbálkoztak tovább Izrael fiai, de az Örökkévaló úgy találta, ők 
túl elfoglaltak ehhez. Ekkor aztán így szóltak: legyenek kezese-
ink a gyermekek! És Isten egyetértett velük, hogy a gyermekek 
kiváló garanciát jelentenek. 

A következő generáció nevelése, oktatása a zsidóság közpon-
ti kérdése volt mindig is. Egyik nemzedék a másiknak adta át a 
tudást, melynek letéteményesei a gyermekek voltak. Csakhogy 
az elmúlt évtizedek, a Holokauszt pusztítása majd az elhallgatás 
évei megszakították az évezredes láncolatot, nem volt, aki tanít-
sa a következő nemzedéket.

A lubavicsi Rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi, azt 
mondta generációnkról: ez az a nemzedék, amelyben a gyerekek 
tanítják szüleiket. A ’90-es évektől magára találó magyarorszá-
gi zsidóságban – nem sokkal lemaradva a világban mindenhol 
megfigyelhető vallási reneszánsztól – a fiatalok elkezdtek érdek-
lődni gyökereik iránt, és ezzel valóban sokat segítettek szüleik-
nek is, hogy megleljék helyüket ebben a világban. 

A nyár első hónapjában tehát a fiatalok útját követjük: nyári 
táborokba és ifjúsági szervezetekhez látogatunk el. Ennek kap-
csán feltárjuk a zsidó cserkészek múltját is – a cserkészmozgalom 
egy kevesek által ismert szeletét mutatva be ezzel. Megidézzük 
a lubavicsi Rebbe válaszait, melyeket hozzá forduló egyetemis-
táknak adott az őket foglalkoztató kérdésekre, Vekerdy Tamás 
pszichológussal pedig a lázadó kamaszkor és a fiatal felnőtt lét 
kihívásairól beszélgetünk. Megtudjuk, hogyan tanulnak az iz-
raeli egyetemisták Magyarországon, és magyar diákok izraeli 
jesivákban. 

Ha érdekesnek találta írásainkat, és szeretne még több zsi- 
dó témáról olvasni, csatlakozzon előfizetőink táborához! A  
2016-ban megjelenő további hat lapszámot most három áráért  
rendelheti meg a mellékelt megrendelőszelvényen vagy a  
www.fizetes.zsido.com oldalon. 

További információért hívja a 06 1 2680183-as telefonszámot. 

Steiner Zsófia
főszerkesztő
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SzemÉlyiSÉg Születik:
„A zsidóságban nem véletlen, 

hogy 12, 13 éves korban ünneplik 
a bát micvát és a bár micvót. 

Valóban ilyenkor kezdődik 
a felnőtté válás folyamata.” 
– interjú Vekerdy tamással

Jó nApot! Sálom! 
„A zsidó cserkész nem csak a cserkésztudományban, de a zsidóság is-

meretében is járatos ifjakat nevel, akiknek lelkét áthatja a zsidóságért 
való alkotóvágy, akiknek szívében ott él a zsidóság szeretete”
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zSidó-kereSztÉny párbeSzÉd? 
lehet-e szó párbeszédről 

egy aszimmetrikus teológiai 
és történelmi helyzetben?

taRtalom
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Átid – miénk a jövő

Fotó: Kovács Attila
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Fejlesztések a Bét MenácheM  
GyerMekoktatási központBan

az izraeliek  
a haGyoMányok Felé Fordulnak

kitűnőre vizsGázott  
a Barhesz akadéMia

A nyári sóletfesztivál után az EMIH idén újabb 
különleges kóser fesztivált rendezett a zsidó gaszt-
ronómia iránt érdeklődő közönségnek. A MEGA 
Barhesz Akadémia a Madách téren várta mindazo-
kat, akik kedvet éreztek arra, hogy elsajátítsák a tra-
dicionális barheszsütés rejtelmeit.

A katedrán Fűszeres Eszter, gasztroblogger és 
Hurwitz Dvora, rebecen állt. Az esemény házigazdá-
iként ők mutatták be, hogyan kell megfonni a ka-
lácsot, ami sokkal, de sokkal egyszerűbbnek tűnik 
elméletben, mint a gyakorlatban. Erről megbizo-
nyosodhatott az a rengeteg érdeklődő, aki a téren 
felállított asztalok mellett próbálta utánozni, amit 
a mesterektől hallott: a bal oldali szárat középre, 
aztán a jobb oldalit fölé, aztán a bal oldalit … vagy 
valahogy így.

A megfont kalácsok a téren felállított melegített 
sátorban keltek meg, majd a szabadtéri kemencék-
be kerültek, hogy aztán néhány perc alatt elfogy-
janak. Amíg a kóser kalácsok sültek a közönséget 
klezmer zene szórakoztatta. A kellemes tavaszi 
délutáni programon a megehető taneszközöket a 
Semes pékség, a Fröhlich cukrászda, a Kóser Piac 
és a Tel-Aviv kávéház biztosította.

Az izraeliek 73 százalé-
ka hisz Istenben vagy 
egy „felsőbb hatalom-
ban”. A társadalom 
nem vallásos része is 
jobban ragaszkodik a 
hagyományokhoz, mint a nem vallásos emberek 
Nyugat-Európában.
Egy friss felmérés szerint a nem vallásos izraeliek 
szá mára egyre inkább fontos a hagyományok ápolá-
sa. Csaknem háromnegyedük hisz egy transzcen-
dens felsőbb erőben, harmaduk számára nagyon 
fon tos a Jom Kipur, nagyjából ennyien gyújtanak 
gyer tyát sábátkor és mondják el a kidust. 37 száza-
lékuk az öltözködési előírásokat is figyelembe veszi.

A kósersági szabályok betartói is egyre többen 
vannak a szekuláris izraeliek között, felük figyel 
arra, hogy sertéshúst tartalmazó terméket ne fo-
gyasszon. A világi izraeli nők 35 százaléka végzi el 
a chálá-vételt a barhesz sütésekor, ez szintén növek-
vő számot jelez.

Az Egyesült Államok Képvi-
selőháza elfogadta azt a tör-
vényjavaslatot, mely védelmébe 
veszi a kóser vágást és a körül-
metélés szer tartását is. A tör-
vény szor galmazói az utóbbi 
évek ben tapasztalható növek vő 
intolerancia miatt érezték fon-

a vallásGyakorlást  
védi WashinGton

tosnak a jogok megerősítését.
A törvény kibővíti a „vallásszabadság megsérté-

se” fogalmát. A változtatás megvédi többek között 
a körülmetélést és a kóser vágást végzőket. Mind 
a zsidó szervezetek, mind az amerikai kormányza-
ti szervek felhívták a figyelmet az elsősorban Észak-
Európában erősödő, a rituális vágást és körülmeté-
lést betiltani próbáló törekvésekre.

A törvényjavaslatot benyújtók tanulmányt is ké-
szítettek a vallásszabadsághoz fűződő jogok tiszte-
letben tartásáról a különböző országokban. A rosszul 
szereplő és az Egyesült Államoktól számos módon 
függésben lévő államok a szabályozásaik felülvizsgá-
latára kényszerülhetnek. Anna Eshoo, California ál-
lam demokrata párti képviselője szerint „a törvény 
választ ad a XXI. században tapasztalható, vallássza-
badságot és vallási fanatizmust érintő problémákra.”

A törvény alkalmazását a vallásszabadság általá-
nos nagykövete tisztséget betöltő David Saperstein 
rabbi felügyeli majd.
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Számos újítást hozott 
Bét Menáchem Gyer-
mekoktatási Központ-
ban a hamarosan lezá-
ruló tanév.

Az iskolások számá-
ra játszószobát alakí-
tottak ki, ahol a gye-
rekek rossz idő esetén 
beltéri játékokkal tölthetik az időt. Lehetőségük van 
ping-pongozni, csocsózni, sakkozni és társasjátékoz-
ni. A szobában pihenésre, olvasásra és rajzolásra is van 
hely. 

A bölcsődének, óvodának és iskolának is otthont 
adó intézmény tantestületének munkáját fejlesztőpe-
dagógus és logopédus is segíti. Idén új fejlesztő termet 
alakítottak ki az épületben. A modern eszközökkel fel-
szerelt szoba hatékony komplex fejlesztést tesz lehető-
vé. 

Az iskola számítógéptermében első osztálytól kezd-
ve tanulják az informatika alapjait a gyerekek. Itt van 
lehetőség arra is, hogy más tárgyak anyagát is interaktív 
módon sajátítsák el a diákok.
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 reBBe | Rebbe

„Csak két-három  
problémájuk vaN?”
a Rebbe egyetemiStáKNaK  
válaSzol

iSmeRKedÉS ÉS HázaSSág
A diákok képviselője: A diákok szeretnék két-három problémá-
jukat megvitatni.
Rebbe: Csak két-három problémájuk van? Az nem is 
rossz!

Diák: Mit gondol a másik nemmel való ismerkedésről a mi ko-
runkban?
Rebbe: Minden fiatal férfi és nő vágya a boldog házas-
élet, amely azonban csak a házasság után kezdődik el. 
Ha valaki túlzott mértékben „kipróbálja” a kapcsolatát 
a házasság előtt, az az egész későbbi házaséletére ha-
tással lehet. Egy nő és egy férfi kapcsolata a házasság 
előtt legyen ugyanolyan jellegű, mint két azonos nemű 
ember kapcsolata. Ha többet akarnak ennél – és egy 
idő után sokkal többet akarnak majd, mint ismeretsé-
gük elején –, akkor nagyon sok elvész e két ember há-
zasság utáni kapcsolatából...

Minden kapcsolat közel hozza egymáshoz az embe-
reket, és mindenki szeretne boldog házasságban élni. 
Az az elképzelés, hogy egy kapcsolatot érdemes vala-
mennyire „kipróbálni” a házasság előtt, néhány évtize-
de vált népszerűvé. Boldog házasságok azonban már 
évezredek óta léteznek. Ez csak egy néhány éve léte-
ző kísérlet, melynek kimenetelében még nem lehetünk 
biztosak. Egy házasság előtti, éretlen kapcsolat hatása 
igen kedvezőtlen lehet.

Diák: Van különbség a házasság előtti és utáni kapcsolat között? 
Nem arról van szó, hogy a társadalom mit tart elfogadhatónak?
Rebbe: Én a férfi és a nő saját, személyes érzéseiről be-
szélek, nem pedig arról, hogy a társadalom számára mi 
az örvendetes. Manapság valaki támogathatja a szélső-
jobboldalt vagy a szélsőbaloldalt, esetleg valamit a ket-

tő között. A társadalom sokszínű és sokrétegű, így min-
denféle viselkedési forma elfogadott.

Az én véleményem az, hogy ez befolyásolja a házas-
felek érzelmeit a házasság után. Sok évre, vagy évtized-
re tervezik házasságukat, és nem éri meg, hogy egy né-
hány hónapig tartó élvezet megmérgezze a következő 
évtizedeket.

Az 1950-es évektől kezdve rendszeresen szerveztek „találkozó a Chábáddal” címmel programo-
kat amerikai egyetemistáknak a mozgalom new york-i székhelyén. ezeken a programokon kezdet-
ben a rebbe, menáchem mendel Schneerson rabbi maga is részt vett, és személyesen válaszolt a 
diákok kérdéseire. 1963-ban Smuel lew rabbi rögzített is egy ilyen beszélgetést.

a zSidóSág ma
Diák: Mi a véleménye a mai zsidókról, ha a régiekkel hasonlítja 
őket össze?
Rebbe: Véleményem szerint nagyon szerencsések va-
gyunk az évezredekkel korábban élt zsidókhoz képest. 
A múltban, amikor egy zsidótól azt kérdezték, hogy 
miért tér el viselkedése a körülötte élőkétől, akkor a 
történelem még nem lehetett segítségére, hogy máso-
kat meggyőzzön a maga igazáról, mert akkoriban a zsi-
dó nép csak néhány éve, vagy pár generáció óta léte-
zett. Mára azonban, háromezer évvel a hátunk mögött, 
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megannyi országban és helyzetben, az esetek 99%-ában 
kedvezőtlen körülmények között fennmaradva, miköz-
ben egykori elnyomóinknak – egyiptomiaknak, babi-
lóniaiaknak, rómaiaknak és görögöknek – már nyoma 
sem maradt, a zsidók túlélték minden ellenségüket, be-
leértve Hitlert is.

Ahogy már korábban is elhangzott, nem jöhet senki 
egy előre kidolgozott elmélettel. Tanulmányozni kell a 
történelmet, és meg kell figyelni a folyamatokat. Az el-
nyomás túléléséhez szükséges erő megléte nem vélet-
lenszerű, hiszen 3000 éven keresztül ugyanaz történt. 
A teljes feljegyzett emberi történelem nem több mint 
4-5000 év. És ebből az 5000 évből 3000 éven keresztül 
egy különös, egyedi jelenség figyelhető meg. Egy nép, 
mely állandóan egy üldözött kisebbség volt, mindig 
túlélte nála sokkal hatalmasabb elnyomóit. Ha elővesz-
szük a könyveket és tanulmányozzuk a viselkedésüket, 
megtalálhatjuk a választ, hogy miért is vagyunk mások, 
miért zárkózunk magunkba és miért nem vagyunk haj-
landóak asszimilálódni.

javaslatot, a cselekvést pedig halogatjuk emiatt, akkor 
évek és évtizedek mehetnek el, és nem tudom, hogy 
ez a helyes dolog-e. Talán racionálisabb lenne azo-
kat az intézkedéseket, eljárásokat és értékrendet alkal-
mazni, melyeket 100, 500 és 1000 évvel ezelőtt is alkal-
maztunk, hogy így próbáljuk rendbe tenni a dolgokat 
magunk körül. Ezek után majd fordíthatunk időt egy 
alapos kutatásra. Más szóval: nem helyes először kí-
sérletezni, mindenekelőtt a beteget kell életben tarta-
ni.

zSidó ideNtitáS
Diák: Mi tartotta össze a zsidókat, és mi az oka, hogy fent tudtak 
maradni?
Rebbe: A tudományos történelem-felfogás szerint ta-
nulmányoznunk kell a történelmi eseményeket, és meg 
kell találnunk azokat a közös pontokat és jellemzőket, 
melyek nem változtak meg. Ha háromezer éven keresz-
tül túléltük az üldöztetéseket, a pogromokat és az el-
nyomást, akkor kellett lennie valamilyen különleges 
dolognak ezen évezredek alatt, valamilyen közös pont-
nak, amely végig jelen volt. Ha ez a dolog eltűnt volna 
egy bizonyos időszakban, akkor abban az időben a zsi-
dók valószínűleg nem élték volna túl az üldöztetéseket 
és a pogromokat.

Ha tanulmányozzuk a zsidó történelmet, akkor szá-
mos változó elemet figyelhetünk meg: a nyelvet, a la-
kóterületet, a kormányzatot, az öltözködést, a kultúrát 
és a környező világot. Mi itt angolul beszélünk, Orosz-
országban a zsidók oroszul beszélnek, Izraelben pe-
dig héberül. Ezek a különbségek az elmúlt évezredek-
ben is jelen voltak, az állandó elemek pedig kizárólag a 
micvák, azaz a parancsolatok voltak, melyeket minden-
napi életünk során gyakorlunk.

A tfilin nem változott háromezer év alatt. Ugyan-
ez vonatkozik a sábátra és az étkezési törvényekre is. 
Ugyanaz a Tóránk van ma is, mint ezer, kétezer vagy 
kétezer-ötszáz évvel ezelőtt.

Minden korban voltak olyan csoportok vagy egyé-
nek, akik letértek az útról. Némelyik csoport nagyon 
erős volt, de nyoma sem maradt öt-hat nemzedék után. 
Negyven nappal a tóraadás után egy erős csoport elké-
szítette az aranyborjút. A Szentély fennállása alatt vol-
tak, akik bálványokat imádtak, Spanyolországban, az 
inkvizíció működése alatt is létezett egy befolyásos cso-
port. Ha szigorúan a történelemtudomány szempont-
jából vizsgáljuk a dolgokat, akkor el kell fogadnunk a 
tényt, még ha nem is értjük: a közös pontot a gyakorla-
ti micvák jelentették.

Diák: Hogyan használhatjuk a tóratudásunkat a mindennapi éle-
tünk során?
Rebbe: Tanulmányozzátok a Tórát, a próféták köny-
veit, a szent iratokat és ezek magyarázatait, s ezek után 
már nem lesz nehéz – ha nincsenek előítéleteitek, és 
hajlandóak vagytok kisebb áldozatokat hozni. Nem ér-
hettek el mindent most hirtelen, de minden egyes nap-

Diák: Úgy gondolja, hogy a zsidó nép mindig egy kisebbség marad?
Rebbe: Valószínűleg így lesz ez a jövőben is. De ez 
nem aggaszt engem. Ha összehasonlítjuk a növényvilá-
got és a szervetlen környezetet, azt látjuk, hogy szervet-
len anyagból van több. A növényvilág pedig változato-
sabb, mint az állatvilág, és az állatvilág változatosabb, 
mint az emberiség. Mindazonáltal nem várjuk el az 
emberiségtől, hogy népesebb legyen, mint az állat- és 
növényvilág, vagy a szervetlen környezet. Az a fontos, 
hogy ki van irányító szerepben: az ember vajon jóindu-
latú és békés-e, vagy olyan, mint egy állat, egy növény, 
vagy egy szervetlen anyag.

Még valami: manapság sokan túl sok időt szentelnek 
a vitának. Egy olyan világban élünk, amikor az embe-
reknek cselekedetekre és tevékenységre van szükségük. 
Ez ahhoz hasonlatos, mint amikor egy vészhelyzet so-
rán sincs idő az összes lehetőséget és megoldási javas-
latot megvitatni. Meg kell tennünk minden lehetséges 
intézkedést már egy nappal, évvel vagy évtizeddel ko-
rábban.

Ebben a korban sok vészhelyzet van. Ha mindany-
nyian arra használjuk fel a rendelkezésünkre álló időt, 
hogy megvitassuk az összes lehetőséget és megoldási 
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ra kell valamennyi önfeláldozás. El kell fogadnotok... 
Ezek a feltételek vonatkoznak azokra is, akiknek ideá-
lis életük van. Nem lehet részük ugyanazokban az él-
vezetekben, mint akiknek nincsenek meghatározott 
céljaik.

etiKa ÉS valláS
Diák: Hogyan viselkedjen egy zsidó tizenéves a vallás keretein be-
lül, hogyan lehet elég erős az Ön által említett szociális magatartás-
forma követéséhez?
Rebbe: Kövessétek a zsidó jog előírásait. Ez az egysze-
rű út. A korábbi magyarázatom nem csak a zsidó közös-
ségre vonatkozik, hanem a nem-zsidókra is. Mindenki 
valódi boldog házasságra vágyik, melyet tisztának és 
érintetlennek képzel el. Ha túl sok minden történt az 
esküvő előtt, akkor utána az már nem lesz ugyanaz. De 
mindezek felett állnak a zsidó jog törvényei. Ha valami 
különleges egy zsidó tizenévesben, – azon kívül, amit 

korábban említettem – akkor az az, hogy mindenki fel-
néz a zsidókra, akik a Tórát kapták, évezredekkel e tár-
sadalom megalakulása előtt, és akiktől jogosan elvár-
ják, hogy példaképekké váljanak. Elvárják tőle, hogy 
világosabban lássa, hogy mi a helyes, mint a körülötte 
élő nem-zsidók.

A diákok képviselője: Miért ne tehetné valaki jobbá magát a 
kóserság szabályainak és az ünnepek törvényeinek betartása nélkül, 
pusztán helyes morális viselkedéssel?
Rebbe: Így világítanám meg az álláspontomat: ez a do-
log hasonló az emberi testhez, mely számos testrész-
ből és szervből áll. Tehetsz valamit, amivel javulhat a 
testrészek állapota, és megvonhatod az orvosi kezelést 
egyetlen testrésztől. Odafigyelhetsz a kezed egészségé-
re, de elhanyagolhatod a lábaid egészségét, vagy óvha-
tod a légzőrendszeredet, de figyelmen kívül hagyha-
tod az emésztőrendszeredet. Így bizonyos testrészeid 
jó állapotban lesznek, de nem az összes. Hosszú távon, 
mivel a szervek összeköttetésben állnak egymással, az 
egyik állapota hatással lesz a másikra. Ha az egyik test-
rész jó állapotban van, az jó hatással lesz a többi test-
részre is. Ha valamelyik állapota rossz, az negatívan be-
folyásolja a többit is.

Ha betartod a 613 parancsolat egy részét, akkor jó 
úton jársz, de ez nem ment fel a többi micva betartá-
sának kötelezettségétől. Továbbá, a be nem tartott pa-
rancsolat rossz hatással lesz azokra a micvákra, melye-
ket gyakorolsz.
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pél dául megkövetelték a zsidó törté-
ne lem ismeretét, cserkészköszön té-
sük pedig így hangzott: Jó munkát, 
sá lom. Táborkapuikat me nó rákkal 
és kettős kőtáblákkal díszítették.

HáboRúS SzeRepvállaláS 
ÉS NumeRuS clauSuS
A Remény című zsidó ifjúsági lap 
1917-ben így írt a zsidó cser kész-
moz  galomról: „a zsidó cserkész 
nem csak a cserkésztudományban, 
de a zsidóság ismeretében is járatos 
ifjakat nevel, akiknek lelkét áthat-
ja a zsidóságért való alkotóvágy, 
akiknek szívében ott él a zsidóság 
sze retete… A zsidó ifjúságnak van 
a legnagyobb szüksége a cserkész-
mozgalomra. Hiszen a zsidóságot 
sok száz éven át elszakították a ter-
mészettől, a gettóban nem látott 
igazi napsugarat…”

Az első világháború idején azok, 
akik koruk miatt nem kerülhettek 
a frontra, más módon tüntették ki 
ma gukat, például a Kadima csapat 
tag jai a Boráros téri hadikórház-
ban dolgoztak, sok elismerést arat-
va, méltón elesett parancsnokuk ta-
nításához.

A világháború utáni forradalmi 
idők viharai megtépázták a magyar 
cserkészetet, és az azt követő zsi-
dóellenes megtorlások során az új-
jászerveződő cserkészszövetségbe 
lehetőleg nem vették be a zsidó csa-
patokat. El is érték, hogy – az egye-
temek, főiskolák mintájára – itt is 
bizonyos „numerus clausus” érvé-
nyesült. Lehetőleg vallásilag homo-
gén, csak zsidó vagy csak ke resztény 
csapatokat szerveztek, a keresztény 

csapatokban a zsidó fiatalok arány-
számát öt százalékban maximálták.

Visszahatásként a zsidó csapatok 
erő sítették zsidó jellegüket, ők adták 
a későbbi cionista ifjúsági csopor-
tok magját, a Hasomer Hacair ma 
is címerében őrzi a cserkészlilio mot. 
Néhány év múlva a politikai lég kör 
enyhülésével kénytelenek vol tak el-
fogadni a zsidó csapatokat, kü lönös 
tekintettel jó külföldi kapcsolataik-
ra. Viszont a cionista szellemiségű 
Kadima csapatokat felszámolták.

a cSodaSzaRvaS JamboRee
Jók voltak a kapcsolatok más or-
szágok zsidó cserkészeivel. 1933-
ban a gödöllői „Csodaszarvas Jam-
boree” még szép sikereket hozott a 
zsidó cserkészeknek. Miközben Te-
leki Pál nem engedélyezte az olasz 
„Balillák” és a Hitler Jugend hiva-
talos részvételét, addig a hazai cser-
készektől tíz zsidó csapat is tábo-
rozott Gödöllőn, ahol fából épült 
ideiglenes zsinagóga működött egy 
szép erdei tisztáson. Péntek este 
ezernél is többen imádkoztak itt, 
köztük angol, jamaikai, ír, finn és 
szíriai zsidó cserkészek. Kecskeméti 
fiúk kórusával énekeltek a bejrútiak 
is, istentisztelet után pedig a debre-
ceni zsidó gimnazisták héberül be-
szélgettek keleti társaikkal. 

a zSidó cSeRKÉSzet Kezdetei 
magyaRoRSzágoN
Angol tapasztalatok nyomán a XX. 
század elején nálunk is megjelent a 
cserkészmozgalom. A katolikus és 
protestáns csapatok mellé fölzár-
kózott az egyházaktól független 
őr szemmozgalom, majd viszony-
lag későn, közvetlenül az első vi-
lágháború előtti években negyedik-
ként megjelent a zsidó cserkészet 
is. Erősen cionista ideológiájú csa-
pataikat Bing Ede János és a Kanitz 
testvérek szervezték és irányították. 
Emellett a felekezetileg közömbös 
őrszemcsapatokban is rengeteg zsi-
dó fiatal vett részt.

Már 1914-ben Kova Albert, a ké-
sőbb Palesztinába vándorolt és ott 
irodalmi munkásságával szép hír-
nevet szerzett publicista tíz csapat-
ban tevékenykedő ötszáz fiatalról 
beszélt. Dr. Dömény Lajos ügyvéd 
– aki később a fronton vesztette éle-
tét – volt a Kadima cserkészcsapat 
létrehozója és egyúttal a Magyar 
Cionista Szövetség egyik első ve-
zetője. Nagy súlyt fektettek a zsidó 
identitás ápolására. 

A Zsidó Szemle című hetilap külön 
mellékletet adott ki „A cserkész – 
A zsidó cserkészcsapatok hivatalos 
közleményei” címmel. Ez hangsú-
lyoz ta, hogy a „cserkészmozga-
lom kitűnően megfelel a zsidó 
ter  mészetnek”, mert  azokat a jó 
tulaj donságokat, amelyek már meg-
vannak a zsidó fiatalokban, tovább-
fejleszti.

A zsidó cserkészcsapatokban ma-
gas szintű követelménye ket támasz-
tottak a cserkészek kel szemben, 

Jó muNKát, Sálom!
zsIDÓ cserkészet mAgyArOrszágON

A cserkészeket hagyományosan a keresztény ifjakkal hozzuk 
összefüggésbe. ám jó, ha tudjuk: léteztek magyarországon is 

zsidó cserkészcsapatok, akik nem keveset tettek hozzá 
a mozgalom működéséhez. RóbeRt PéteR ÍRÁSA

a Wesselényi utcai iskola Ezüst farkas 
cserkészcsapata
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Mivel a találkozó gazdasági 
szem pontból nem volt sikeres, a 
cser készek a társadalom támogatá-
sára szorultak. Ellátásukban  a zsi-
dó vállalkozások élenjártak, így ka-
pott a mozgalom Weiss báróéktól 
bi ciklit, kis motorkerékpárt, az Ex-
cel sior konzervgyár pedig az ár há-
romnegyedéért utalt ki fél tonna 
ve gyesízt. Jövedelmezők voltak a 
Ma gyar Cserkészben közölt hirde-
tések, amelyekben a Darmol hashaj-
tótól a Turán sportcipőig huszon-
egy féle árucikk szerepelt.

az aNtiSzemitizmuS teRJedÉSe 
A gödöllői cserkész világtalálkozó 
adta az utolsó alkalmat a magyar 
zsidó cserkészek nyilvános szerep-
lésére. Utána a terjeszkedő faji gon-
dolat háttérbe szorította a zsidó 
cserkészetet. Ebben nem volt kü-
lönbség katolikus és protestáns csa-
patok között: zsidókat nem vettek 
be keresztény csapatokba, a zsidó 
csapatok szervezését viszont igye-
keztek megakadályozni. 

A támadások reakciójaként a 
meglévő csapatok ismét tovább erő-
sítették a zsidó identitást. „A zsidó 
cserkészek nem csak azért zsidók, 
mert zsidóknak születtek. Tudato-
san büszkén vallják magukat zsi-
dóknak önmaguk és az egész vi-
lág előtt… Amerre járnak, amerre 
táboroznak erdők, pagonyok mé-
lyén, mindenütt oltárokat emelnek, 
mindenütt imádkoznak.” – írta Vi-
dor Pál: Zsidó cserkészek című írá-
sában (Múlt és Jövő 1934. 249. l.)  
„Egész évi munkájukban csapat-
összejöveteleiken, őrs- és rajülései-
ken is végeznek zsidó munkát: fog-
lalkoznak a zsidóság történetével, 
a nagyvilágon szétszórt zsidóság 
helyzetével, a szentföldi munkával, 
a hazai törekvésekkel. Ez a munka 
nem ötletszerű, hanem rendszeres, 
közös szabályzat alapján történik a 
különböző zsidó csapatokban”. Vi-
dor példaként a szegedi zsidó cser-
készeket említi, akik a zsinagóga 
képzett idegenvezetői. 

Segítette a védekezést a Zsidó 
Cserkészek Országos Nagybizottsá-
gának létrehozása is, amely szerv a 
táborozásokat és a csapatok közötti 

levelezést szervezte. Elkészítették a 
próbák vallási ismeretanyagát, össze-
kapcsolván a zsidó ha gyományokat 
a cserkésztörvényekkel.

A Remény című folyóirat erről 
így ír: „Hogy a zsidó fiúk jó cserké-
szek legyenek, az kétszeresen fon-
tos. Mert nekünk mindig példát 
kell mutatnunk. A zsidó cserkész 
nem lehet hanyag, rendetlen, neki 
min dig az elsők között van a helye. 
A zsidó fiú egyéni becsülete a fele-
kezet becsülete…”. 

1937-38-ban a különböző szin-
tű cserkészfórumok már igyekeztek 
megszabadulni a mintegy kétezer 
fős zsidó cserkészrétegtől. Emig-
rálásra kényszerítették Molnár Fri-
gyest, a Magyar Cserkész Szövet-
ség külügyi vezetőjét, a cserkészet 
„külügyminiszterét”, aki olyan so-
kat tett a magyar cserkészet nem-
zetközi kapcsolataiért. 

„Szolgálatvezető: 
cSeRKÉSz-lelKiiSmeRetüNK”
Ennek ellenére 1937 tavaszán meg-
kezdődött a zsidó leánycserkészet 
szervezése is. Ekkor jelent meg Vi-
dor Pál brosúrája a zsidó cserké-
szek vallási próbapontjairól. Bár a 
zsi dótörvényekkel párhuzamosan 
tá volították el őket a hivatalos moz-
galomból, mégis engedélyt kaptak 
egy, a hitközség keretén belül mű-
ködő csapat megalakítására, a Pes-
ti Izraelita Hitközség XIII. ifjúsá-
gi csoportja néven. 1940. március 
24-én a Wesselényi utcai zsidó pol-
gári iskola tanári szobájában meg-
alakult a hazai zsidó csapatok mun-
kaközössége tizenhat csapattal. 

Az üldöztetés azonban tovább 
folyt és miután levetették velük a 

jelvényeket, Zsidó Ifjúsági Őrszem 
Szövetsége néven akartak tovább 
működni. Azonban Teleki Pál mi-
niszterelnök ridegen elutasította 
kérvényüket.

1941 novemberétől a BM be-
tiltotta az amúgy is már feloszla-
tott zsi dó cserkészcsapatok minden 
műkö dését. Megható olvasni bú-
csúparancsaikat: „Szolgálat: A cser-
készmunka újabb megindulásáig a 

csapat minden tagja szolgálatban 
van. Szolgálatvezető: Cserkész-lel-
ki ismeretünk”. (Ámosz csapat, Pécs, 
1941. december 7.)

1942-től új lendületet kapott a 
zsidó cserkészek üldözése. Még az 
áttért szülők gyermekeit is kizárták 
a csapatokból, megtiltották zsidók 
részére cserkészfelszerelés eladását, 
kisajátították a zsidó csapatok va-
gyonát (nyomdák, rádiók). A zsidó 
cserkészek osztoztak a közös zsidó 
sorsban, sokan kerültek a deportáló 
vonatokba és a munkaszázadokba.

KíSÉRleteK az úJRaKezdÉSRe
1945-ben újjáalakultak a zsidó cser-
készcsapatok, különösen a nagy 
múltú Vörösmarty csapat végzett 
jó munkát. Azonban  az érdeklődés 
megcsappant irántuk, a zsidóságot 
mélyebben átérző fiatalok a cionis-
ta mozgalom ifjúsági csoportjaiba 
szerveződtek, sokan pedig a balol-
dali ifjúsági szervezetekben próbál-
ták feledni az átélt szenvedéseket. 
Amikor a cserkészmozgalmat fel-
számolták, megszűnt a zsidó cser-
készet is. A rendszerváltás után, 
a 90-es évek elején a Kadima cser-
készcsapat újjászervezésének kísér-
lete nem járt tartós sikerrel. 

Cserkész-emlék

Farkas örs (1924)
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nak önmagukért és közösségükért, akik 
értik és tudatosan alakítják a közösség 
fejlődését.

A legtöbb tag nagy- vagy dédszülei 
Holokauszt-túlélők, akik közül sokan 
elzárkóztak a vallástól és a közösségtől 
is. A szocializmus évei alatt a zsidó ön-
tudat nagyon sokaknál a Holokauszthoz 
kötődött, azonban a 20-30 éves gene rá-
ció már nem a Holokauszt alapján defi-
niál ja magát. A Holokauszt az emberi-
ség és a zsidóság egyik legnagyobb 
tra gédiája, amit sosem szabad elfelejteni. 
De nem építhetjük erre az identitásun-
kat. Az ÁTID nagyon fontosnak tartja 
a pozitív zsidó önkép kialakítását, amit 
él ményekkel és a közösségi lét örömte-
li megélésével szeretne elérni. A judaiz-
mus 3500 éves története, a szokások ál-
landósága arra sarkallja a tagokat, hogy 
még többet tegyenek a zsidóságért.

„Az ÁTID egy egyedi dolgot képvi-
sel Magyarországon, a hagyományok őr-
zését, a modern korral kombinálva. A 
hangsúly főképp azon van, hogy a szer-
vezet nem kívánja elhagyni a Tórában le-
írt parancsolatokat, hanem a micvák szel-
lemében egy 21. századi aspektusában 
oldódik fel.” – fogalmazza meg Lőcsei 
András alelnök a szervezet alapértékeit. 

Ezt mindenki másként éli meg, az 
ÁTID pedig lehetőséget ad arra, hogy 
sok területen kipróbálják magukat és 

ifJúSági SzeRvezet SzületiK
Kezdetben csak a Zsidó Tudományok Szabadegyetemének ösztön-
díjprogramját hívták ÁTID-nak, ám később az ebből kifejlődő és a 
frissen létrejövő ifjúsági szervezet kapta meg a nevet. Lőcsei András is 
így került az alapítók közé: „Amikor felmerült az ötlet, hogy a ZSTSZ 
fiataljaival lehetne egy programsorozatot létrehozni, az elsők közt je-
lentkeztem a megalakuló szervezet vezető pozíciójára.”

Az ÁTID 2014. március 8-án tartotta meg alakuló gyűlését, melyen 
a szervezet, mint egyesület létrejött. A tagok megválasztották a há-
romtagú elnökséget, melyben Keszler Áron, Lőcsei András alelnök-
ként és Kovács Gergely elnökként látja el feladatait. Az elnökség az-
óta is részt vesz az EMIH hivatalos küldöttgyűlésén, és a hitközség 
legfontosabb ügyeinél is jelen van. 

Az ÁTID célja, hogy a tagjai közösségben, különböző programo-
kon keresztül élhessék meg zsidó összetartozásukat. Emellett hang-
súlyt fektetnek arra, hogy a fiatalok megismerjék a hazai zsidóság 
szervezeteit, és részt vehessenek azok munkájában. Szeretnék, ha a fi-
atalok olyan öntudatos felnőttekké érnének, akik felelősséget vállal-

Átid – mIéNk A jövő!
A héber átid szó jövőt jelent, míg az átid az egységes magyarországi izraelita Hitközség 
ifjúsági szervezete. A névválasztás üzenete jól érthető: ezek a 15-25 év közötti fiatalok kö-
zösségünk jövője, a feltörekvő ifjak maguknak építik a jövőjüket. KovÁcS GeRGő ÍRÁSA
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megtalálják azt az utat, amiben jól ér-
zik magukat, és amivel ők tudnak tenni 
a közösségért. 

átid HelyeK
Az ÁTID-nak több bejáratott „törzs he-
lye” van, és remélik, hogy hamarosan 
egy új közösségi központtal bővíthetik 
majd a „zsidónegyedet”, ahol többek kö-
zött egy ifjúsági zsinagógát is terveznek.

Az egyik legfontosabb találkozóhe-
lyük a Bét Menáchem Gyermekoktatá-
si Központ nagyterme, ahol a zsidó ün-
nepeken különböző programokat és 
fár brengeneket (vacsora, mulatság) tarta-
nak. Az ifjúsági tagozat másik kedvelt he-
lye a MAZSÖK üdülő Badacsonytoma-
jon, ahol nyaranta egyhetes nagytábort 
szok tak rendezni. A Balaton parti üdülő 
kiváló a pihenésre, elmélkedésre és a kö-
zösség meg élésére. Az üdülőben zsina gó-
ga is van, ahova Budapestről Tórát is visz-
nek. Ba dacsonytomajon az ÁTID több 
bár micvót (felnőtté avatás) is tartott már. 

A hely, amit még meg kell említeni, 
az Mád. A nemrég felújított mádi Rab-
bi ház és Zsinagóga kiinduló pontja a 
„Cso darabbik útjának”, amely zsidó za-
rándoklatként végigvezeti az érdeklődő-
ket a Tokaj-Hegyalja régió zsidó emlé-
kein. Az ÁTID többször járt itt, akár 
Sáb bátont tartani, akár az utat végigjár-
ni, ahol is nagyon érdekes és értékes ta-
pasztalatokat szerezhettek. Mádon Faith 
Aser segítségével a zsinagógában öt 
ÁTID-os lány kapott héber nevet, ezzel 
egy lépést téve a hagyományok és vallási 
törvények felé.

táRSadalmi felelőSSÉgvállaláS
Az ÁTID gyakran részt vesz a CEDEK 
Izraelita Szeretetszolgálat munkájában 
is, ami segít, hogy a fiatalok nyitott 
szem mel, segítésre készen járjanak a vi-
lág ban. Ehhez kötődik az ifjúsági szer-
vezet egyik legemlékezetesebb pillanata 
is. Ros Hásánákor almát és mé zet osztot-
tak a járókelőknek az ÁTID ön kéntesei a 
Madách téren, amikor megállt mellettük 
egy menekülteket szállító busz. A járó-
kelők legnagyobb megle pe tésére az osz-
tást vezető Keszler Áron al el nök a busz 
ablakából félig kilógó szír gye rekeknek 
több csomag almát és mézet adott fel. 

Az ÁTID kapcsolatban áll a Tett és 
Védelem Alapítvánnyal is, akik a ma-
gyarországi antiszemita ügyek jogi vo-

natkozásaival, és a zsidó közösség önvédelmével is foglalkoznak. Az 
ÁTID-TEV egy hétvégét is szervez, melynek témája a „bullying” (is-
kolai zaklatás) elleni fellépés. Ennek alapján a résztvevők képzéseket 
tarthatnak majd iskolákban. 

Fontos az is, hogy reagáljanak az aktuális eseményekre. Így példá-
ul a Saul fia bemutatása körül kialakult online „kommentháborúban” 
a szervezet tagjai egy négyalkalmas képzés során szakértőktől hallhat-
ták, hogyan védekezzenek az online felületeken megjelenő antiszemi-
ta támadások ellen. 

KapcSolatbaN a Külvilággal
Az ÁTID igyekszik megmutatni tagjainak a zsidó közösséget kö-
rülvevő tágabb társadalmat és a más országokban élő zsidóságot is. 
Szerveztek már nemzetközi tábort Badacsonytomajon és ellátogattak 
Brüsszelbe is, ahol az Európa Parlament munkájával ismerkedtek. 
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Így például az Ifjú Keresztény Szövetséggel együttműködve szer-
vezték meg Erdő Péter bíboros és Köves Slomó vezető rabbi beszél-
getését (lásd 28. oldal), melynek témája a zsidó-keresztény együttélés és 
a menekültkérdés volt. Ezúttal a házigazda az IKSZ volt, ám a követ-
kező hasonló jellegű rendezvényt a Keren Or Központban az ÁTID 
szervezi majd.

Több más program is szervezés alatt áll, tudtuk meg Lőcsei András-
tól: „Még aktívabbak kell lennünk és több közösségi eseményt szervez-
ni! Például: minikonferenciák a budapesti zsidóság jövőjével kapcsolat-
ban. Ilyen meghívások és együttműködések már történtek, akár az Élet 
menetén, ahol együtt vonultunk a többi zsidó ifjúsági szervezettel, sőt 
elnökségünk meghívást kapott a Zsidó Fiatalok Jövőképe konferenciá-
ra, ahol a szervezetek vezetői tárgyalnak és ötletelnek majd egymással.” 

magyaRoRSzágoN műKödő zSidó ifJúSági SzeRvezeteK
átid – ifjúsági szervezet a Chábád Lubavics szellemében

Hasomer Hacair – baloldali cionista ifjúsági szervezet
bbyo – pluralista zsidó ifjúsági világszervezet

marom Klub egyesület
mazsihisz ifjúsági csoport
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Mit tehetnek a szülők, ha kamasz van 
a családban?
A kamaszok sündisznóznak, mint a 
külföldi szakirodalom mondja, min-
den tüskéjüket kifelé meresztik. Rob-
banásszerű agyi érés is zajlik, nem-
csak a csövescsontok nőnek, nemcsak 
a hormonális rendszer bolydul fel; ed-
digi kapcsolatok eltűnnek, újak alakul-
nak ki nagy számban. A kamasz ítélke-
zik, mert karikatúraszerűen lát. Ezért 
szemtelen. Mint Németországban a 
tanárok mondták, mikor ez az agyfi-
ziológiai kutatásokból kiderült: tulaj-
donképpen ki kellene rájuk írni, hogy 
átépítés miatt átmenetileg zárva. Ilyen-
kor a szülők és a család többi tagja nem 
tehetnek mást, mint hogy elviselik a je-
lenlétét.  Bármilyen szemtelen és kibír-
hatatlan, hadd legyen ott velünk. És a 
kamaszkori tekintet! Néz rám és én lá-
tom a szeméből, hogy „hülye vagyok”. 
Ha a pillantással ölni lehetne, már há-
romszor meghaltam volna… De van 
egy jó meg egy rossz hírem, mint mon-
dani szokták. A jó hír, hogy ha „jól vi-
selkedtem”, a kamaszkor elmúltával 
egyszer csak egy kedves, fiatal felnőtt 
fog visszanézni ránk ugyanezekből a 
szemekből. A rossz hír, hogy mikor. 
Hát igen. Majd valamikor a huszadik-

huszonharmadik életév között. Mi az, 
hogy jól viselkedtem? Tessék kapasz-
kodni: ha szabadon tudtam engedni a 
kamaszt. Igen, nagy amerikai vizsgála-
tokból is tudjuk, hogy a kamaszt sza-
badon kell engedni. Védett lesz, ha az 
első 8-10-12 év nagy érzelmi biztonság-
ban telt el, ha a kisgyereket „melegen 
ölelték”, ha már újszülött- és csecsemő-
korától megtanult (dögönyözésekben, 
csiklandozásokban, melyeket mondó-
kákkal is kísérünk) személyes érzel-
met kapni, elfogadni és viszonozni. Ő 
is fog akarni személytelenül sodród-
ni talán, de nem fog tudni elég jól; az 
érzelmi igényesség, mely a személyes 
kapcsolódásra irányul, vissza fogja őt 
tartani. A nagy érzelmi biztonságot és 
a védelmező családi hátteret illetően ti-
pikus jiddise mámék esetében nem le-
het gond. A szabadon engedés viszont 
már sokkal problematikusabb. 

Hogyan engedheti szabadon a gyere-
két egy szülő? Féltjük őt az alkohol-
tól, drogoktól, az éjszakázástól…
Persze, hogy féltjük, aggódunk érte, 
hogy milyen ingerek érik, mit fog ki-
próbálni. A drog-ambulanciák adatai 
alapján azonban elmondható, hogy 
azt fenyegeti a függővé válás, aki érzel-

szeMélyiség 
születik

 

átÉpítÉS miatt  
átmeNetileg záRva

kamaszkor – a fiataloknak a szabadság, a szülőknek a néma 
szorongás kora. Amikor túl leszünk rajta, egy kedves, fiatal 
felnőtt fog visszanézni ránk – ha mindent jól csináltunk. de 
mit tehetünk addig? Hogyan éljük túl ezt az időszakot? más-
hogy lázadnak-e a vallásos családok tizenévesei? VEkErdy 
taMással beszélgettünk. LefKovicS ZSófi ÍRÁSA

Vekerdy taMÁs

• szülEtEtt: 1935
• Foglalkozása:
 pszichológus, író 
• Család: négy gyermek  
 édesapja

néVjegy
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mi deprivációval, érzelmi nélkülözés-
sel érkezett a kamaszkorba. Jó érzelmi 
háttérrel rendelkező gyerekek, ha ki is 
próbálják valamelyik drogot, nem lesz-
nek függők. El kell őt engednünk, de 
csak úgy, mint a jó tréner, hogy közben 
készen állunk arra, hogy ha zuhan, bár-
mikor elkaphassuk. Igen, a kamaszkor 
egy újabb dackorszak, ilyenkor a szü-
lő nem tehet mást, kedvesen és némán 
szorong. Nem faggatózik. A kamaszok 
mániákus igazságkeresők, de a fagga-
tott kamaszok hazudnak. Nem akar-
ják, hogy beléjük lássak, óvják maguk-
ban a születő személyiséget. Ha azt 
mondom a gyereknek, hogy elenged-
lek a buliba, de ha fél tizenegykor nem 
hívsz fel, többé nem mehetsz el, ha a 
kamaszodó jó állapotban van, nem fog 
telefonálni. Vagy csak tizenegy-tizen-
kettőkor fog. Dacol. 

Az iskolában is dacol?
A kamasz vitázik. Otthon és az isko-
lában is. Probléma: kamaszkorban a 
teljesítmény hanyatlik, a kamasz fizi-
ológiás, élettani eredetű lustaságban 
szenved. Ilyenkor nem lenne szabad 
megterhelni a gyereket. A 20. század 
elején a gimnázium negyedik osztálya, 
ahová a 14-15 évesek jártak, a legköny-
nyebb osztály volt, szinte csak ismétlés. 
Ez az időszak a kamaszkor kulmináci-
ós pontja. Ma ilyenkor a legnagyobb a 
nyomás: most hozd a maximumot kis-
fiam, ezen múlik a továbbtanulásod… 
A kamasznak, amihez nincs kedve, azt 
utálja. Sajnos a mi iskoláinkban sok-
szor borzalmas, amit és ahogy taníta-
nak. A kevesebb több lenne! A finn is-
kolákban átlagosan napi négy tanóra 
van. Hibázni nem bűn, a tévedés nem 
vétek. Nálunk a felnőttek kilenc száza-
lékra emlékeznek az középiskolai tan-
anyagból úgy, hogy használni is tud-
ják. Mert rosszul és rosszat mondanak. 
Mérei Ferenc szerint ahol untatnak, 
onnan menekülj! A világ, az ember 
nem unalmas! Igen, ma már az agyfi-
ziológiai vizsgálatokból is tudjuk 1996 
óta, hogy: öröm nélkül nincs hatékony 
tanulás! 

Hogyan tudunk a gyerekeinknek se-
gíteni a tanulásban?
Az iskola a gyerek dolga! A család 
egész életét megronthatja a mindenna-

pos számonkérés és együtt tanulás. És 
ha rossz tanuló lesz? Aki kezdettől tud-
ja, hogy az iskola az ő dolga, általában 
jobb tanuló, mint az, akit otthon este 
és hétvégén még gyötörnek a leckével. 
De még az is lehet, hogy ha 23 évesen 
jön rá, hogy egyetemre akar menni, ak-
kor majd leérettségizik estin. - Persze, 
ha segítséget kér, segítsünk neki!

Mit gondol, mennyit tölthet egy gye-
rek okostelefonok, tabletek, számító-
gép előtt?
Ha otthon számítógépen dolgozom, 
egy idő után két-három éves kisgye-
rekem is az ölembe kéredzkedik és ő 
is pötyögni akar a billentyűkön. Utá-
noz! Mindent így tanul meg maga kö-
rül, így tanul meg járni, beszélni… 
Igen, spontán utánzással. A kisgyere-
ket nemcsak nem kell, nem is szabad 
tanítani, mert ezzel lefékezzük a spon-
tán utánzás erejét. Elmentem, amit el 
kell, hadd pötyögjön. Esetleg később 
azt is megmutatom neki, hogy hogyan 
kell rajzolni. De semmiképpen nem te-
szem be a nagyszülőktől kapott szá-
mítógépes játékot! És az egész dolgot 
limitálom, időben. Kezdetben két-há-
rom-négy perc. Ez az iskoláskor felé 
haladva lassan növekszik. De az isko-
lába lépés előtt semmiképpen nem ha-
ladhatja meg a napi 10-12-15 percet. 
És: mesét én mondok, lehetőleg fej-
ből! A látott mese nem mese. A kül-
ső kép blokkolja a belső képkészítést. 
A szabad játék közben és mesehallga-
tás közben a gyerek folyamatosan bel-
ső képeket készít. Ne lépj a szőnyeg-
re, az a tenger! Tudja, hogy szőnyeg, 
de látja, hogy tenger. A belső képet ki 
is vetíti. A belső képkészítés, mondja a 

pszichológia, elaboráció. Feldolgozás. 
Dühök, vágyak, szorongások, ismere-
tek feldolgozása. Ezért old és nyugtat 
meg a játék és a mese. A hallott mese. 
Ezért aztán bármilyen kényelmes len-
ne is este vagy egy autózás közben, 
nem lököm oda a tabletet a gyerek elé, 
hogy nézzen valami kis mesét rajta, 
hogy egy kis nyugalmam legyen, nem 
ültetem le a tévé elé (az örökmozgó ül, 
az aktivitás duzzad és előbb-utóbb ag-
resszióban robban!). És: a külső kép 
megjelenése pillanatában blokkolja a 
belső képkészítést. Nincs feldolgozás. 
Ha a gyerek csak a legjobb, legszelí-
debb angol természetfilmeket nézi, de 
órákon át, a tévétől akkor is feszültebb, 
nyugtalanabb lesz. Az iskolás gyerek 
persze már televíziózik, de jó volna há-
rom szabályt betartani: csak közösen 
kiválasztott műsort, limitált időben, és 
most jön a legszörnyűbb, mert akkor 
mit ér az egész – valamelyik szülővel 
együtt! Ha az ilyenfajta szabályokat a 
gyerek 8-10-12 éves koráig betartottuk, 
akkor is olyan lesz kamaszkorában, 
mintha a kütyüktől függővé vált vol-
na. De ilyenkor ebben is, bármilyen hi-
hetetlen, szabadon kell engedni, vagy 
az örök küzdelmek területére lépünk. 
Vagy arra szorítjuk, hogy titokban csi-
nálja, és ezzel képmutatásra szoktat-
juk. Ha kamaszkoráig nem vált képer-
nyőfüggővé, akkor utána ki fog belőle 
jönni.

Egy zsidó tanítás így szól: „Neveld az 
ifjút a maga útja szerint!” Mit gondol 
erről?
Tökéletes. Pontosan így kell csinálni. 
A gyerekneveléshez azzal a szándékkal 
kell hozzáállni, hogy legyél, aki vagy! 
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Nem pedig: válj olyanná, amilyennek 
én akarlak látni! A gyerek nem tabu-
la rasa, amire azt írok, amit akarok. In-
dividuum, figyelem őt, és ha kell, se-
gítem. Mindenkinek van egy saját 
programja, neki és mindenkinek, a tár-
sadalomnak is az a jó és hasznos, ha 
azt bontakoztatja ki. Az individuális, 
liberális demokráciák a szörnyű hu-
szadik században megnyernek minden 
meleg- és hidegháborút! Bár mindig 
válságokkal küzdenek, mindig nehe-
zen szedik össze magukat – hosszú 
távon ezek nyernek. A diktatúrák re-
mekül működnek, centralizáltan, min-
dent egy akarat mozgat – a végső ösz-
szeomlásig. Népmesei igazságra tanít 
a huszadik a század is: a végén győz 
a jó! Az individualista, a személyiséget 
minden veszély között is szabadon ki-
bontakoztató demokrácia a nyerő. Te-
hát a zsidó alapelv helyes.

A mai tinédzserek lázadása miben 
különbözik a régi korokéitól?
A kamaszkor a második születés kora. 
Az első születés, a világra jövetel azt je-
lenti, hogy önálló test születik. Ilyen-
kor pedig önálló személyiség születik. 
A zsidóságban nem véletlen, hogy 12, 
13 éves korban ünneplik a bát micvát 
és a bár micvót. Valóban ilyenkor kez-
dődik a felnőtté válás folyamata. Az 
élet és az érés azonban sokat válto-
zott az elmúlt száz-százötven évben. 
A 19. század közepén mérsékelt ég-
övön az első menstruáció 15-16 éves 
korban jelentkezett. A lányok 17 éve-
sen házasodtak és 18 évesen szülték 
első gyermeküket. Ma 12-13-14 évesen 
kezdenek a lányok menstruálni, míg az 
első gyermeket 23-25 évesen, sőt nem 
ritkán 30 fölött szülik meg.

Van-e különbség a vallásos és nem 
vallásos családokban nevelkedett gye-
rekek lázadása között?
A vallásos családokban sokszor hiány-
zik az intimitás és a spontaneitás, ha az 
„alapelvek” dominálnak. Kutatások-
ból tudtuk meg, hogy gyakran ezért 
házasodnak korábban a vallásos kö-
zegből kikerülő gyerekek, nem pedig 
azért – ahogyan sokan gondolnánk – 
mert házasság előtt nem élhetnek nemi 
életet… Kiderült, hogy ennek megkez-
désében nincs különbség, nem ezért 

kötnek korai házasságot.  De ezekben 
a családokban is a dac jellemző tiné-
dzser-korban. Ha erőltetjük a vallást, 
akkor a kamasz szembefordul ezzel, 
ha elég jó erőben van. Míg ha a szü-
lő tagadná a zsidóságát, a gyerek ezek-
ben az években „bezsidul”. Leginkább 
az számít, hogy milyen a család. Ha 

datalattijáig lenyúlnak. A gyerek nem 
azt akarja, hogy a szülő tökéletes le-
gyen, elég, ha hiteles. Ne hazudjon!

A fiatalok körében népszerű párt a 
Jobbik. Mi lehet ennek az oka?
A világ bonyolult. Mindig marad meg-
érthetetlen dolog. Nem értjük a vilá-
got és ez szorongást kelt. Itt egy párt, 
amelyik megmondja, hogy miről, mit 
kell gondolni és ki tehet az egészről. 
Az agynak rendkívül „fárasztó” any-
nyit gondolkodni, pihentető érzés, ha 
az ember kikapcsolja az agy egy részét, 
mondjuk így, a tudatos, a kérgi részt, 
és csak a kéreg alatti érzelmi központo-
kat használja. Itt található a közelben 
az agresszió központja is, az összekap-
csolódás könnyű és kész az egyszerű 
világmagyarázat. Minden szélsőséges 
ideológia egyszerűsíti a dolgokat, bűn-
bakot keresve, jól áttekinthető össze-
esküvés-elméletet vázolva fel, és ezzel 
„érthető” világot teremt körém, csök-
kenti a szorongásomat. Ki tehet min-
denről? Hát a zsidók. A cigányok. Vagy 
a migránsok. Vagy Soros. De akár mig-
ránsozásról, akár „sorosozásról” van 
szó, ez mind egyfajta zsidózást jelent.

Hogyan védhetjük meg gyerekeinket 
az antiszemita támadásoktól?
Ne hagyjuk magunkat! A Tett és Véde-
lem Alapítvány kiáll az antiszemita in-
zultusok áldozataiért. Mindenkinek, 
egész Magyarországnak ezt kellene 
ten nie. A németek megcsinálták, amit 
meg kellett, mi eltagadunk mindent. 
Pe dig nincs Európában még egy or-
szág, ahol ennyi embert öltek volna 
meg! Magyarországon 600 ezer, Ro-
mániában 264 ezer, Németországban 
125 ezer zsidót öltek meg. Magyaror-
szág ezzel nem foglalkozik, sőt úgy 
csinál, mintha nem tehetett volna sem-
miről. Intenzív nemzeti önvizsgálatra 
volna szükség. A magyar közoktatás-
nak volna elemi kötelessége, hogy ezt 
megoldja. De erről szó nincs, mente-
getik a menthetetlent. Berlin központ-
jában, sőt Boston központjában is – 
ahonnan pedig egyetlen zsidót sem 
vittek el – emléket állítottak az áldoza-
toknak. Nálunk a Parlament előtti té-
ren volna a helye egy holokauszt em-
lékműnek – de ettől persze mindenki 
visszaborzad…

igazán jó, vallásos családban nő fel a 
gyerek, akkor – miután eleget bosszan-
totta az apját – kamaszkor után vissza 
fog térni a valláshoz. Általánosságban 
a vallásos közösségekre jellemző lehet 
a kevélység és a képmutatás, de szeren-
csére a zsidóságban van egy nagy adag 
önirónia, humorra való készség. Szok-
ták mondani, hogy a zsidók minden-
ből viccet csinálnak. Még jó! – mon-
dom én. Egy idevágó idézettel: „Van, 
aki száján hordja hitét és hazáját, van, 
aki a szívében. Az elsőnek egy szavát 
se hidd!”

Mi a helyzet azoknál a családoknál, 
ahol a szülők, nagyszülők titkolják, 
tagadják a zsidóságukat?
Minden tabu, minden titok roncsol, 
akkor is, ha soha, senki nem említi 
meg. A gyerekek „csápjai” a szülők tu-
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BirtHrigHt israEl: 
tÍz NAp AlAtt A zsIDÓságOD körül
birth right – a születés jogán. A program alapgondolata, hogy minden zsidó fiatalnak joga van el-
látogatni izraelbe legalább egyszer életében. ez nem csupán vakáció: a tíznapos utak életreszóló 
élményt nyújtanak mindenkinek, aki részt vesz rajtuk. AcKeRmAn LÁSZLó ÍRÁSA 
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tízNapoS túRa extRáKKal
A Táglit-Birthright Israel azokat a 18-
26 év közti, zsidó identitású fiatalokat 
várja tíznapos túrákra, akiknek leg-
alább egy szülőjük zsidó származású, 
és akik nem gyakorolnak más vallást. 
A csupán 250 dolláros, visszatéríten-
dő letétet és némi zsebpénzt igénylő 
út annyiban különbözik a más szerve-
zett utaktól, hogy nem a későbbi aliját 
cé lozza meg, hanem a zsidó fiatalok 
ön azonosságának erősítését, a zsidó 
kul túra, vallás és közösség alaposabb 
meg ismerését, az Izraelhez való szo-
rosabb kötődés kialakítását. 

A programot a Szochnut, tehát a 
Je wish Agency mellett számos izraeli 
és zsi dó filantróp magánszemély, kö-
zösség és szervezet is támogatja, köz-
tük pl. Sheldon Adelson amerikai 
zsidó milliárdos, Donald Trump kam-
pányának egyik legújabb segítője.

A 17 évvel ezelőtti indulás óta több 
mint félmillió fiatal vett részt a Birth-
right Israel útjain, amelyek szinte az 
összes „kötelező” izraeli programot 
magukban foglalják, busszal, dzsippel 
és gyalog: Jeruzsálem, a Siratófal, a 
Holt-tenger, a maszadai erőd megmá-
szása éppúgy a program szerves része, 
mint a Jad Vasem, Tiberias és Cfát. 

Az összes csoportot profi izraeli 
idegenvezetők és fegyveres biztonsági 
őrök kísérik. Természetesen egyetlen 
csoport sem léphet be Kelet-Jeruzsá-
lembe, Gázába vagy a Nyugati-part 

arab városaiba, a csoport tagjai nem 
lézenghetnek el külön, és ugyancsak 
biztonsági okokból senki nem hasz-
nálhatja az izraeli tömegközlekedési 
eszközöket. 

a cHábád cSopoRtoK SiKeRe
Az utakat akkreditált zsidó szerveze-
tek és cégek is kínálják, de a szervezési 
és ok tatási sztenderdet a Táglit ellen-
őrzi. Ak tív szerepet vállal a Chábád 
mozgalom is: kilenc évvel ezelőtt egy 
csoportot kísértek Izraelbe, ma már 
évente öt ilyen utat szerveznek. Sok 
fiatal az út után visszatér hozzájuk, 
hogy alaposabb, mélyebb tudást sze-
rezzen a zsidó önazonosságról.

„Ki szervezi mégis a legtöbb Birth-
right utat? A Chábád. Hol térnek visz-
sza a zsidó közösséghez a legtöbben? 
A Chá bádban. Ki szolgáltatja a leg-
több prog ramot a túrák után is? A 
Chábád. Azt gondolom, Önöknek 
kéne ezt megtenni, nem a Chábádnak” 
– mondta a program egyik alapítója, 
Charles Bronf man a Reform Zsidó 
Unió kétéven ként megrendezett kon-
ferenciáján 2015-ben, ez zel elismerve, 
hogy a reformmozgalmak képtelenek 
azt a fajta aktivitást utolérni, amit a 
Chábád nyújt a fiataloknak. 

biRtHRigHt magyaRoRSzágoN 
Ilyen nemzetközi Chábád csoport-
tal járt Izraelben Nádas Kata is, aki 
éveken át szervezett és vezetett Taglit 

utakat Magyarországról. Saját első út-
járól elmondta: „Jó kombinációja volt 
a vallásos és nem vallásos programok-
nak és egy életre szóló élmény. Én ad-
digra már tisztában voltam a vallás 
alapjaival, mégsem gondoltam, hogy 
egy izraeli útra el kéne mennem, de a 
lehetőség miatt belevágtam és nagyon 
megérte. Egyszerre több százan utaz-
tunk, több busszal. Így nemzetközi 
barátokat is megismerhettünk és a sa-
ját identitásunkat is.”

Magyarországon is volt rá példa, 
hogy a Chábád mozgalom szerve-
zett Táglit utat, ám többségében a 
Szochnut irányítja ezt a programot. 
Innen szervezik a Közép és Kelet-Eu-
rópai csoportokat is. 

Nádas Kata elmondta: Kelet-Euró-
pában a fiatalok sokat tudnak a Ho-
lokausztról, de keveset saját identitá-
sukról. Erre kínál megoldást a Táglit, 
mely megmutatja, hogy a zsidóság le-
het vallás, kultúra, nép, identitás. 

Mint elmondta, a legnehezebb fel-
adat az út után is lekötni a fiatalokat. 
Ezért ő már a programot megelőző-
en szervezett eseményeket, melyen a 
csoport összerázódott. „Hazajövete-
lük után pedig más szervezetek prog-
ramjait is megismertettük velük, hogy 
tudjanak választani. Én úgy gondol-
tam, mindegy, hogy hazajövetel után 
hol helyezkednek el, csak járjanak va-
lahova ahol megélik a zsidó identitá-
sukat.”
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Az évek során valóban nemzetkö-
zi ismertségre szert tevő intézmény 
1990 nyarán nyílt meg, ifjúsági tá-
borként. Ma már az egykori diák tá-
borozók gyerekei járnak vissza. – A 
zsidó közösségi életben megannyi 
szervezet és kreatív kezdeményezés 
mondhat magáénak olyan vezetőket, 
akik a Szarvasi Táborban tanulták 
meg a zsidó közösség iránti elköte-
lezettséget és a zsidó hagyományok 
fenntartásának fontosságát – olvas-
ható a tábor honlapján, ami jól mu-
tatja, hogy a kezdeményezés milyen 
fontos szerepet játszik abban a folya-
matban, amit zsidó újjászületésnek 
nevezünk. 

Negev, Galil, Golán, Hermon – 
akik ismerik Szarvast tudják, hogy az 
izraeli földrajzi egységek nevei kor-
csoportokat jelölnek. A legkisebbek-
ké, azaz a 7-10 éveseké a Negev, a 
Galil a 11-13 éveseké, a Golánba a 14-
16 évesek tartoznak, míg a Hermonba 
a 17-18 évesek kerülnek. 

A tábor vezetője Friedman 
sasha 1996-ban volt első táborozó. 
Aztán madrich lett, később korcso-
portvezető, másfél évig pedig prog-
ramkoordinátor, 2006 óta ő a tábor 
vezetője. Az ő vezetősége alatt Szar-
vas túlnőtt a „sima” nyári ifjúsági tá-
boron, ma már (két turnusban) mű-

– Ha megkérdeztél valakit 15 éve, 
hogy mit jelent számára Szarvas, azt 
mondta volna, hogy gyerektábort. 
Ma már attól függ, kit kérdezel. Min-
denki mást fog mondani – illuszt-
rálja Sasha a sokféle programkínála-
tot. Arra a kérdésre, hogy szerinte mi 

ködik családi tábor, szenior tábor a 
holokauszt-túlélőknek, egy hetes ki-
kapcsolódás Down-szindrómás gye-
rekeknek és felnőtteknek, valamint 
alumni tábor, olyan „exdiákoknak”, 
akik már kinőttek az ifjúsági korosz-
tályokból, de még nem családosok. 

tavasz szarvas Ősz tél
Ha bárhol a világon zsidó közösségben kimondod a szót: Szarvas, nagy valószínűséggel 
tudni fogják, hogy a JdC – lauder nemzetközi zsidó ifjúsági táborról beszélsz. Szarvas 
egy intézmény. egy fogalom. ónody-moLnÁR dóRA ÍRÁSA

dénes anna, az Egység magazin munkatársa az alapí-
tás utáni második évben volt először Szarvason, 17 éves 
kora után mádrichként, majd 19 éves korától korcso-
port-vezetőként vett részt a tábor életében. Program-
koordinátorként is dolgozott, tematikus foglalkozáso-
kat és mádrichképzést is tartott. Itt ismerkedett meg 
férjével is, és még kisgyerekes szülőkként is dolgoztak 
a táborban. A házaspár tíz éve alijázott, és hét gyerme-
kükkel Micpe Jerichóban élnek. Baráti társaságuk nagy 

részét is Szarvasról ismerik. Annának nem szakadt meg a kapcsolata a tábor-
ral: tíz éve fordítja a szarvasi programkönyvet magyarra.

„Az embert megfogja a társaság, az ének, a táncok, a folyamatos elfoglalt-
ság. A tábornak minden évben van egy témája, melyen keresztül a zsidóság 
különböző aspektusait ismerhetik meg a táborozók. Szarvas közelebb hoz-
za a résztvevőket a gyökereikhez.” – magyarázza Anna – „A tábor a rendszer-
váltás után, abban az inspiratív időszakban jött létre, amikor a zsidó közös-
ségi élet virágozni kezdett Magyarországon. Aki volt ott, az tudja igazán, 
mit jelent, amikor kimondom azt a szót, hogy Szarvas. Második otthonának 
fogta fel az ember. Az egyik legmeghatározóbb helyszíne volt az életemnek. 
A szarvasi programok, valamint a mádrichképzés szervezése és lebonyolí-
tása során olyan készségekre tettem szert, amelyeket nem lehet elfelejteni.” 

Néhány éve visszalátogattak gyerekeikkel Szarvasra, amikor a tóraavatást 
tartották az egykori legendás táborvezető, Jickó (Jichák Cháim Roth) em-
lékére. „Jó volt visszamenni, jó volt ott lenni. Az emlékeim folyamatosan él-
nek.”
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a tábor legfontosabb alapértéke, azt 
mondja: a nyitottság. – Mi soha nem 
kérdezünk senkit, honnan jön, mi-
lyen vallási irányzathoz tartozik. Van, 

detése a tábornak. Ez részben a ke-
let-európai örökség miatt alakult így: 
a szülők, nagyszülők közül sokan 
próbálták származásukat eltitkolni a 

vagy az, hogy ha zsidó valaki, ak-
kor kipában közlekedik. Ők nem ér-
tik, milyen károkat okozott a náci és 
a kommunista rezsim a zsidó identi-

aki ortodox és van, aki csak annyit 
tud, hogy zsidó származású, de nem 
tudja, hogy ez mit jelent. A pluralista 
szemlélet sokat segít abban, hogy be-
fogadók maradjunk, így könnyebben 
belépnek azok is, akik amúgy nem 
jönnének. Szarvas a zsidó identitás 
építéséről szól – fejti ki.

Sokan, aki kisgyerekkorban itt tá-
boroztak, ma már a gyerekeiket hoz-
zák el. Friedman Sasha azt mondja, 90 
százalékos a visszatérés, ha valaki egy-
szer már belekóstolt a szarvasi tábor 
életébe. Olyannyira nagy a népszerű-
sége a helynek, hogy amikor megnyí-
lik a jelentkezési felület az interneten, 
néhány perc alatt betelnek a turnusok. 

– Befogadhatóvá tesszük a zsidó-
ságot: világi és vallási aspektusok-
ból világítjuk meg. Nem kötelező az 
ima, de van rá lehetőség. Régi tábo-
ri hagyomány, hogy elénekeljük az 
étkezés utáni áldást. Turnus közben 
elmondjuk, miért énekeljük. Szülői 
visszajelzésekből tudjuk, hogy a gye-
rekek otthon is eléneklik, viszik to-
vább az életükben, amit itt megta-
nultak – mondja büszkén. – Reggel 
a Mifkád találkozón két imát ének-
lünk, a gyerekek szépen lassan megta-
nulják. A táborból hazaérkezve gyak-
ran a gyerekek inspirálják a szülőket, 
hogy járjanak „zsinibe”. Ez gyakran 
látszik is, a nagyünnepeken főleg, 
amikor a szülők háttérbe vonulnak, a 
gyerekek viszont elöl állnak, tudják, 
hogy szól az ima, hol kell tartani az 
imakönyvben – mondja.

A zsidó identitás felfedezése kül-

gyerek elől, így Szarvas az identitás-
építésben, zsidó közösségépítésben 
óriási szerepet vállalt magára. – Meg-
próbáljuk visszahozni a tüzet, hogy 
az emberek büszkék legyenek a zsi-
dóságukra – fejti ki. Szarvasnak az 
identitásépítés mellett van egy, a zsi-
dóságtól független küldetése is. A ve-
zetők azt szeretnék, hogy a gyerekek, 
fiatalok felfedezzék önmagukat: érez-
zenek rá, mihez értenek, miben te-
hetségesek. Ezért a foglalkozásokon 
olyan feladatokat kapnak, ami segí-
ti őket saját maguk megismerésében. 

A szervezők nagy hangsúlyt fektet-
nek a nemzetköziségre is. – A zsidó 
tudat globális. 30 országból jönnek 
fiatalok hozzánk, akik mindenféle 
irányzatot képviselnek és a történe-
teinken keresztül megismerjük egy-
mást – osztja meg Friedman Sasha. 
Azt is elárulja, hogy az Egyesült Álla-
mokból érkező fiatalok gyakran azzal 
köszönnek el, amikor hazamennek, 
hogy „tanultunk tőletek”. 

– Pedig ott természetes sok min-
den. Például az, hogy ötven zsinagó-
ga található a városban, ahol élnek, 

tásban. Amikor az amerikai diákok 
találkoznak nálunk olyan szerb zsidó 
fiatallal, akinek az egész városában 
az övé az egyetlen zsidó család, ak-
kor azt látjuk, hogy a szerencsésebb 
országokból érkező fiatalok értékelni 
kezdik, amijük van, mert az különle-
ges, amire vigyázni kell.

Az egyik legmeghatóbb élmény a 
sze nior táborban érte Friedman Sa-
shát – A szenior táborba Holokauszt-
túl élők jöttek. Nehéz volt a progra-
mot megszervezni, sokan dolgoztunk 
raj ta. Azt tapasztaltuk, hogy ez a kor-
osz tály nagyon élvezi a szabadidős 
prog ramokat. Nagyon jól sikerült az 
egész. Az tán utolsó este Gerendás 
Pé ter adott koncertet, tábortűz mel-
lett. Azt ja vasolta, hogy a koncert vé-
gén énekeljék el közösen Izrael Állam 
him nu szát. És akkor egymás után fel-
állt a 150 Holokauszt-túlélő és együtt 
éne kelték az izraeli himnuszt. Nagyon 
elérzékenyültem. Szarvas a zsidó újra-
éledés, a folytonosság szimbólu ma. 
An nak, hogy az élet megy to vább, a 
közösség erősödik. Ilyen mo men tu-
mok adják az erőt a munkához.



egység | 2016 június-július18

szése, majd később aztán az első 
micvó következik, a nyolc naposan 
megtörténő körülmetélés. Ebben a 
pillanatban2 kezd a zsidó lélek bir-
tokosává válni az ember. Ennek a 
folyamatnak a kiteljesedése a 13. 
életév, amikor is ez az isteni lélek 
teljesen az ember részévé válik. 

Eddig a korig a gyerek a zsidó 
törvénykezés szerint az oktatás, a 
felkészülés miatt tartott micvókat, 
de nem volt súlya, hogy betart-
ja-e vagy sem. Innentől teljes jogú 
tagjává válik a közösségnek, „nem 
hagyhatja el a pályát”.

FérFi lEsz a FiúBól 
A Bár mIcvÓ fIúk útjA
A bár micvó szó a micvák fiát jelenti, a bár szó ugyanakkor arra is utal, hogy a felnőtté váló gyer-
mek birtokosa a micváknak, a parancsolatoknak. Hogyan lesz a gyermekből férfi, és miért éppen 
13 a felnőtté válás kora? Írásunkban erre adunk választ. fAith ÁSeR ÍRÁSA

Érdekes, hogy a Rebbe többször 
utalt arra3, hogy ebben a pillanat-
ban, amikor a fentebb említett is-
teni lélek teljes mértékben kibon-

SzuRKolóból JátÉKoS
Egyszer egy édesapa, valamikor az 1950-es évek New Yorkjában elment 
a lubavicsi Rebbéhez, Menáchem Mendel Schneerson rabbihoz, hogy ál-
dást kérjen a fiú közelgő bár micvója alkalmából. A Rebbe elbeszélgetett 
vele, kérdezgetett az ünnepségről, majd a fiúhoz fordulva azt kérdezte, sze-
reti-e a baseballt. A fiú meglepve felelte, hogy igen. A Rebbe faggatni kezd-
te, melyik a kedvenc csapata, és járt-e már a meccsükön. A fiú illendően fe-
lelgetett. A Rebbe végül megkérdezte a fiútól, hogy nyert vagy veszített-e 
a csapata. A fiú szomorúan ismerte el, hogy a csapat vesztett. „És mit csi-
náltak a szurkolók?” kérdezte a Rebbe. „Dühösek voltak, felugráltak és so-
kan otthagyták a meccset” idézte fel az eseményeket a fiú. „Hát, a csapat 
mit csinált?” – tette fel a következő kérdést a Rebbe. „A csapat ott maradt, 
nem hagyhatják el a pályát” – vágta rá a fiú. „Látod”, vonta le a tanulságot 
a Rebbe, „a bár micvó olyan, mint szurkolóból csapattaggá válni. Eddig, 
ha valami rosszul ment, otthagyhattad, nem volt felelősséged.” 

az Élet állomáSai
Az ember létezésének különböző periódusait éli át születésétől kezdve1. 
Ezen periódusok múlásával egy, az addig az anyukájához foggal-köröm-
mel ragaszkodó csecsemő előbb különálló egyéniséggé válik, majd később 
már egy felnőtt ember lesz. Az első fázis a születés, a köldökzsinór elmet-

„Mostantól már végig kell játszanod a meccset.„
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takozik az emberben, a benne levő, 
rosszra csábító ösztönlélek is erőre 
kap.

Ahogy az Alter rebbe a Tánjában 
írta4: az emberi testet egy városként 
kell elképzelni, amiért két sereg tu-
sakodik. Egyik a jó, az isteni lélek 
csapata, a másik az ösztönléleké. 
Eleddig ez a harc tét nélküli volt, 
mostantól, a hasonlatot továbbvive, 
13 éves kortól a tét már a „város el-
foglalása”. Aki győz, az uralkodhat 
a város, vagyis az ember teste felett. 

Tulajdonképpen erről szól a bár 
mic vó ideje is. Kötelességünk az 
Örökkéva ló parancsolatait megtar-
tani, illetve a Tórát tanulmányozni, 
de ezzel nem min denki ért egyet: az 
ösztönlélek nem hagy ja magát, és 
harcra kel a város birtok lásáért. 

miÉRt ÉppeN a 13?
Megoszlik Bölcseink véleménye 
afe lől, hogy miért pont a 13. életév 
a felnőtté válás kora. Egyesek sze-
rint5 az emberi intellektusban és ér-
zelmekben végbemenő természetes 
változások egy állomása ez a kor, 
míg mások szerint a bár micvó Mó-

származtatjuk hát a felnőtté válás korát? Ugyan nem az ész, hanem az ér-
zelmeik uralták a testvéreket tettük idején, de a zsidó filozófia válasza sze-
rint tettük motivációja beteljesítése volt, nem pedig a bosszúállás az Isteni 
akarat önfeláldozó beteljesítése.8

Így vagy úgy, abban nincs vita, hogy egy fiú 13 évesen válik felnőtté, a 
bár micvóval a közösség új, teljes jogú tagja születik. A zsoltáros költő így 
ír erről: „Az Örökkévaló szólt hozzám: fiam vagy, én ma szülőd lettem”, 
ami bölcseink magyarázata szerint nem az ember születéséről, hanem a 13. 
születésnapjáról, a valódi megszületéséről szól.9

a felKÉSzülÉS meNete
Az utóbbi pár évben egyre többször ér az a megtiszteltetés, hogy egy-egy 
család felkér: segítsek felkészülni gyermekeiknek a bár micvóra. Az elmúlt 
öt évben számos ifjút kísérhettem végig a felnőtté válás ezen útján.  Amikor 
egy család megkeres, hogy készítsem fel fiukat a bár micvóra, akkor először 
elbeszélgetek a szülőkkel és az ünnepelttel is, hogy felmérjem a zsidóság-
ban való jártasságukat, valamint megismerjem a család bár micvó szokása-
it, elvárásait. 

A különböző családoknak ugyanis különböző elképzeléseik vannak az 
ünnepségről és a felkészülésről a nagy napot megelőző időszakban. Sok-
szor nagy dilemma, hogy askenáz vagy szefárd kiejtéssel olvassa-e a fiú 
a szidrát (hetiszakaszt). Ez látszólag egy részletkérdés, de én sok család-
nál úgy tapasztaltam, hogy identitásuk lényegi kifejeződése lehet. Vannak, 
akik az áldások megtanulásával, mások az egész hetiszakasz felolvasásával 
(lejnolás) próbálták minél emlékezetesebbé tenni ezt a napot. A felkészü-
lés ideje is ennek függvényében változik: volt már, hogy két héttel a nagy 
nap előtt kerestek meg, míg másokkal már akár a 12. születésnapjuk előtt 
elkezdjük a munkát.

A lubavicsi Rebbe nagyon érdekes véleményt fogalmazott meg a felké-
szülésre szánt időintervallum felhasználásáról. Egy leveléből kitűnik, hogy 
a zsidóság minél alaposabb megismerését fontosabbnak tartotta, mint ma-
gának az egész hetiszakasznak a felolvasását, Mint írta, a bár micvó lénye-
ge nem a külsőségekben rejlik, hanem abban, hogy a férfivá váló gyermek 
megértse és megismerje az előtte álló változás lényegét, azaz  felnőttkorá-
nak feladatait. 

1 Pinson: Tiszporet risona; 2 Sulchán Áruch HáRáv: Orách Cháim 4. fejezet vége; 3 Lubavicsi Rebbe: Igrot Kodes, 1. kötet 154. levél; 4 Alter Rebbe: Tánjá, Közepesek 
könyve: 9. fejezet; 5 Rási, Názir traktátus 29b.; 6 Ros responsuma 16. elv (kezdete); 7 1Mózes 34:25.; 8 Likuté Szichot 15. kötet. 289. oldal; 9 Zsoltárok könyve 2:7.

a bár micvó időpontjának megállapítása a zsidó naptár szerint, figye-
lembe véve a bár micvó fiú percre pontos születési idejét. különösen 
fontos ez abban az esetben, ha a születés naplemente idején történt.

a bár micvó idejében esedékes hetiszakasz és/vagy háftára (prófétai 
rész) minél részletesebb megismerése és a felolvasás elsajátítása.

a tfilinrakás és a tóraolvasás szabályainak valamint más, a mindenna-
pi életben gyakorolt törvényeknek a megismerése 

a bár micvó filozófiai hátterének megismerése

az ünnepség megszervezése

lubavicsi szokás szerint a bár micvó előtt két hónappal kezdenek a fiúk 
tfilint rakni

1
2
3
4
5

+1

zes mesterünknek a Sínai-hegyen 
átadott törvények egyike6. 

Az előbbi véleményt a Tórában 
Simon és Lévi történetéből veze-
tik le, amikor a fivérek lemészárol-
ták Schem városát bosszúból Diná-
ért, testvérükért. Bölcseink szerint 
a Tóra itt használja a legelőször a 
felnőttekre vonatkozó „is” (ember) 
szót a két fiúra.7 Látszólag ebből 
a megrázó történetből pont nem a 
felelősségteljes magatartást tanul-
hatjuk Jákob fiaitól, miért innen 

Bár Micvó kisokos
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Éruv a földeSúR KegyÉből
Számos olyan irat maradt ránk, amelyben a zsidók letelepe-
dését és vallásgyakorlását biztosító földesúri menlevelekben 
és más iratokban privilégiumként szerepel a szombat-zsinór 
létesítése is. 

Pápa zsidó közösségének megalakulását gróf Esterházy Pál 
türelmi rendelete tette lehetővé. Ebben az 1749-ben kiadott 
rendeletben más egyebek, pl. mészárszék létesítése mellett 
arra is engedélyt adott, hogy felállítsák a „szombati korláto-
kat”5. Pápán az éruv egészen a II. világháborúig folyamato-
san használatban volt6. Erről is tanúskodik a Pápa és vidéke új-
ság az 1942. február 1-i számában megjelent, tréfásnak szánt 
közleménye is.

Ugyancsak földesúri engedvény nyomán volt lehetőség 
arra, hogy az Óbudai zsinagóga telektömbje körül – a zsi-
nagóga a kor előírásainak megfelelően egy telken állt más 
zsidó intézményekkel, lakóházakkal és gazdasági épületek-

a „Szombat-zSiNóR” ÉS a budai váR 
Szombat KapuJa
A drót nem más, mint a városrész éruvja, ami lehetővé teszi, 
hogy szombaton az ott élő zsidók az utcán is vihessék példá-
ul imakönyveiket vagy tolhassák a babakocsikat. 

A héber éruv szó egybekapcsolást jelent, és köznapi érte-
lemben a közterületeket körbekerítő határokat értjük alat-
ta, amelyek lehetővé teszik a szombati cipelést. Ez ugyanis 
egyike az Örökkévaló által, a sábáti pihenés biztosítása érde-
kében hozott tilalmaknak, mely szerint nem szabad semmit 
szombaton magánterületről közterületre vinni1. Ha azonban 
a közterületet megfelelően körülzárják, akkor mondhatni el-
veszti közterület jellegét és magánterületté válik2. 

Magyarországon egykor rengeteg településen volt ilyen 
szombat-zsinór. 

„[…] elkísérhettem nagyapámat rendszeres hétköznapi 
esti sétáján, mely mindig egyfelé, a szomszédos Szentpéter 
nevű falu és a »Zsidó Telegráf« irányába vezetett. Hogy mi 
volt a Zsidó Telegráf? […] a közszáj nevezte így a drótot, 
amely a város végén két magas pózna között keresztezte az 
utat…” – így emlékszik vissza Linksz Arthur (1900–1987), vi-
lághírű szemészprofesszor a gyermekéveiben még számos he-
lyen megtalálható éruvokról, szombati kerítésekről.3 

Ilyen szombati kerítés emlékét őrzi a Budai Vár egykori 
Szombat kapujának (később Bécsi kapu) a neve, ami mellett 
a zsidók a vár 1246 körüli alapításakor megtelepedtek. „A zsi-
dók még a falak és a kapu teljes felépítése előtt telepedtek 
meg itt, és a kapu vagy a bejárat helyét szombat-zsinórokkal 
szerelték fel, hogy a szombatot hagyományos módon meg-
tarthassák”4.

Kismartonban, mely egyike volt az Esterházyak birtokain 
található hét híres hitközségnek, a Sevá Kehilotnak, a mai na-
pig láthatjuk a láncot, amivel a zsidók szombatonként lete-
lepedésük óta lezárták az utcáikat. (Ahogy a későbbiekben 
látni fogjuk, kérdéses, hogy ez a lánc megfelelhet-e éruvként, 
hisz többek közt a szemöldökfa a kapufélfa teteje alá lóg.) 

a „zsidó telegráf”, amitől  
szombaton cipelhetünk
egy manhattani drót tartotta pár napig izgalomban az internet népét: 
mire szolgálhat a magasban húzódó vezeték, ami körülveszi manhat-
tan egy részét és aminek, mint kiderült, saját twitter csatornája is van. 
Az a zsinór azonban, bár rendkívül modernnek tűnik honlapjával, egy 
ősrégi „trükkje” a vallásos zsidóknak, és egykor magyarországon is 
általánosan elterjedt volt. általában „szombat-zsinór”-nak nevezték. 

obeRLAndeR bÁRuch RAbbi ÍRÁSA

éruv: 

kel – szombat-zsinórt feszít-
hessenek ki.7 „Mivel a törvé-
nyeik tiltják, hogy Sábátkor 
és más számukra ismert ün-
nepnapokon akár a legke-
vesebb munkát is végez-
zék, vagy akár a bizonyos 
helyekre felhúzandó szoká-
sos Sábáti-zsinóron kívülre 
lépjenek, így megengedett 
[számukra], hogy a szüksé-
ges cövekeket felállítsák, és 
az egyiktől a másikig egy 
afféle zsinórt kihúzzanak. 
Keresztényeknek a cöveket 
vagy zsinórt tönkretenni az 
szigo rúan tilos.” – olvasható 
az 1776-ban kelt és 1800-ban 
megerősített védlevélben, 
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melyet a ma gyar királyi kamara adott ki az óbudai zsidók-
nak8. Megjegyzendő, hogy az irat szerkesztője tévedett: a zsi-
nóron kívülre lépni szabad, csupán azon túlra dolgokat át-
vinni tilos.

Ezzel a védlevéllel teljes egészében megegyezik a szer-
ződés, melyet a kamara 1812-ben a zsámbéki zsidókkal kö-
tött9. 

Lovasberényben 1775-ben Cziráky László gróf menlevél-
lel vette oltalma alá az itt élő zsidókat. Ebben más egyebek 
mellett az szerepel, hogy a „….A helyi zsidóságnak megen-
gedett a szabad és akadály nélküli Istenszolgálat és vallás-
gyakorlás… ahogyan az úgynevezett zsinór, amit a szokásaik 
szerint szükséges helyekre felhelyeznek…”10. Természetesen, 
mint annyi más dolog, az éruv sincs ingyen. Cziráky grófnak 
adó gyanánt: „Zsinagógaért, temetőért, zsinórért 50 rajnai 
Guldent fizettek félévente” a helyi zsidók11.

a HitKözSÉgNeK Kötelező ÉRuvot lÉtReHozNi
Arról, hogy milyen általános dolog volt Magyarországon 
az éruv használata, mi sem tanúskodik jobban, mint a szü-
gyi ortodox hitközség alapító okirata, melyben az alábbi-
ak szerepelnek: „Ezen hitközség, mint anyakönyvi kerület, 
azon czélból alakul meg, hogy mindazon intézményeket élet-
be hívhassa és fenntarthassa … melyek a Schulchán Aruch és az 
állam szabályai értelmében minden orthodox hitközségnek 
szükségesek, úgyis: a) Synagóga szertartásos berendezéssel; 
b) Rabbihivatal vagy rabbihelyettes, úgy is, mint anyakönyv-
vezető, sakter és előimádkozó; c) Kóserhús, metszés és ki-
mérés; d) Pászka (húsvéti kenyér) készítés; e) Thalmud thora 
(vallás) tanító, f) Mikva (szertartási fürdő), s Eruv (vagyis 
szombati zsinór).”12

1827-ben Schreiber Mózes (1762–1839) pozsonyi rabbi azt 
írta egy hosszú responsumlevélben13, hogy kötelező éruvokat 
létesíteni, mert ezzel megelőzhetjük a véletlenszerű szombat-
szegést, vagyis az éruv nem csak egy kényelmi szolgáltatás, a 
szombat könnyítésére, hanem egy vallási kötelezettség. 

Mivel Magyarországon az ortodox rabbik döntő része a 
pozsonyi jesivában tanult, nem meglepő, hogy ezután még 
jobban elszaporodtak az éruvok, és okunk van feltételez-
ni, hogy a legtöbb ortodox hitközségben volt éruv. Azon-
ban, az éruvokról nincs és soha nem is volt pontos lista, de 
a responsum irodalom alapján biztosan elmondható, hogy 
Bonyhádon14, Egerben15, Pozsonyban16, Sopronban17 és Szat-
márnémetiben18, és még sok más településen volt szombat-
zsinór19. 

Érdekes, hogy Pesten nem volt tudomásom szerint éruv. 
Pedig az Alexandriában látott éruvok hatásárá a Pesti Orto-
dox Rabbinátus vezetője, Sussman Szofér Fisl rabbi (1867–
1942) azt írta Éle mászé című Erec Jiszráéli útinaplójában 1927. 

május 17-én20, hogy szeretne építeni egyet Pesten, és hogy azt 
tervezi, beszél erről a hitközségi előljáróival.

az ÉRuvoK HálácHáJa
Az éruv az egyik legbonyolultabb háláchikus gyakorla-
ti probléma, nem véletlen, hogy a responsum irodalom tele 
van az ezzel kapcsolatos kérdésekkel. Az alábbiakban csak az 
éruvok mibenlétének megértéséhez szükséges alapelveket is-
mertetjük. 

Bibliai tilalom, hogy nem szabad szombaton magánterü-
letről közterületre hozni és vinni, valamint közterületen egyik 
helyről a másikra vinni21. A zsidó jog magánterület alatt egy 
olyan körbekerített területet jelent, amelyet ott lakás céljából 
bekerítettek. Az egyéb célból körbekerített földterületek (pl. 
termőföld, raktár) csak akkor felelnek meg, ha kisebbek mint 
33.5 x 33.5 méter22. Az éruvként szolgáló kerítésnek és a kapuk-
nak minimum 10 tefách, vagyis 80 cm magasnak kell lennie23.

A körbekerítés természetesen nem jelent hermetikus elzá-
rást, a kerítésen lehetnek átjáró nyílások vagy kapuk. Az átjá-
ró nyílások legfeljebb 4,7 méter szélesek lehetnek, és nem ha-
ladhatják meg a kerítés hosszának 49%-át24.

Kapunak nevezzük azt a nyílást, aminek van curát hápetáchja, 
vagyis ha a kapunyílás be van építve, van kapufélfája és szem-
öldökfája. Az elfogadott vélemény szerint akármilyen szé-
les kaput lehet csinálni, és a kapuk mérete meghaladhatja az 
éruv teljes hosszának 50%-át is25. 

A kapu magasságának nincs felső határa26. A kapufélfák 
akármilyen vékony anyagból készülhetnek, ami meg tud tar-
tani legalább egy szalmából készült ajtót, míg a szemöldökfa 
anyagára nincs megkötés, így akár cövekekből és kifeszített27 

zsinórokból is állhat28. A kapufélfák teteje nem lehet maga-
sabban, mint a közéjük kifeszített zsinór29. A cövekek (pl. te-
lefonpóznák) adják a kapufélfákat, a fölöttük kifeszített zsi-
nór pedig a szemöldökfa. Előfordulhat, (például Manhattan 
esetében is) hogy a kerítés legnagyobb részét kapuk alkotják. 

Az éruvot hetente ellenőrzik: a rabbi vagy egy mesgiách kör-
bejárja és megbizonyosodik róla, hogy érintetlen30. Ha sá-
beszkor megsérül, onnantól nem szabad tovább vinni sem-
mit az utcán31. 

Remélem, hogy a nem is olyan távoli jövőben Budapest 
egy részének is lesz éruvja, hiszen a Duna-parton a rakpart fala 
önmagában is egy éruv falat jelent. 

1 Sulchán áruch, Orách chájim 301:7.; 2 SÁ uo. 345:2.; 3 Linksz Arthur: Harc a harmadik halállal – Ifjúkorom Magyarországon, Magvető Kiadó, 1990, 186. oldal; 4 Magyar Zsidó Lexi-
kon, szerk. Újvári Péter, 1929, 866. oldal; 5 Uo. 682. oldal. Bár más forrásokból is tudjuk, hogy Pápán már nagyon régen volt éruv, de a pápai zsidó hitközség védlevelé-
ben (Magyar zsidó szemle 1885. 623–624. oldal) ez nem szerepel. Feltételezhető, hogy később kaptak rá engedélyt.; 6 Tauszig Jiszráél rabbi: Bét Jiszráél hásálém, 8. kötet 199. 
oldal; Neumann Jáákov Jichák rabbi: Águrá böohálchá – Zichronot 205. oldal; 7 Haraszti György: A százkilencven éves óbudai zsinagóga (Bp. III. Lajos u. 163.) és hívei, in: Múlt és Jövő 
3/2010 33. oldal; 8 Magyar zsidó szemle 1891. 300. oldal 13. pont; uo. 1921 22-23. oldal 12. pont; 9 Uo. 1885. 142. oldal 9. pont; 10 Uo. 1930. 41. oldal 1. pont végén; 11 Uo. 47. 
oldal; 12 Szederjesi Cecília – Tyekvicska Árpád: Senkiföldjén, Adatok, források, dokumentumok a Nógrád megyei zsidóság holocaustjáról, Balassagyarmat – Salgótarján, 2006, 732. ol-
dal;13 Chátám Szofér responsum, Orách chájim 99. fejezet; 14 MáHRáM Sik responsum, Orách chájim 176. és 178. fejezet; 15 Even jökárá responsum, 3. kötet 83. fejezet; 16 Chátám 
Szofér responsum uo; 17 MáHáRI Steif responsum 51. fejezet; 18 Keren löDávid responsum 106. fejezet végén; 19 Lásd még Kol bo ál hilchot Rösujot vöÉruvin, 1. kötet, New York 
2000, 126–154. oldal; 20 8. oldal. Lásd még Méros curim 16. oldal (második számozás).; 21 SÁ uo. 346:2.; 22 SÁ uo. 358:1.; 23 SÁ uo. 345:2.; 24 SÁ uo. 362:9.; 25 SÁ uo. 10.; 26 
Nötivot sábát 19:10.; 27 Lásd Misná brurá 362:66., Nötivot sábát uo. 42.; 28 SÁ uo. 11.; 29 SÁ uo.; 30 Lásd Dovév mésárim responsum 2:28., Bét Jiszráél hásálém uo.; 31 SÁ uo. 374:22.
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Debrecen a 16. századtól kezdve a magyar felsőoktatás fellegvára volt. A 
Debreceni Egyetem ma Magyarország legtöbb karral rendelkező felsőok-
tatási intézménye, egyben az ország legtöbb hallgatóját oktató egyeteme 
is. Összesen nagyjából 40 ezer diák tanul 15 különböző karon. A diákok 
között mintegy 4000 külföldi hallgató is van: az egyik legnagyobb létszá-
mú csoport pedig az izraeli egyetemistáké.

Évente nagyjából 3-400 izraeli orvos- és fogorvostan-hallgató tanul 
Debrecenben. Őket segíti a debreceni Chábád központ, melynek vezető-
jével, Faigen Smuel rabbival beszélgettünk. 

Mióta élnek Debrecenben?
Kezdetben bócherként jöttem Debrecenbe szombatokra. 2010-ben, 
nem sokkal az esküvőnk után Raskin Sámuel rabbi javaslatára költöz-
tünk a feleségemmel, Rikivel Debrecenbe. Ros Hásáná előtt érkeztünk 
és Köves Slomó rabbi is sokat segített, hogy minden rendben menjen a 
kezdeti időkben. Akkor még nem tudtuk, milyen lesz itt házaspárként 
élni.

És milyen az élet immár családosan Debrecenben?
Csendes, nyugodt itt az élet és mindenünk megvan. Egyedül vagyunk 
vallásos haszidok Debrecenben, senki nem néz ki úgy mint mi, de már 
megszoktuk. Gyakran járunk Budapestre, közösségi eseményekre és 
hogy feltöltsük a készleteket.

Milyen tervekkel érkeztek ide?
Azzal a céllal érkeztünk Magyarországra, hogy segítsünk Debrecenben 
annak a pár száz izraeli diáknak, akik itt tanulnak. Tudtuk azt is, hogy 
szép nagy közösség van a városban, és úgy gondoltuk, velük együttmű-
ködve segíthetünk a zsidó élet felpezsdítésében. 

Otthon távol otthontól
izRaeli diáKoK debReceNbeN
debrecenben él magyarország második legnagyobb, mintegy ezer főt számláló zsidó közös-
sége. A hitközség alapjait 1840-ben betelepülő zsidó családok vetették meg. A pásti utcában 
található, 1894-ben épült, késő-eklektikus zsinagógájukban mind a mai napig naponta kétszer 
gyűlnek össze imádkozni a közösség tagjai. LiebmAnn fLóRA ÍRÁSA

Faigen sMuel

• Született: 1986
• Foglalkozása:
 rabbi, lubavicsi küldött 
• Család: házas, 
 három gyermek  
 édesapja
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Meddig jutottak el ezalatt a hat év 
alatt?
Van saját Chábád központunk, ahol 
pén tek esténként 50-100 diákkal együtt 
kö szöntjük a szombatot. Hét közben 
elő adásokat tartunk itt, ünnepeken min-
den féle programokat. Tavaly indítot-
tunk egy zsidó óvodát, a Gán Chánát, 
aho va izraeli diákok és magyar zsidó csa-
ládok gyerekei is járnak. Reméljük ezt 
később sikerül bővíteni, hogy ezzel is se-
gíteni tudjuk a zsidó családokat.

Az izraeli diákok mennyire veszik 
igénybe a központ szolgáltatásait?
A diákok kb. 80 százaléka vesz részt 
rend szeresen a programjainkon. A leg-
népszerűbbek persze az ünnepi rendez-
vények, de nagyon sokan járnak rend-
szeresen a közös tanulásokra is, vagy 
egyszerűen csak azért, hogy együtt le-
gyünk. Sokan vannak, akik éppen itt, tá-
vol az otthonuktól találják meg a zsidó 
identitásukat: itt kezdenek el kóserül ét-
kezni, gyertyát gyújtani, tfilint tenni...

Mi lehet a sikerük titka?
A Chábád központ egy igazi otthon, tá-
vol a hazánktól. A fiatal izraeli or vos ge-
neráció jelentős része tanul Magyarorszá-
gon, és itt találkoznak sokszor először a 
zsi dó vallási gyökereikkel, vannak, akik 
itt ismerik meg a zsidó lelküket, messze 
az otthonuktól. Ilyen távolságban, egy 
kis összetartó közösségben az emberek 
sok kal nyitottabbakká válnak. 

Miben tudnak segítséget nyújtani, és 
milyen témákban kérik a diákok a tá-
mogatást?
Azért vagyunk itt, hogy segítsünk, bármi-
re van is valakinek szüksége. Legyen szó 
kóser ételről, amit Budapestről hozunk, 
vagy bármilyen ügyintézésről, ha tudunk, 
segítünk. Vannak, akik családdal érkez-
nek az egyetemre, nekik nagy segítség az 

óvodánk, ahol anyanyelvi környezetben lehetnek az izraeli kisgyerekek. 
A legnagyobb nehézséget ugyanis a magyar nyelv jelenti a diákoknak. 
Sokan már Izraelből felveszik a kapcsolatot velünk. Közülük a legtöb-
ben arra kíváncsiak, mennyire biztonságos itt az élet, mekkora az anti-
szemitizmus. Keveset tudnak Magyarországról, és a hírek sokszor ijesz-
tőek lehetnek.  Sokan tartanak attól, hogy támadás éri őket a zsidóságuk 
miatt, de amikor látják, hogy itt büszkén lehet vállalni az identitásunkat, 
minden gond nélkül lehet zsidóként élni, akkor megnyugszanak.

Tartanak kapcsolatot a Debreceni Zsidó Hitközséggel?
Igen, nagyon jó a kapcsolatunk. Minden nap együtt imádkozunk a 
zsinagógában, és rengeteg programot szervezünk közösen. Például 
Hanukakor közösen gyújtottunk gyertyát a Piac utcában, és együtt 
szerveztük meg, hogy a diákok meglátogassák az itt élő idős Holo-
kauszt-túlélőket és velük ünnepeljenek. 

Mik a távolabbi terveik?
Szeretnénk egy nagyobb, jobban kihasználható Chábád központot 
építeni, és persze fejlesztjük az óvodánkat is. Szeretnénk segíteni, 
hogy a zsidó családok megfelelő oktatást tudjanak biztosítani a gyere-
keiknek. A helyi hitközséggel együttműködve igyekszünk minél több 
fiatalt bevonni a közösség életébe, hogy még aktívabbá tudjuk tenni 
a debreceni zsidó életet. Budapesten kívül itt él a legtöbb zsidó Ma-
gyarországon, úgyhogy mindig van mit tenni, van hova fejlődni. 

egyetemi KuRzuSoK

az EMiH rabbijai rendszeresen tartanak kötelezően, 
illetve szabadon választható kurzusokat különböző 
budapesti, illetve vidéki egyetemeken. 
az elte jogi karán, 
a Római Jogi tanszéken: bevezetÉS a HÉbeR Jogba. 
a Semmelweis ignác orvostudományi egyetemen: 
zSidó oRvoSi etiKa. 
a debreceni egyetemen: zSidó oRvoSi etiKa.
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Hurwitz dVora lea

• Született: 1974
• Foglalkozása:
 tanár, az alefkids  
 vezetője,  
 művészetterapeuta 
• Család: házas, 
 hat gyermek édesanyja

héber ábécé első betűjét, akkor tanítsd meg azt, add to-
vább. A tanulás lényege az, hogy használjuk és tovább-
adjuk a tudást. Ahogy az orvos sem azért tanul, hogy 
tudjon valamit, hanem azért, hogy gyógyítson.

A mádrichjaink ebben a közösségben nőttek fel, már 
sok mindent kaptak innen. Itt alapozták meg a tudásukat 
a zsidóságról, gyökereikről, az identitásukról. Mindenki ad 
valamit, mindenki hozzájárul a közösséghez, építi azt és ez-
által a többieken keresztül visszaadja azt, amit ő kapott. 

Hogy kapcsolódnak ebbe a rendszerbe a nyári táborok?
A tábor a legjobb példa erre. Az nem csak az ott tábo-
rozó gyerekekről szól, hanem a mádrichokról is. A tá-
borokban igazán kinyílnak, valósággal ragyognak, visz-
szasugározzák a szeretetet, a figyelmet, a törődést, amit 
kaptak az AlefKidsben. 

Miben más egy ilyen tábor, mint bármelyik nyaralás? 
Itt is van úszás, játék, kirándulás…
Igen, ezek mind megvannak, de nem ez a lényeg. Az 
AlefKids tábor egy wellness a léleknek. Minden egyes 
perc ébren és alva is a zsidóság megéléséről és szereteté-
ről szól. Szinte észre sem veszik a gyerekek, hogy min-
den  tábori téma  e körül forog. Az egész nap tele van 
mindenféle szórakozással, és mi ezeken keresztül ok-
tatunk. Elmegyünk például kirándulni, és az erdőben 
énekeljük a tábori dalokat, amelyeket magyarul írunk, 
hogy mindenki értse és jelentsen számára valamit. 

Az AlefKids kezdetben kisgyerekek vasárnapi iskolá-
ja volt. Hogy viszonyulnak a kamaszokhoz?
Mi úgy gondoljuk, hogy az AlefKidsbe minden életkor 
belepasszol, nullától százhúsz éves korig. Először jön-
nek a gyerekek, ahogy nőnek madrichok [ifjúsági veze-
tők] lesznek, felnőnek, hozzák a saját gyerekeiket, majd 
unokáikat. Ez egy körforgás, egy láncolat. A gyerekek-
kel a közösséget építjük, ugyanakkor nekik építjük a 
közösséget. Azt, amit kapnak, vissza is fogják tudni 
adni. Amikor a kamaszokra, a mádrichokra koncentrá-
lunk, akkor a következő generációt építjük. 

Miért olyan fontos ez a visszaadás?
A Rebbe azt mondta, és ez az egész Chábád filozófiá-
ja: ha tudsz valamit, mondjuk, ha ismered az álefet, a 

Csak az tud 
adni, aki kaP

beSzÉlgetÉS  
HuRwitz dvoRa lea 

RebbeceNNel
Hurwitz dvora lea 15 éve költözött magyarországra férjé-
vel, Hurwitz Sholom rabbival. dvora lea rebbecen london-
ban született, ott szerzett tanári diplomát. 2013 óta vezeti 
az emiH gyerekprogramjait koordináló Alefkids-et. A művé-
szetterapeutaként is dolgozó rebbecent a kamaszokkal való 
kapcsolatáról kérdeztük. SteineR ZSófiA ÍRÁSA
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Vannak teljesen külön foglalkozások is a kamaszok 
számára. Létezik külön tábor is nekik?
Igen, vannak teljesen saját programjaik, a táboruk 
is más, mint a kicsiké. A kamaszokban rengeteg kér-
dés munkál, és a táborban lehetőséget teremtünk arra, 
hogy feltegyék a kérdéseiket. Ülünk a tábortűz körül 
vagy fárbrengent tartunk, és nincsenek tabuk. A zsi-
dóságban nem félünk a kérdésektől, a dolgok megkér-
dőjelezését, a kíváncsiságot pozitívumnak tartjuk. Ka-
maszkorban az egyik legnagyobb értéke a társadalmi 
kapcsolatoknak, a szocializációnak és a kortárs közös-
ségnek van. Az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a ti-
nédzsereknek tartós és mély kapcsolatok kialakítására a 
közösségen belül. 

Hogyan segít ez a kamaszoknak átlendülni a problé-
máikon?
A kamaszkor nagyon különleges időszak. A tinédzser 
elveszti  addigi stabilitását, újraértelmezi, hogy ő ki-
csoda, mindent megkérdőjelez, még önmaga értékét is. 
Ilyenkor van a legnagyobb szerepe a közösségnek. Na-
gyon fontos ez a megtartó erő. Egy jó közösség olyan, 

vábbadni valamit másoknak. Mindennél többet jelent, 
hogy szeretettnek érezzék magukat, hogy tudják, meny-
nyire fontosak. Amikor egy kisgyerek a csoportjukból 
odarohan hozzájuk, megöleli őket, örül nekik, akkor 
érzik, hogy számít, amit csinálnak. Ez olyan magabiz-
tosságot ad nekik, amit semmi más nem tud. 

A szeretet, az emberi kapcsolatok, az az érzés, hogy 
fontosak vagyunk – ez alapszükséglet, és a közösség 
ezt képes kielégíteni. Erre épül az AlefKids rendsze-
re. Az ember egyik legnagyobb félelme, hogy nem fon-
tos, nem számít senkinek. Szülőként és nevelőként is 
azt tapasztalom, hogy a legjobb, amit a gyerekeink lelki 
egészségéért tehetünk, ha hagyjuk őket segítővé válni. 

mint egy stabil emelvény, ha elesel, megtart. Ezt gye-
rekkorban építjük és éppen a kamaszkorban a legfon-
tosabb, hogy minél erősebb, stabilabb legyen a véde-
lem, nem olyan, mint egy ugrálóvár, ami inog alattad. 

Terapeutaként azt gondolom, hogy a fiatalok azért 
vál nak függővé, – legyen az drog vagy bármi más – mert 
ebben az átmeneti állapotban üresnek érzik ma gu kat. 
Nekünk, akik kamaszokkal foglalkozunk, se gí te nünk 
kell, hogy ezt az ürességet a lelkükben tartalom mal 
tölthessék fel a fiatalok. Aki ad, aki hozzátesz valamit 
a környezete életéhez, annak vannak céljai, az teljesíti 
azt, amire egyedi és megismételhetetlen lélekként csak 
ő képes.

Hogyan segít rajtunk, ha másokon segítünk?
Sajnos ezt nem tanítják meg a tizenéveseknek. Nem 
tudják, hogy fontossá válnak, ha képesek lesznek to-

az eMiH Által  
szerVezett tÁBorok

nyÁri aleFkids tÁBor 
 időtartam:  Helyszín:  korosztály
 7 nap Mád 7-12 év

nyÁri kaMasztÁBor:
 időtartam:  Helyszín:  korosztály 
 5 nap Mád 13-16 év

nyÁri Átid tÁBor
 időtartam:  Helyszín:  korosztály
 5 nap Mád 16-21 év

nyÁri csalÁdi tÁBor
 időtartam:  Helyszín:  korosztály
 7 nap Badacsonytomaj egész család

taVaszi BMc tÁBor
 időtartam:  Helyszín:  korosztály 
 10 nap izrael 11-14 év

téli csalÁdi tÁBor
 időtartam:  Helyszín:  korosztály 
 7 nap Murau, ausztria egész család
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nulni. Engem először ez egyáltalán nem érdekelt, azt gondoltam, hogy ez 
biztos nem nekem való, de aztán néhány hét múlva jelentkeztem Slomónál, 
hogy mégis kipróbálnám a dolgot. 2015. augusztus 23. óta vagyok itt, azelőtt 
egyáltalán nem jártam Izraelben.”

Cívija szintén Köves rabbi javaslata alapján került az országba: „Két-há-
rom éve Köves Slomó rabbival beszélgettem arról, hogy hogyan is képzelem 
el a jövőmet. Ő azt ajánlotta, hogy menjek Izraelbe, hogy ott tanuljak, és job-
ban megismerjem a zsidóságot és a haszidizmust. Utánanéztem a dolognak 
az interneten és azt mondtam magamnak, miért is ne? Így aztán 2014 szept-
embere óta itt vagyok.”

A Máájánotban külföldi diákok tanulnak, legtöbben angolszász nyelvterü-
letről érkeztek és van két chilei is. „Volt egy szobatársam, aki orosz származá-
sú, de Németországban él. Én vagyok egyedül magyar.”

Cívija szintén egyedüli magyarként tanul a cfáti iskolában, ahol sok az 
amerikai, de vannak franciák és egy diák Kubából is. A szemináriumban ta-
nuló izraelieknek külön programjuk van. 

„Öt napon át reggeltől estig tanulunk, Tórát, Talmudot.” – kezdi Kristóf 
ismertetni a jesivabeli mindennapokat – „Természetesen naponta háromszor 
imádkozunk. Az oktatás angol nyelven folyik. Bár én jól tudok angolul és 
gyakorlatom is van benne, az első hetekben a nap végére nagyon kimerültem, 
nagyon oda kellett figyelnem, de gyorsan belejöttem. Pénteken szabadnap 
van és péntek este illetve szombaton délben családoknál vagyunk vendégség-
ben. Rendszeresen járok egy edzőterembe. Az egyik tanárunk, egy fiatal rab-
bi is odajár és egyfajta csereüzletet kötöttünk. Az edzőteremben én vagyok az 
ő személyi edzője, ő pedig Talmud magánórákat ad nekem.” 

Cívija is szoros napirend szerint él: „Az időnk reggel kilenctől este nyol-
cig be van osztva. Előadásokat hallgatunk, illetve tanulunk. A témák a Tóra, 
a Tánách [Biblia], az imádságok és a haszidizmus világa. Tanulunk a Tórá-
ban szereplő nőalakokról, és sokat tanulmányozzuk a Tánját [a haszid filo-
zófia alapműve] különböző szempontok szerint. Vannak hosszabb-rövidebb 
szünetek is, ezeket pihenésre vagy chevrutában, kettesben való tanulásra lehet 
felhasználni. Hétvégén nincs tanítás, ilyenkor legtöbbször családoknál vendé-
geskedünk, velük töltjük a szombatot. Néha kirándulásokra is elmegyünk az 
iskolával.”

Kristóf Jeruzsálemben a „Máájánot” (Forrá-
sok) nevű lubavicsi jesivában tanul, ami a fia-
tal felnőtt férfiak számára nyújt tanulási lehe-
tőséget. A bentlakásos intézmény a Mácháne 
Jehuda piac közelében található. 

Cívija Cfáton szintén egy bentlaká-
sos lubavicsi szemináriumban tanul, ami a 
„Machon Alte” nevet viseli. Itt hatvan fiatal 
lány tanul különböző programokon. „Ami-
kor megérkeztem, az első napok persze nehe-
zek voltak, meg kellett szokni az izraeli men-
talitást, de nagyon hamar beleszerettem ebbe 
a helybe.” – emlékszik vissza a kezdeti idők-
re. – „Sok különböző program van, itt lehet 
maradni  egy-két hétig vagy akár két évig is.”

Kristóf kezdetben bizonytalan volt, hogy 
szeretne-e Izraelben tanulni: „Köves Slomó 
rabbi 2015 tavaszán felvetette, hogy lenne le-
hetőségem Jeruzsálemben egy jesivában ta-

kovács kristóf

taNulás az optimizmus  
és a maCskák hazájábaN

KÉt magyaR diáK izRaelbeN
Felkerekedni és messzi tájakon, akár külföldön tanulni: ez sosem ment ritkaságszámba a zsidóság-
ban. A zsidó fiataloknak manapság szinte természetes lehet, hogy ezt izraelben tegyék, különösen, 
ha a zsidó hagyománnyal akarnak mélyebben megismerkedni. Hogy jobban megismerjük az izra-
eli vallási oktatás belső világát, két magyar fiatalt kerestünk meg, hogy meséljenek tanulmányaikról, 
szentföldi életükről. koVáCs kristóFFal (Jichak) Jeruzsálemben, izrael fővárosában találkoztunk, 
míg PErlaki szintiáVal (Cívija) Cfáton, ahol egy vallásos női szemináriumban tanul. dAn diAmAnt ÍRÁSA 
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Távol az otthontól, a családtól néha nehéz eligazodni az életben. A zsidó 
oktatási rendszerben erre is van válasz, a Máspiá. „Ez egyfajta mentor, tanács-
adó. Lehet az egyik tanár vagy bárki, akit a személyisége és az élettapasztalata 
erre alkalmassá tesz, akivel nagyon közeli személyes kapcsolatot lehet kialakí-
tani. Nekem például egy fiatal kétgyermekes rebbecen a mentorom, akit egy 
fábrengenen ismertem meg.” – meséli Cívija – „Bármilyen problémám van, 
azt megbeszélhetem vele.”

a világ legteRmÉSzeteSebb dolga
Bár mindketten az Óbudai zsinagógába jártak Budapesten, nagyon különbö-
ző úton jutottak el oda. „Szüleim nem voltak vallásosak, inkább hagyomány-
őrzők.” – kezdi útjának ismertetését Cívija – „Rendszeresen jártunk a Thökö-
ly úti zsinagógába szombatonként és persze az ünnepekkor. Akkor ez engem 
nem vonzott igazán, jó közösség volt, de ott nem találtam meg magamat. Az-
tán a nagymamám, aki velünk él, egyszer elújságolta, hogy újra megnyitották 
az Óbudai zsinagógát. Ez nagyon fellelkesítette őt, hiszen Óbudán született, 
ott nőtt fel, és ebben a zsinagógában voltak a családjának fontos eseményei, 
az esküvő, brit milák. [Perlaki Katalin történetét olvasóink az Egység 85. szá-
mában ismerhették meg.] Ragaszkodott hozzá, hogy elmenjünk oda. Ott egé-
szen más világot találtam. Vidám, fiatalos légkör, tele pozitív energiákkal. Ott 
büszke lehettem a zsidóságomra. Elkezdtem az AlefKids programban dol-
gozni, táboroztatni, ez öt évvel ezelőtt volt. Egyre inkább belevetettem ma-
gam a zsidó életbe, és igyekeztem vallásos életet élni. Ma is az egész család az 
Óbudai zsinagógába jár.”

„A családomban a zsidóság egyáltalán nem volt téma.” – meséli Kristóf – 
„Valami olyan dolog volt ez, amitől óvakodni kell, jobb nem is bolygatni. Az-
tán mintegy két és fél évvel ezelőtt nagyon érdekes dolog történt. Abban az 
időben olyan munkám volt, hogy fitnesz gépeket szállítottunk ki és állítot-
tunk be a megrendelők lakásán. Egyik nap egy hölgynél voltam, aki a szüle-
im korosztálya lehetett, és elkezdtünk beszélgetni. Valamit láthatott rajtam, 
mert a zsidóságra terelődött a beszélgetés. Szó szót követett és végül meg-
hívott, hogy menjek el az Óbudai zsinagógába. Mondtam, hogy jó, de nem 
igazán gondoltam bele a dologba. Egy óra múlva hívott telefonon, hogy ta-
lálkozzunk két nap múlva a péntek esti istentiszteleten. Meglepődtem, ilyen 
hirtelen, már ezen a héten? De végül is elmentem. Meg kell, hogy mondjam, 
én akkor jártam életemben először zsinagógában. Az élmény, így utólag visz-
szanézve, megrendítő és egyben felszabadító is volt. Arra emlékszem, hogy 
nyolc-tíz éves gyerekek kipával a fejükön vidáman rohangáltak és énekeltek, 
mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. És akkor hirtelen megértet-
tem, hogy ez tényleg a világ legtermészetesebb dolga. Amikor a közösség el-
énekelte a Sálom Áléchem szombati dalt, akkor megéreztem, milyen nagy erő 
van ebben az együtt éneklésben. Az első péntek este után már teljesen más-
képpen viszonyultam a zsidóságomhoz.” Kristóf ezután egyre gyakrabban 
ment zsinagógába: „Eljártam először péntek esténként, majd naponta, a reg-
gel fél hétkor kezdődő, Sacharitra, a reggeli imára is. Elkezdtem a zsidóságot 
tanulni, különböző keretek között, a Látivban, a Tikvában és az Átidban is.”

izRael, az optimizmuS földJe
A két fiatal számára az izraeli élet önmagában is nagy élményt nyújt: „Én 
azelőtt alig jártam külföldön, szóval ez nekem már maga egy különleges él-
mény.” – mondja Kristóf – „Szeretem, hogy itt az emberek barátságosak, nyi-
tottak, segítőkészek. Sajnos még nem sokfelé jutottam el itt Izraelben, de 
igyekezni fogok minél több helyet bejárni. Én is nyitottabb, elfogadóbb let-
tem. És az eredendő pesszimista világlátásom talán kicsit optimistább lett itt 
Izraelben”

Cívija is hasonló érzésekről számol be: „Tetszik, hogy az emberek elfo-
gadják egymást, tetszik az élethez való pozitív hozzáállásuk. Tapasztalata-

im szerint itt egy irodában vagy egy orvosi 
rendelőben gyorsan el lehet intézni a dolgo-
kat, és akár még rád is mosolyognak. Az em-
berek segítőkészek, odafigyelnek a másikra. 
És még sehol sem láttam ennyi macskát.” – 
teszi hozzá nevetve – „Mielőtt Izraelbe jöt-
tem volna, láttam, hogy a Chábád milyen 
fantasztikus, de nem tudtam igazából, hogy 
én hogyan illeszkednék bele ebbe a világba, 
mennyire vagyok ez én. Nem tudtam, ki va-
gyok, mi vagyok, mit akarok. Itt, ahogy el-
kezdtem tanulni, olyan emberek vesznek kö-
rül, akik segítenek. A mentorom segítségével 
megértettem azt, hogy ki vagyok én most, és 
azt, hogy amit tanulok, azt hogy tudom beil-
leszteni az életembe úgy, hogy eljussak oda, 
aki szeretnék lenni.” Cívija tanulásprogram-
ja hamarosan véget ér, így már a jövő ter-
vei foglalkoztatják: „Június végén visszauta-
zom majd Magyarországra és részt veszek az 
AlefKids táboroztatáson. Aztán több lehető-
ségen is gondolkozom. Továbbtanulni Izra-
elben vagy slichának lenni egy Chábád ház-
ban, Izraelben vagy másutt… Idén már húsz 
éves vagyok és lassan a férjhez menés is aktu-
ális lesz. Azt még igazán nem tudom, hogy 
hol is laknék. Szívesen élnék Magyarorszá-
gon, hogy a Chábád keretében dolgozhas-
sak, segíthessek.”

Kristóf még néhány évig mindenképpen 
jesivában szeretne tanulni, majd rabbivizsgát 
tenni. „Engem nagyon érdekel a történe-
lem és a tóra- illetve a talmudtanulás össze-
köt minket a zsidó nép történelmével. Utána 
Magyarországon a zsidó élet újjáépítésében 
szeretnék részt venni, a Chábád közösség ke-
retében. Úgy látom, hogy a magyar zsidóság 
tragikus történelmi háttere miatt rengeteg 
a sérült identitású, utat kereső zsidó fiatal, 
akik egyszerűen nincsenek tudatában annak, 
hogy a zsidóságnak milyen pozitív arculata is 
van. Őket szeretném elérni és segíteni abban, 
hogy eltaláljanak a saját identitásukhoz.”

Perlaki szintia
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„aSzimmetRiKuS” Helyzetből 
  iS foNtoS KözöS 
  ÉRtÉKeKet leHet találNi
 két vallásos ifjúsági szervezet, az átid és az ifjú keresztények Szövetsége izgalmas beszélgetésre 
 invitálta az érdeklődőket  májusban. A beszélgetőtársak köVEs sloMó rabbi és ErdŐ PétEr bíboros 
 voltak. A két vallási vezető stílszerűen a párbeszédek Házában ült asztalhoz, hogy zsidó-keresztény 
 együttélésről, európa jelenéről, napjaink kihívásairól beszélgessenek. SARAh SteineR ÍRÁSA

ti szeretetet fontosságát hangsúlyozta, azon-
ban egyetértett a rabbival, aki a téma sokrétű-
ségére hívta fel a figyelmet, mondván, hogy 
az igaz, hogy segíteni kell embertársainkat – 
minthogy a pesti zsidók is kivették a részüket 
ebből, Izraelben pedig szintén meggyógyít-
ják a szomszédos arab országok sebesült jeit 
– de nem szabad elfeledni, hogy Európában 
gyakorta a zsidó közösségek isszák meg az 
iszlám fundamentalista terror levét, és időről 
időre célpontokká válnak. 

Mint mondta, nem tudja a helyzet helyes 
megoldásának mikéntjét, ugyanakkor fontos 
beszélni a kérdés által felvetett más problé-
mákról, például, hogy egyáltalán mennyit 
szabad és kell adni? Egyenlő szintű-e a fele-
lősségünk közvetlen közösségünkkel, a több-
ségi társadalom tagjaival vagy más országok 
polgáraival szemben?

A beszélgetés tanulságaként Erdő bíbo-
ros szerint magát a kellemes élményt kell ma-
gunkkal vinni, hogy lehet közös nevezőre 
is jutni. Köves rabbi ezt kiegészítette azzal, 
hogy a legfontosabb a gondolatébresztés és a 
kérdésfeltevés – az ilyen beszélgetések pedig 
ezt a célt kell, hogy szolgálják.

Nem biztos, hogy a párbeszéd a legtalálóbb elnevezése az ilyen típusú talál-
kozásoknak, hiszen a zsidók és keresztények közötti beszélgetés nem szim-
metrikus alapokról indul – ezzel a gondolattal kapcsolódott be a beszélge-
tésbe Köves Slomó rabbi Erdő Péter bíboros felvetésére válaszul, mely szerint a 
keresztény-zsidó párbeszéd 51 évvel ezelőtt, a II. Vatikáni zsinatot követően 
lett nagyobb volumenű a világban, míg Magyarországon csak az elmúlt 5-10 
évben kezdődtek meg. Ilyen például, hogy bár a kereszténység alapfeltétele a 
zsidóság, de a zsidóság a keresztény tanoktól független, és a zsidó vallásfilo-
zófiában nem központi téma a kereszténység tanításaira való reflexió.

Mint mondta, a korábbi évszázadok alatt lezajlott zsidó-keresztény „pár-
beszédek” sajnos többnyire (sikertelen) keresztény térítési kísérletekről szól-
tak. 

Az utóbbi évek ilyen jellegű beszélgetései – mint ahogy ez a mostani alka-
lom is – persze már nem ebben a szellemben, hanem a kiengesztelődés és a szel-
lemi eszmecsere jegyében telnek, így ez a beszélgetés is hamar a közös embe-
ri értékekre terelődött, amik között szerepel a család, a házasság, a gyerekek, a 
nemi kapcsolatok tisztasága, a jó és a rossz megléte, a felelősségvállalás és az is-
teni gondviselés. Emellett az is elhangzott, hogy bár a kereszténységet a zsidó 
vallás szerint nem tekinthetjük sem fiatalabb testvérnek, sem „új” szövetségnek 
– de a középkori zsidó bölcs, Maimonidész szerint mégis hálásak lehetünk ne-
kik, amiért elvitték a Biblia alapértékeit, azaz a hét noáhita törvényt a világba.

A beszélgetés második felében Európa jövőjéről esett szó, ezen belül ki-
emelve elértéktelenedés problémáját és a migránskérdést. Köves Slomó rabbi 
szerint Európa helyzete jó, sőt mi több, ilyen jó még talán soha nem is volt. A 
jólét azonban elkényelmesít, a motiváció hiánya lép föl, az embereknek pedig 
csak a materiális javak megszerzésén jár az eszük:

„Akinek száza van, az kétszázat akar, 
akinek kétszáza, az már négyszázra vágyik”. 

Erdő Péter ezt azzal egészítette ki, hogy „a görög hedónia világát éljük”, de 
tudnunk kell, hogy csak akkor lehetünk boldogok, ha értelmes és értékes éle-
tet élünk, harmóniában a Teremtő céljával. Ennek egyik eszköze lehet maga 
a közösség.

Köves rabbi szintén úgy vélte, hogy napjainkban megnőtt a lokális közös-
ségek szerepe. Szerinte jó volna, hogyha az emberek igazi, pozitív élményt 
nyernének igazi közösségek által, amiben a vallásnak is szerepe lehet. 

A második fő kérdés a migránsokra vonatkozott. Erdő Péter a felebará-

köves slomó és Erdő Péter
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Fejtse meg a rejtvény fő soraiban elrejtett 11 zsidó fogalmat és nyerjen 
értékes könyveket!
beküldési határidő: 2016. július 15. Cím: rejtveny@zsido.com 
az előző szám megfejtése: Halljad izrael! nyertesünk: VargHa gézáné

zsidó FogalMak

Vízszintes: 1. „Az isteni név tudója”: 
Rabbi Jiszráél (1698-1760), a ha-
szidizmus megalapítója. 10. „Este”: 
a zsidó vallás a napokat – így az ün-
nepnapokat is – az estével kez-
di. 14. A bajban levőn segítő. 15. ... 
folyamidelfin; pakisztáni vízi emlősál-
lat. 17. A nátrium vegyjele. 18. Ajtót 
tár. 19. Amerikai születésű angol No-
bel-díjas költő, drámaíró és kritikus 
(Thomas Stearns, 1888-1965). 20. Ala-
csony pulpitus a bimá és a frigyszek-
rény között az áskenázi zsinagógák-
ban. 22. Lyuk, népiesen. 23. Földet 
forgat. 24. …-darja; közép-ázsiai folyó. 
26. Kémiai anyag azonos atomszámú, 
de eltérő szerkezetű változata. 28. Az 
ezüst vegyjele. 30. Háromujjú lajhár, 

KéSZÍtette: JAKAb ZSoLt

névváltozattal. 31. A stroncium vegyje-
le. 32. Skálahang. 33. Létszám. 37. Szé-
kesfehérvár-közeli falu. 39. Karimás 
fejfedőket bemutató terem. 42. Egye-
sült Nemzetek Szervezete, röviden. 43. 
„Szent ima”: Istent dicsőítő ima. 44. 
A nobélium vegyjele. 45. Ábécénk 34. 
betűje, fonetikusan. 46. Cséplőgéppel 
csépel. 48. Miatt, népiesen. 49. ...-siva-
tag; Szahara keleti része. 51. Nyugat-
afrikai ország lakója. 53. Román új-
ságíró, rendező (Dumitru, 1940-2003). 
54. Brake assistant system, röviden. 
55. Egynemű réce! 56. Brit hondurasi 
gépkocsijel volt. 57. Fába vés. 58. Tó a 
Turáni-alföldön. 60. ...-fennsík; román 
magasföld. 63. Olasz hűtőgép-márka. 
65. Előkelő. 66. ... répatorta; igazi téli 

finomság. 68. ... de Henares; spanyol 
város. 70. Rabbi Jicchák Lurijá, a 16. 
században Cfáton élt nagy kabalista 
nevének rövidítése, ami mellesleg hé-
berül „oroszlánt” jelent. 71. Az egyik 
Menachem Mendel Schneerson rab-
bi, a harmadik lubavicsi rebbe, élt: 
1789-1866.

Függőleges: 1. Értelem. 2. Elektromos be-
rendezés vagy alkatrész, amely az elekt-
romos áram frekvenciáját változtatja. 3. 
Gally. 4. Földet ér a repülőgép. 5. Mel-
lékszereplő Shakespeare A makrancos 
hölgy c. vígjátékában (Christopher). 
6. ... Zola (1840-1902); francia regény-
író és művészeti kritikus. 7. Érettségi-
zés. 8. Régi „cs” betű. 9. Fényforrás 
által kibocsátott fénymennyiség. 10. 
Tokió régi neve. 11. Zöldessárga virá-
gú, erős szagú gyógy- és fűszernövény. 
12. Az einsteinium vegyjele. 13. Ha-
lálos ágyon elmondott bűnvallomás. 
16. Szerb város. 21. Erdélyimoldvai fo-
lyó, névváltozattal. 25. Fülöp-szigete-
ki vulkánról származó. 27. Toktermést 
hozó, lila, piros vagy fehér virágú nö-
vény. 28. Hegymászó. 29. Kabátot fel-
segít. 31. Lengyel zsidó kisváros. 34. 
Dubravához tartozó horvát falu. 35. 
Német motorkerékpár-márka. 36. Hol-
land gépkocsijel. 38. Zalaegerszeg-kö-
zeli falu lakója 1908-ig. 40. Japán elekt-
ronikai márka. 41. Noé leszármazottai, 
vagyis az egész emberiség. 46. Nobel-
díjas francia író (François, 1885-1970). 
47. Életet eltölt. 48. Magunk. 50. Kar-
ral szorít, angolul. 52. Ritmusos kurjan-
tás. 54. Virít, angolul. 56. ... Herculane; 
Herkulesfürdő román neve. 57. Rossz 
(gonosz) ember, a cádik ellentéte. 59. 
Nigériai falu (AGGE). 61. Amerikai 
tagállam, székhelye Salt Lake City. 62. 
Árusít. 63. Fizikai Kutató Intézet, rövi-
den. 64. Jobbra tinó! 67. Arany, franci-
ául. 69. Néma Laci! 
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pAstrAmI, BAgel, rUgelAcH 
– utazás a zsidó streed food világában
A street food napjaink egyik legdivatosabb gasztronómiai irányzata. olyan készételt jelent, melyet 
az utcán, vagy piacon árulnak azonnali fogyasztásra. A világ különböző helyein élő zsidók kony-
hájában bőségesen találhatunk olyan ételeket, melyek viszonylag olcsón és gyorsan elkészíthetőek, 
és leülés nélkül, menet közben fogyaszthatóak. déneS AnnA ÍRÁSA

óHazai ízeK az úJvilágbaN
Az 1880-as és az 1920-as évek között a 
kelet-európai zsidóság mintegy egyhar-
mada kerekedett fel, és keresett új hazát 
magának. Túlnyomó többségük Ameri-
kába vándorolt. Érkezésük teljesen át-

formálta az amerikai zsidóság arculatát, kultúráját, és ezen belül ét-
kezési szokásait is. 

A körülmények adta életmódjuk is hozzájárult étkezési szokása-
ik alakulásához. Kicsi, túlzsúfolt, nyáron szinte elviselhetetlenül for-
ró lakásokban laktak, ahova sokan leginkább aludni jártak haza. Ah-
hoz, hogy fenn tudják tartani magukat, a nőknek, sőt, a nagyobb 
gyerekeknek is dolgozniuk kellett, illetve gyakran előfordult az is, 
hogy csak a férfiak vándoroltak az Újvilágba, az asszonyok csak ké-
sőbb érkeztek, amikor az összegyűlt pénzből újabb hajójegyeket tud-
tak vásárolni. Szűkös keresetük meghatározta, hogy miféle ételeket 
fogyasztottak.

És az eredmény? Olyan ételeket örököltünk tőlük, melyek a street 
food napjainkban tartó reneszánszában kiemelkedő szerepet játsza-
nak. Ilyen a pastrami, a bagel, a knis és a lox. 

Képzeljük magunkat a századelő New Yorkjának egy zsúfolt ut-
cájára. A magas házak földszintjén különböző boltok, köztük étkez-
dék kínálatából válogathatunk. Zsidó árusok kézikocsikról kínálják 
az árujukat, a hangzavarban a jiddis keveredik a lengyellel, a magyar-
ral és az orosszal. 

A pastramit román és orosz zsidó bevándorlók honosították meg 
New Yorkban a XIX. század második felében. Eredetileg libamell-
ből készült, Amerikában azonban ára miatt a marhahúst részesítették 
előnyben. A húst alaposan befűszerezték, megfüstölték, majd meg-
gőzölték. Így biztosították, hogy sokáig ehető maradjon. A pastramis 
szendvicsek a legenda szerint olyan sikeresek voltak az amerikai fő-

BAgel
1 kocka élesztő; ½ pohár víz; 1 kk. só; 4 tojás; 2 ek. cukor; ½ pohár olaj; 6 pohár liszt

A élesztőt felfuttatjuk a vízben. A többi hozzávalót tálba tesszük, az élesztőt is hoz-
záadjuk, és rugalmas tésztát készítünk. Szükség esetén apránként adjunk még hoz-
zá vizet. Meleg helyen duplájára kelesztjük, lenyomkodjuk, és még egyszer keleszt-
jük. Ha megkelt, a tésztát maroknyi gombócokra osztjuk, a gombócokból hurkákat, 
majd végeiket összeragasztva köröket formálunk. Egy széles és mély lábosban sós 
vizet forralunk, egyszerre 3-4 bagelt dobunk bele, és 3 percig forraljuk. A bageleket 
ezután sütőpapírral sütőlemezre sorakoztatjuk, szezámmaggal, vagy mákkal meg-
szórjuk, és 180 fokra előmelegített sütőben 15-18 perc alatt készre sütjük.

Figyelem! Mivel a tésztában kevesebb a víz, mint az összes többi folyékony összetevő összesen, ezért erre a pék-
süteményre „mezonot” áldást kell mondani. Ha azonban annyit ettünk belőle, hogy jóllaktunk vele, akkor étkezés 
után el kell mondani a teljes asztali áldást (birkát hámázon).
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városban, hogy az azokat elsőként árusító Volk kóser hentesbolt 
étteremmé alakult, és ezek a szendvicsek jelentették bevételének 
alapját.

A knis Oroszországból érkezett a zsidó bevándorlókkal együtt 
Amerikába az 1900-as évek legelején. Az első knis-sütödét 1910-ben 
alapították New Yorkban. A név egy töltött, és olajban, vagy sütőben 
kisütött, batyuszerű tésztaféleséget takar. A töltelék sokféle lehet, ha-
gyományosan tört krumpli, darált hús, savanyú káposzta, hagyma, ga-
bonakása, vagy sajt alkotja.

A kerek, középen lyukas kenyérféleséget, a bagelt Lengyelország-
ból származó zsidók honosították meg és tették népszerűvé Ameri-
kában. A bagel különleges sütési eljárással készül: a kelt tésztából 
készített karikákat néhány percen át lobogó forró vízben főzik, és 
ezután kerülnek csak, magokkal megszórva, a sütőbe. Ez a módszer 
teszi fényessé és sűrűvé a bageleket, amik nem képzelhetők el lox, 
vagyis pácolt lazac és sűrű krémsajt nélkül. 

a mácHáNe JeHuda KiNcSei
Ugorjunk egy nagyot térben és időben, és látogassunk el a XIX. szá-
zad végén alapított Mácháne Jehuda piacra Jeruzsálemben. Óriási a 
nyüzsgés, az árusok egymást túlharsogva kínálják az árujukat. A friss 
zöldség és gyümölcs mellett kenyérféle, fűszerek, sajtok és készételek 
is kaphatók a különböző árusoknál. Merőben másfajta ételekkel talál-
kozhatunk itt street food gyanánt: laffa, falafel, rugelách – az európai 
fülnek egzotikusan hangzó, ám Izrael-szerte (és az egész Közel-Kele-
ten) hétköznapi ételek ezek.

Kezdjük az ismerkedést a jeruzsálemi vegyes grillel, melyet héberül 
meoráv jerusálminak neveznek. A hagyomány szerint itt, a Mácháne 
Jehuda piacán fejlesztették ki több mint száz évvel ezelőtt.  Az étel 
grillen átsütött, hagymával, fokhagymával, borssal, korianderrel, 
kurkumával, római köménnyel és olívaolajjal ízesített csirkebelsősé-
gekből és apróra vágott bárányhúsból áll.

Az egész Közel-Keleten elterjedt a nagy, lepényszerű laffa, me-
lyet sült hússal, zöldségekkel, savanyúsággal és humusszal töltenek 
meg, és feltekerve fogyasztják. Egy másik, ugyancsak megtöltve kí-
nált kenyérféleség a pita – kerek, zsebes kenyér, melyet csicseriborsó-
ból készült, olajban kisütött golyókkal, savanyúsággal, humusszal és 
tchinával (szezámmag krém) megtöltve falafelnek neveznek.

Izraelben mindenfelé megtalálható az eredetileg az Ottomán Bi-

rodalomból elterjedt, töltött leveles tész-
ta, a burekász. Ez a tésztaféleség sokfé-
le tölteléket rejthet. Legnépszerűbbek a 
krumplival, gombával, vagy sajttal töl-
tött típusok. A tejes burekászokat  há-
romszög, a párve (se nem húsos, se nem 
tejes) fajtákat négyszög alakúra készítik, 
hogy mindenki számára egyértelmű le-
gyen, mikor mit fogyaszthat.

Ha édességre vágyunk, abból sincs 
hiány a jeruzsálemi piacon. Egy valami-
revaló pék kínálatából nem hiányozhat 
a csokoládéval töltött rugelách: a kelt 
tésztát kör alakúra nyújtják, megtöltik, 
majd háromszögekre vágva tekerik fel 
és sütik meg. Idényjellegű street food 
a chanuka előtt nagyjából egy hónap-
pal megjelenő szufgánijá – vagyis fánk. 
A hagyományos szufgániját lekvárral 
töltik meg, de az amerikai doughnuts 
mintájára Izraelben is sokféle ízesítésű 
fánkkal találkozhatunk az utóbbi évek-
ben.

kenyérárus Meá seárim piacán, 1935
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A tésztához: 4 tojás; 1 pohár olaj; ½ pohár cukor; 5-6 pohár liszt; 4 kk. sütőpor; csipetnyi só; 
1 pohár narancslé; 2 kk. vanília kivonat. 
A töltelékhez: fél pohár kakaópor; 1 pohár cukor

A tojásokat krémesre keverjük az olajjal és a cukorral. Egy másik tálban összekeverjük a 
lisztet, a sütőport és a sót. A tojásos keveréket és a vaníliával ízesített narancslét felvált-
va a száraz összetevőkhöz adjuk, és sima tésztává gyúrjuk. Egy órára behűtjük, utána hat 
részre osztjuk a tésztát. A darabokat egyenként kör alakúra nyújtjuk, vékonyan megken-
jük olajjal, és a kívánt mérettől függően 12-18 körcikkre vágjuk. A tölteléket is hat részre 
osztjuk, és megtöltjük a köröket (a szélén és középen egy-egy centit hagyjunk töltelék nél-
kül). A körcikkeket kívülről befelé haladva, egyesével szorosan feltekerjük,a süteményeket 
sütőpapírral bélelt tepsire sorakoztatjuk, tetejüket felvert tojással megkenjük, és 180 fokra 
előmelegített sütőben, 30-40 perc alatt készre sütjük. 
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Megyeri andrÁs 
jonatÁn

•  Született: 1976
•	Foglalkozása:
 médiaszakember
•	Család: házas, négy 
 gyermek apukája.

zSidó 
fiatalSág 
ReNeSzáNSza 
2.0
Van, aki úgy gondolja, hogy nincsenek csodák? Van, aki 
úgy gondolja, hogy amit egyszer elmulasztottunk, azt nem 
lehet megismételni? Akik így gondolják, nézzék meg a hazai 
zsidó fiatalság újjáéledését, mert bizony az rácáfol minden 
szkepszisre.

Jómagam ahhoz a generációhoz tartozom, akik a rendszerváltáskor 
ismerkedtünk meg hagyományainkkal, nota bene zsidó származá-
sunkkal. A nyolcvanas évek legvégén illetve a kilencvenes évek elején 
hirtelen kinyílt a világ. Az addig egycsatornás, állam által felügyelt, 
sokszor irányított hitközség hitéleti tevékenysége mellé megérkezett 
egy sor külföldi szervezet, mozgalom, megnyíltak oktatási intézmé-
nyek, közösségi központok és a hitélet minősége hirtelen nagyságren-
dekkel javult. Én is ekkor kerültem zsidó iskolába, a Wesselényi ut-
cába, és nagy étvággyal vetettem bele magam a különböző vallási és 
kulturális mozgalmak életébe. Sokan voltak még így. A Wesselényi ut-
cai iskola több mint 400 diákkal kezdte meg működését, megjelent a 
Habonim, a Hasomer, a Hanoár és a Bnei Ákiva is. A zsinagógákban 
egyre-másra jelentek meg fiatalok, több száz fős Hanuka és Purim bá-
lok, nyári izraeli táborok, Szarvasi tábor és ki tudja még mi minden.

Azután szép lassan a kezdeti hév alábbhagyni látszott. Talán el-
múlt a lelkesedés, megszokottá vált az, ami akkor új és elérhető volt, 
az, ami korábban oly távolinak tűnt. Még egyszerűbben fogalmazva, 
elmúlt a varázs, elmúlt egy momentum.

Az, hogy miért alakult így, valószínűleg több okra vezethető visz-
sza, de annyi bizonyos, hogy az akkori vezetők nem érezték szüksé-
gét, hogy mindig képesek legyenek megújulni, valami újat nyújtani. 
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Ugyanakkor valami pozitív kétségtelenül megmaradt: nem volt szé-
gyen többé zsidónak, zsidó fiatalnak lenni Magyarországon. Az el-
múlt huszonhat év során rendkívül széles választékban vetették meg 
lábukat a különböző szervezetek, a különböző vallási irányzatok. Az 
én generációmnak immáron a gyermekei olyan korúak, amilyenek mi 
voltunk anno, és minden feltétel adott ahhoz, hogy hagyományait is-
merő, akár meg is őrző és megélő zsidóként nőjenek fel.

Talán ezért lehet az, hogy az elmúlt húsz év konzervált állapotá-
ból napjainkban egy új reneszánsz figyelhető meg. Az ifjúsági szerve-
zetek, amelyek jónéhány évig utánpótlás-hiánnyal küzdöttek, ismét 
elkezdtek vonzóvá válni, a nyári táborok zsúfolásig telnek meg gye-
rekekkel és fiatalokkal, barátságok, kapcsolatok, nem egy esetben e 
második generációnál már házasságok is köttetnek. Több zsidó isko-
lában túljelentkezés van, de legalábbis nincs hiány az utánpótlásban.

Az EMIH és ezzel a Chábád mozgalom egyre növekvő tevékenysé-
ge kétségtelenül feladta a labdát a többi zsidó egyháznak, a különböző 
szervezeteknek. A Zsidó Tudományok Szabadegyeteme mellett immár 
két másik vallásos szervezet (Lativ, Tikva) végez fontos munkát örök-
ségünk, hagyományaink és értékeink terjesztésében közösségünk tagjai 
közt, az AlefKids gyermekprogram fantasztikus sikereket tudhat ma-
gáénak, hetente több tucat gyermek ismerkedik meg vallásunkkal játé-
kos vagy kreatív formában, karneváljaikon több száz (sic!) gyermek és 
felnőtt tanulhat az ünnepekről, az ÁTID ifjúsági szervezet pedig több 
tucat fiatalt vonz programjaival és hiteles vezetőivel. Az AlefKids sike-
re más szervezetek megjelenését is motiválta, megjelent a Bnei Brith 
által működtetett BBYO, egyre több zsinagógai közösség szervez 
gyerekprogramokat, fiataloknak szóló ilyen vagy olyan tanításokat, fog-
lalkozásokat. A legújabb nemzetközi szervezet, a lubavicsi Rebbe által 
személyesen éltre hívott Civot Hásem egyedülálló módszerrel közelíti 
meg a tanulni vágyókat. Számtalan kiadvány, mint a megújult Egység 
is, melyet kezében tart az olvasó, segíti a tájékozódást, szolgál informá-
cióval, tart kapcsolatot a közösséggel, a közösség tagjaival.

Tudományok Szabadegyetemén, illet-
ve nejemen keresztül – aki egyik motor-
ja az AlefKidsnek és a Civot Hásemnek 
is –, napi szinten látom az ismétlődő 
zsidó reneszánszot. Saját gyermekeim, 
akiknek már természetes az, ami nekem 
anno teljesen új volt, lelkesen érdeklőd-
nek a hagyományok és a közösségi él-
mény iránt. Ismét szoros barátságok 
köttetnek, programok szerveződnek, a 
zsinagógákban több helyütt szép szám-
ban jelennek meg fiatalok, illetve szüle-
iknek köszönhetően gyermekek, egészen 
kicsik is. Egyszerűen ismét van valami a 
levegőben. Mintha a Teremtő nem adná 
fel a reményt arra, hogy újra legyen Ma-
gyarországon zsidó élet, zsidó jövő.

A feladat és a felelősség ugyanak-
kor óriási. Minden zsidó vezetőnek ké-
pesnek kell lennie megújulni, megújíta-
ni, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy 
mindannyian egy kicsit vezetővé is vál-
junk, ki-ki a saját családja, a baráti köre, 
a zsinagógai közössége számára. Ez a 
Rebbe tanítása generációnk számára, az 
életben maradás unikálisan zsidó titka. 
Aki akár csak egy kicsit tud is, amit tud, 
azt adja tovább, legyen motiváció má-
sok, példa a környezet számára. 

A 2.0-s verziók tapasztalatom szerint 
sikeresebbek, mint az első „próbaüzem”. 

Mindannyiunk felelőssége, hogy ez a 

A Facebook, az Instagram és más virtuális közösségi terek lehetősé-
get adnak a személyes találkozók közti kommunikációra, információ-
áramlásra. Szarvas mellett több nyári táborból is lehet választani, így 
például az AlefKids balatoni vagy idén először Mádon megtartandó 
táborát, de télen sem kell társaság nélkül maradni, van síelés Ausztriá-
ban, teljes kóser ellátással.

Immáron a harmadik szemesztert fejezem be oktatóként a Zsidó 

második verzió még hatékonyabban mű-
ködjön, mint a korábbi, így talán néhány 
év múlva egy még virágzóbb, még öntu-
datosabb közösség lesz a miénk, amely 
nem csak számosságában, de „minősé-
gében” is az európai élvonalba tartozik 
majd.

Kinőttük a gyerekbetegségeket, saját tapasztalatból 
tudjuk mi az, ami működik és mi az, 

amit változtatni kell.
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Egy-két kicsi csirke
– Rabbi Chániná nagyon megörült: „Ezek a kecskék 
lettek azokból a csirkékből” – mondta, és töviről he-
gyire elmagyarázta a hitetlenkedő embernek, hogyan 
változtak a csirkék kecskékké. „És mindezt értem tet-
tétek?” – kérdezte csodálkozva. „Az elveszített holmit 
mindig vissza kell adnunk” – válaszolta rabbi Chániná. 
„Ez a Tóra egyik micvája.”

Hiába szeretett volna a meglepett ember az állatok 
közül néhányat rabbi Cháninának ajándékozni, ő elhá-
rította ezt: „Nem csináltam én semmit, csak megőriz-
tem, amit elveszítettél. Menj nyugodtan az utadra, és 
vidd magaddal a kecskéidet is.” Boldogan indult hát 
útjára a férfi, és amerre ment, mindenhol elmesélte a 
történetét, hogy mások is megtanulhassák belőle, mi-
lyen fontos visszaadni azt, amit valaki elveszített.

déneS AnnA meSéJe

Chániná ben Doszá rabbi kétezer évvel ezelőtt élt Iz-
raelben. Híres volt arról, hogy csodákat tudott tenni, 
és arról is, hogy különleges pontossággal tartotta be a 
micvákat. Bár szorgalmasan dolgozott, mégis nagy sze-
génységben élt családjával együtt. Mindig másokért 
imádkozott, soha sem magáért. És ha talált valamit, 
nem tartotta meg magának, hanem visszajuttatta jogos 
tulajdonosának 

Történt egyszer, hogy rabbi Chániná házának ud-
varába betévedt néhány kiscsirke. A család nagyon 
megörült a váratlan szerencsének, és előre számolgat-
ták, hogy mennyi tojásuk lesz majd hamarosan. Rab-
bi Chániná azonban így szólt: Még mit nem! Ezeket a 
csirkéket valaki elveszítette, meg kell őket őriznünk, és 
vissza kell adnunk neki, ha majd erre jár és keresi őket!

Így hát elkerítettek az udva-
ron egy kis területet az állatok 
számára, és gondozták, etették 
őket. A sok gondoskodásnak 
meg is lett az eredménye, a tyú-
kokká nőtt csirkék hamarosan 
tojásokat raktak, és azokból 
újabb és újabb kiscsirkék bújtak 
elő. Nemsokára kicsi lett a ket-
rec, és az udvart, de még a házat 
is ellepték a pelyhes kis gömbök. 
Fogta erre rabbi Chániná az ál-
latokat, és elvitte őket a vásárba. 
Az értük kapott pénzből pedig 
egy kecskét vett. A kecskét meg-
fejték, a tejből sajtot készítettek, 
a sajtot eladták a vásárban, és…  
egy kis idő múlva annyi pénz 
gyűlt össze, hogy egy újabb 
kecskét vehettek. Mindig észben 
tartották azonban, hogy a kecs-
kék és a tej sem az övék, hanem 
azé az emberé, aki elveszítette a 
csirkéit.

Nem telt bele sok idő, és a két 
kecskének gidái születtek. Az 
egész házat megtöltötte az ide-
oda ugrándozó kecskegidák me-
kegése. Egy napon kopogtattak. 
Egy férfi állt az ajtóban, egy ko-
sárnyi csirkével a karján: „Lá-
tom, vannak kecskéitek. De va-
jon csibétek van-e? Jó sok idővel 
ezelőtt elszaladt a környéken né-
hány csirkém, talán láttátok őket 
vagy hallottatok róluk valahol?” 
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