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Több, minT 
jiddise máme

zsidó nők 
vezető 

szerepben

Chájá Muská 
sChneerson 
élete

Hagyománnyal a HagyományérT 
Hogyan erősítsük meg a nők helyzetét a zsidóságon belül?



Smúz | A szerkesztő levele

KedveS 
olvaSó!
Különleges öröm volt ezt a lapszámot elkészíteni, mely
nek középpontjában a nők állnak. Egy olyan különleges 
asszony emléke előtt tisztelgünk cikkeinkkel, aki nők tíz
ezreinek példaképe. Egy olyan asszony előtt, aki kész volt 
egy jó ügyért az életét kockáztatni, aki édesapja támasza 
volt, aki élete utolsó perceiben is másokra gondolt, és, aki 
biztos hátteret nyújtott férje egész világot megrengető 
munkájához. Ő Chájá Muská Schneerson, a hetedik lu
bavicsi Rebbe, Menáchem Mendel Schneerson felesége.

Egy kedves történet szerint egy nap egy házaspár ér
kezett látogatóba a Rebbecenhez, és magával vitték négy 
év körüli gyermeküket is. Amíg a felnőttek beszélgettek, 
a kisfiú elindult, hogy játszópajtásokat keressen, ám leg
nagyobb meglepetésére semmi nyoma nem volt annak, 
hogy a házban kisgyerekek élnének – márpedig ez egy 
vallásos zsidó otthonban igencsak meglepő. Végül a Reb
becenhez fordult: Hol vannak a gyermekeid? – kérdezte 
tőle. A Schneerson házaspárnak legnagyobb fájdalmukra 
nem lehetett gyereke, így nem csoda, ha könnybe lábadt 
szemmel felelt a Rebbecen: Az én gyermekeim a haszidok 
a 770ben – utalva ezzel a nemzetközi Chábád mozgalom 
Park Avenue 770ben található központjára.

A Rebbecen életútja mellett megismerkedhetünk 
azokkal a kiemelkedő zsidó nőkkel, akik az évezredek 
során alakították környezetük és az utánuk jövő generá
ciók életét. Utánajárunk a klasszikus kérdésnek: vajon 
összeegyeztethető a modern zsidó nők életében a karrier 
és a család. Egyáltalán, milyen szerepet játszanak a nők a 
zsidó közösségek életében?  

Steiner Zsófia
főszerkesztő
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Fizessen elő most a mellékelt megrendelőszelvényen 
vagy a 

www.fizetes.zsido.com 
oldalon a 2017-es évre, és három számot ingyen 
postázunk önnek. 

Újságunk korábbi lapszámait a 
www. zsido.com/egység 

oldalon találja meg elektronikus formában.

további információért hívja 
a 06 1 2680183-as telefonszámot. 
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Karrier és család 
„az emiH három vezető beosztásban 
dolgozó munkatársát, nőket, anyákat,  
feleségeket kérdeztük a 21. század 
nagy dilemmájáról: összeegyeztethető  
a karrier és a család?”

BOrÍtÓ
Több, mint jiddise máme
Zsidó nők vezető szerepben

a rebbecen élete
„...a férjem és én azért küldettünk 

ebbe a világba, hogy a nap 
huszonnégy órájában, a hét 

minden napján rendelkezésére 
álljunk azoknak, akik 

szükséget látnak.”

6. oldal

22. oldal

16. oldal
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Megjelent oberlander rabbi  
ÚJ köNYVe

a gulág rabjainak világa,  
zsidó sorsok – kONFereNCIA

arany jeruzsáleM fotókiállítás
Kiállítás nyílt „Arany Jeruzsálem” címmel Budapest 
szívében, az Izraeli Kulturális Intézetben: a tárlat 
légifelvételeken és közeli képeken mutatja be Jeru-
zsálem és az itt található szent helyek mindennapjait 
és történelmét. 

A kiállítás, melyet az EMIH és a Szochnut szer-
vezett, az UNESCO és az ENSZ által meghozott 
negatív állásfoglalásokra reflektál. Az ünnepélyes 
megnyitón számos diplomáciai testület képviseltette 
magát, jelen volt többek között Yosef Amrani, Izrael 
Állam nagykövete és Soltész Miklós, az Emberi Erő-
források Minisztériumának, egyházi, nemzetiségi 
és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitká-
ra is, akik fel is szólaltak az eseményen. 

A február 28-ig ingyenesen megtekinthető kiál-
lításon Angyal László, Arató Mátyás és Szabados 
Attila képei ismertetnek meg a város múltjával és 
jelenével. 

A Gulágemlékév  
al kalmából kon
feren ciát szerve
zett az EMIH 
„A gulág rab jai nak 
világa, zsidó sor sok” 
címmel. A fi zikai 
meg semmisí tést  
célul kitűző Ho  
lokauszt után a  
kommunis ta dik 
 tatúra a zsidó 
iden ti tás és a vallási értékek hagyományának kiirtá
sát célozta meg. A Szovjetunióba hurcolt politikai 
foglyok és kényszermunkások között megannyi, a 
munkaszolgálatot is megjárt zsidó volt.

Földváryné Dr. Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bi
zottságának elnöke szerint az emlékév azért fontos, 
mert a fel nem tárt, vagy részben feltárt traumákat 
dol gozza fel, emellett biztosítja az emlékezést. 

Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija kiemelte: a 
sztá lini rendszer tiltott mindenféle vallást, a zsidó 
vallás gyakorlását pedig lehetetlenné tették. Aki 
szembeszegült e tilalmakkal, az könnyen a gulágon 
találhatta magát. 

az eMih közösségével  
isMerkedett az új nagykövet

Reb be, Menáchem Mendel Schneerson rabbi életét 
há zasságkötéséig. A szerzők ukrán, orosz, fehér 
orosz, német és francia archívumokat kutattak át az 
in formációkért, melyeknek jelentős része elérhetet
len volt a Szovjetunió felbomlásáig.

Oberlander rabbi korábban részt vett a Rebbe 
teljes életrajzának összeállításában és 200 oldalas 
tanulmányban rögzítette a Rebbe európai utazásait. 
Shmotkin rabbi a Jewish Educational Media (JEM) 
keretein belül a Rebbe még élő kortársainak vissza
emlékezéseit rögzíti filmre. A gyűjtemény – melynek 
héber fordítása már készül – egy háromkötetesre ter
vezett sorozat első része.

Svát 10. (a 6. lubavicsi  
rebbe halálának év for 
dulója, melyen a 7. reb
be átvette apósa mun
káját) alkalmából je
lent meg „Early Years” 
(Korai évek) cím mel 
Oberlander Bá ruch és El-
kanah Shmotkin rab bik 
könyve, mely eredeti 
do kumentumok segít
ségével mutatja be a 

Yosef Amrani, Izrael Állam nemrég beiktatott magyaror  
szá gi nagykövete félnapos prog ram keretében is merke
dett az EMIH közösségével és in tézményrendszerével. 

A látogatás az Óbudai Zsina gó
gában kezdődött, ahol Köves Slomó 
vezető rabbi kalauzolta. Innen a Bét 
Me ná  chem Gyermekoktatási Köz
pontba látogattak, ahol Oberlander 
Batsheva igazgatóasszony ismertette 
meg a böl csődét, óvodát és általános 
iskolát is magába foglaló intézményt 
a nagykövettel, aki elismeréssel szólt 

a kéttannyelvű iskola héberoktatásáról. 
Ezután a Vasvári Pál utcai zsi nagógában Oberlan-

der Báruch rabbi, a magyarországi Chábád mozgalom 
vezetője fogadta. Itt elbeszélgettek a hazánkban 
közel 28 éves múltra visszatekintő Chábád küldött
ség eredményeiről. Végül a Károly körúti Keren Or 
központban elmondta: a diaszpóra és Izrael nem két 
külön entitás, hanem egy egység két része, akik kö
zösen harcolnak a zsidó népért. „Ugyanazért küzdök 
én, amiért önök. Én szavakkal harcolok, de önök egy 
sor más módon, különbö ző területeken.”
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Az Örökkévaló Áldásával
5722. svát 13. (1962. január 18)
Brooklyn, N.Y.

Áldás és üdvözlet!

Örömmel fogadtam beszámolóját a Szülői Közösség 
ré széről. Remélem, és imádkozom érte, hogy ön és 
töb bi lubavicsi hölgy folytassa munkáját a Lubavicsi 
Központokért, valamint az összes gyermekért ugyan
úgy, mint a szülőkért, egyre növekvő odaadással, ami 
bizonyára arányosan megjelenik majd a sikereikben is. 

Ezekben az időkben, mikor szent emlékű apósom 
jorcájtjára (halálozási évforduló – a szerk.) emlékeztünk, 
biztos vagyok benne, hogy önt és kedves csoportját is 
nagyban inspirálták a megemlékezések az elhunytról, 
és az ő személyes elkötelezettségéről népünk szellemi 
és anyagi jóléte iránt […] Élő és gyakorlati példát ál
lított mindenki elé abban, hogyan folytassuk tovább 
ezt a valóban létfontosságú munkát, mindenki a maga 
képességei szerint – és ezeket a képességeket sosem sza
bad alábecsülni.  

A most következő sábesz a Sábát Sira, ami – Mir jám  
dalát tekintve – különlegesen fontos a zsidó nők nek.  
Bölcseink azt tanítják, hogy Mirjám öröme túlszár
nyalta a férfiakét is. Érthető ez – ahogy ezt egy fár
bren genen hallottuk – hiszen a zsidó nőknek mindig 
meghatározott helye volt a zsidó életben, és termé
szetüktől fogva jobban kötődtek kötelezettségeikhez 
érzelmileg. Mivel őket különösen érzékenyen érintet
te az üldöztetés és a kegyetlen fáraók rendeletei, így 
ugyancsak különösen hálásak voltak megszabadulásu
kért, amit a legbelülről fakadó örömmel és ünneplés
sel fejeztek ki.  

Így hát jogos, hogy a zsidó nőktől – különösen a lu
bavicsi nőktől – kiemelkedően nagy odaadásra és elkö
telezettségre számítunk a lubavicsi központok létfon
tosságú munkájában, hogy ragyogó példaként álljanak 
előttünk.  

Áldja meg az Örökkévaló önt és mindannyiukat, va
la mint a családjaikat folyamatosan erősödő sikerekkel 
munkájuk során, sok valódi náchászszal (megelégedett
ség – a szerk.), igazi személyes boldogsággal mind anya
gilag, mind spirituálisan.  

Kívánom, hogy csak jó híreket kapjunk önöktől, ál
dással:

(Aláírás)

Az Örökkévaló kegyelméből
Erev Sábbot Kódes, Ros Chodes Svát 5747 
[1987. január 31.], New York, Brooklyn
A „zsidó asszonyok hete” nemzetközi rendezvény 
minden résztvevőjének
5747 ádár hó első hetében

Áldás és üdvözlet!

Örömmel vettem a hírt, hogy a rendezvénysorozat nyi
tónapja egyben Chódes Ádár első napja, Márbin beszimchá 
hónapjának első napja. Legyen ez fontos tartós inspirá
ció forrása mindannyiótoknak, hogy a hétköznapokban 
még mélyebben és még alaposabban köteleződhessetek 
el a Tóra és az igaz vallásosság iránt, hangsúlyozva azt 
az elvet, amely szerint „a lényeg a tett”, azaz a Tóra és a 
parancsolatok jócselekedetei. 

Különösen fontos, hogy az esemény Ádár örömteli 
hónapjában kerül sorra. Ennek a hónapnak a fénypont
ja a Purim, amikor márbin beszimchá a tetőfokán van. Vilá
gos ebből, hogy a „zsidó asszonyok hetének” mi lenne 
az ideális témája, és hogy minden kapcsolódó program 
és akció kivételes örömben és szívbéli elégedettségben 
teljen – afölött a szimchá fölött, amely az ávodát háSém 
sajátja egyébként. 

Bizony, van okuk a zsidó asszonyoknak, hogy bol
dogok legyenek ebben az örömteli időszakban, ha te
kintetbe veszik, milyen különleges szerep jutott Purim 
csodájában a nőknek. Nem is kell ennek jelét messzebb 
keresnünk, mint abban a tényben, hogy a Purimi Meg-
illá nem Mordecháj nevét viseli, még csak nem is Mor
decháj és Eszter nevét közösen, akármilyen sorrendben 
is, hanem egyedül Eszterét. E jól ismert tény mögött 
az a magyarázat, hogy az Örökkévaló a zsidó asszony
nak kivételes képességeket adott, ezek lehetőségként 
ott vannak benne, és valóra válthatók, hogy fontos 
szerepet töltsenek be a zsidó nép megőrzésében min
den nemzedékben – a kivonulástól és a Máttán Torától 
kezdve egészen Izrael földjéig, Purimig és Hanukáig, 
és minden nehéz időben is, el a mai napig.   

Adja meg az Örökkévaló, hogy amiként a Purim „vi
lá gosságot, örömet, boldogságot és tisztességet” hozott 
a zsidóknak, „úgy legyen velünk is” – a szó szoros értel
mében és mélyebb jelentését tekintve is: „A világosság 
– azaz a Tóra” stb. vezessen el az igaz és teljes Geulához 
Mo siách Cidkénu által, ami legyen meg hamar, még a nap
jainkban. 

Küldöm üdvözletemet és áldásomat, legyen háláchá 
és jó hír mindenben, amiről fentebb szóltunk, 

a zsidó asszonyok  
különleges képességei
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CHájá muská 
sCHneerson
A reBBeceN élete 

got. Nevét közvetlenül nagyapjá tól, 
a lubavicsi Rebbék között ötödik, 
Sálom  DovBer Schneerson rab
bitól kapta, aki levélben gratulált 
fiának a gyermek születéséhez. „Ha 
még nem kapott nevet, adjátok neki a Chájá 
Muskát” – üzenete a rabbi.

ÜldÖzÉSeK ideJÉN
Az első világháború idején Chájá 
Muská ugyan még gyermek volt, 
mégis nagy felelősséget viselt csa
ládjában, amely 1915ben az orosz 
Rosztovba költözött. Tizenkilenc 
éves korában vállalta beteg nagyapja 
gondozását, majd a kommunista el
nyomás növekedése idején édesapja 
mellett is bátran helyt állt. A szov
jet tisztek okozta veszélyek ellenére 
Yosef Yitchak rabbi azzal bízta meg 
Chájá Muskát, hogy titokban rend
szeresen ételt csempésszen a föld alá 
szorult jesiva számára Rosztovban.

a RebbeceN fiatal KoRábaN
Az orosz birodalom területén élő 
zsidóságra leselkedő veszélyek mi
att a Rebbecen családjával 1924
ben Leningrádba költözött, ahol 
1927ben a hírhedt kommunista 
rendőrség letartóztatta édesapját. 
Az elfogatás estéjén Chájá Muská 
leleményességéről tanúságot téve 
titokban a helyi zsidóság tudtára 
adta, hogy baj történt – unokatest

vérének és egyben leendő férjének, 
a közelben tartózkodó Rebbének 
így kiáltott: „Schneerson, vendégek érkez-
tek hozzánk!”. A lány figyelmeztetésé
nek köszönhetően a közösség idő
ben fel tudott készülni a közeledő 
nehézségekre.

Letartóztatása után Joszéf Jichák 
rabbit Kosztroma városába szám
űzték, ahova kérésének engedve 
szeretett lánya is elkísérhette. Tam
muz hónap 12én Chájá Muská 
örömhírt vitt családjának édesapja 
szabadon engedéséről, majd 1927 
őszén az újraegyesült család tagjai 
hátuk mögött hagyták a Szovjet
uniót és a lett fővárosban, Rigában 
találtak otthonra.

a HázaSSágKÖtÉS
A szovjet birodalom elhagyása előtt 
Chájá Muská jegyességet kötött a 
későbbi hetedik rebbével, Mena
chem Mendel Schneerson rabbival, 
azonban esküvőjükre csak később, 
1928. kiszlév hónap 14. napján ke
rült sor. A lengyel fővárosban tar
tott eseményen több ezer zsidó vett 
részt; az esküvő előtti napon haszi
dok százai érkeztek Litvániából, 
Oroszországból és egész Lengyel
ország területéről Varsó vasúti pá
lyaudvarára. A házasságkötésre ak
kora tömeg gyűlt össze a Tomchei 
T’mimim Jesiva épületében, hogy 

Chájá Muská Schneerson 1901. 
Ádár hónap 25. napján született 
a mai Fehéroroszország területén 
lévő Babinavichy városában. A test
vérei által csak „Mussziának” becé
zett Rebbecent gyermekkora óta a 
Tóra szelleme ölelte körül – hiszen 
a hatodik lubavicsi Rebbe Joszéf 
Jichák Schneersohn rabbi második 
legidősebb lányaként látott napvilá

„minden sikeres férfi mögött áll egy nő” – szerepel a jól ismert közmondásban. menachem men-
del schneerson rabbi példáját tekintve egész biztosak lehetünk abban, hogy ez igaz is, hiszen 
a lubavicsi rebbe felesége, Chájá Muská schneerson (1901–1988) hiteles élettörténetével és 
lenyűgöző személyiségével bebizonyította, hogy támogató társként mindvégig kulcsszerepet töltött 
be a rebbe mellett. HorvátH Ivett írása
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sokan már csak az udvaron tudtak 
csatlakozni az ünneplőkhöz.

Huszonöt évvel később a Rebbe 
meghatódva emlékezett vissza a há
zasságkötés napjára. „Ez volt az a nap, 

vette észre, hogy a mellette lévő 
férfi felé egy lövedék közeledik, 
ezért gyorsan földre lökte őt. Ké
sőbb szerényen így nyilatkozott az 
esetről: „Igaz, megmentettem az életét, de 
az, aki egy zsidót ellökött, tsuvával [megbá-
nással] is tartozik”. 

A náci birodalom terjeszkedésé
nek következtében a Rebbe és Reb
becen 1941ben úgy döntött, végleg 
maguk mögött hagyják Európát. 
Marseilles kikötőjében hajóra száll
va az Amerikai Egyesült Államok 
felé vették útjukat, és Sziván hónap 
28. napján New York partjaihoz ér
keztek – ahol Chájá Muská édesap
ja, a hatodik rebbe várt rájuk.

a változáSoK ideJe
A Chábád Mozgalom történetét is
merők számára köztudott, hogy az 
1950es év fordulópontot jelentett 
a zsidó közösségben; hiszen Joszéf 
Jichák rabbi halálát követően Me
nachem Mendel Schneerson rabbi 
ekkor vette át a szellemi vezető 
szerepét. Ugyanakkor sokan talán 

nem is sejtik, milyen jelentős sze
reppel bírt a Rebbecen a folyamat 
sikerében. Ő volt az, aki férje elbi
zonytalanodása idején Menachem 
M. Schneerson rabbit véglegesen 
meggyőzte arról, hogy vállalja el a 
mozgalom vezetőjének szerepét.

Chájá Muská az esküvő napján

amely hozzád kötött engem, és téged hoz-
zám” – mondta Menachem Mendel  
Schneerson rabbi.

a HáboRú Évei
Házasságkötésüket követően a fi
atal pár Berlinbe költözött, ahol a 
náci rezsim hatalomra kerüléséig 
maradtak. 1933ban Párizsban tele
pedtek le – itt a Rebbecen a háztar
tás vezetése mellett egyetemi órákat 
is vett –, majd Franciaország német 
megszállását követően a házaspár 
délre, Nizza városába költözött. 
Utazásuk közben Chájá Muská egy 
életmentő akciót is végrehajtott, 
amikor egy bombázás következ
tében veszélybe kerülő férfi életét 
megmentette. A Rebbecen elsőként 

SegítSÉgKÉRÉS HaJNali NÉgyKoR

– Élet-halál kérdésről van szó – közölte az anya a telefonban 1966 telén. 
Hajnali fél négy körül járt az idő. A rebbe már hazament a hivatalából – az-
nap a szokottnál korábban, nem fogadott privát audiencián (jechidut) senkit. 

A telefonban annyit mondott még a sokkos állapotban levő fiatalasz-
szony a rebbe titkárságának, hogy a kisbabája leesett valahonnét, sú-
lyosan megsérült, kritikus állapotban van. Az orvosok arról vitatkoznak, 
mi legyen a következő beavatkozás, azonnal szükségük volna a rebbe 
áldására és tanácsára. 

A rebbe titkára sajnálattal a hangjában elmagyarázta, hogy minden-
képpen reggelig kell várni, és amint a rebbével szót válthat reggel, első 
dolga lesz beszámolni az ügyről. 
– Élet-halál kérdésről van szó – sürgette az anya. – Azonnali válaszra van 
szükségünk!
A rebbe titkára úgy döntött, felhívja a rebbe otthonát. Ha valaki felveszi 
a telefont, majd bocsánatot kér a kései zavarásért. Nyugtalan szívvel 
tárcsázta a számot. A rebbecen vette fel a telefont. 
– Ver ret? (ki beszél?)
A titkár sietve megnevezte magát, majd hozzátette: 
– elnézést kérek a kései zavarásért – és hosszan mentegetőzött. – chutz-
pá ilyen későn zavarni, de van itt egy asszony, akinek sürgős segítségre 
van szüksége. Azt mondja, élet-halál kérdés. 
– Miért mentegetőzik? – kérdezte a rebbecen. – Éppen ellenkezőleg, a 
férjem és én azért küldettünk ebbe a világba, hogy a nap huszonnégy 
órájában, a hét minden napján rendelkezésére álljunk azoknak, akik 
szükséget látnak. Azzal, hogy felhívott minket, a küldetésünket segített 
betölteni.
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Chájá Muská rebbecen 
édesanyjával és két testvérével
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lubavicSi RebbeceNeK geNeRációi

Chájá Muská schneerson egy rebbe-dinasztia leszármazottja volt. előtte rend kí-
vüli asszonyok sora állt a lubavicsi rebbék generációi mellett, hogy feleségként 
és anyaként biztos támaszt nyújtsanak a haszidok ezreit vezető rebbéknek. 

rebbeCen sterna: egy gazdag vityebszki zsidó, Jehuda Leib szegál 
leánya volt, akit 1760-ban, 15 évesen vett feleségül a Chábád haszidiz-
must megalapító snéur zálmán rabbi.

rebbeCen sejná: egy lioznai rabbi leánya, akit 1788-ban vett felesé-
gül a második rebbe, dovber schneuri

rebbeCen dvora lea: snéur zálmán rabbi lánya, a Cemách Cedek 
édesanyja

rebbeCen Chájá Muská: késői, nevét viselő leszármazottjához ha-
sonlóan, ő is az előző rebbe leánya volt, és az unokatestvéréhez, a Ce-
mách Cedek néven ismert harmadik lubavicsi rebbéhez ment feleségül. 

rebbeCen sterna: mindössze pár hónapig volt a negyedik rebbe, smuél 
schneerson felesége. 1848-ban kötött házasságuk után nemsokkal elhunyt.

rebbeCen rivka: smuél schneerson rabbi második felesége, a dov-
ber rabbi unokája.

rebbeCen sterna szárá: az ötödik rebbe, a rebbe rásáb felesé-
ge, a Cemách Cedek unokája volt.

rebbeCen neChaMa dina: szintén a Cemách Cedek leszármazot-
ta volt, aki 1897-ben kötött házasságot az akkor 17 éves Joszéf Jichák 
schneerson rabbival. ők voltak Chájá Muská rebbecen szülei. 

rebbeCen Cháná: A hetedik rebbe édesanyja, Levi Jichák schneer-
son felesége. Lakóhelyén, Nyikolájevben közismert volt tóratudásáról és 
csodálatos zenei érzékéről. 

a RebbeceN az 1950-eS ÉveKbeN
Környezetének visszaemlékezése 
sze rint a Rebbecen mindig szívet 
me lengető kedvességgel és bölcses
séggel végezte feladatait a Rebbe 
mel lett, ugyanakkor mindvégig 
pél daértékű alázatosságról tett bi
zony sá got. Csendes és szerény társ
ként támogatta milliók folyamatos 
figyelmének középpontjában álló 
fér jét. Egy al kalommal például 
így nyilatkozott: „Nem járok gyakran 
üzletekbe és vá sá rolgatni, mert körülöttem 
mindenki úgy ér zi, hogy kitüntetett figye-
lemmel tartozik ne kem, és én ezt igazán nem 
szeretném”. 

Ismerősei a Rebbecenre olyan 
asszonyként emlékeznek vissza, aki 
bárkinek örömmel segített, mégsem 

várt cserébe semmit. Ha új emberek
kel találkozott vagy telefonált vala
hova, a bemutatkozásnál csak annyit 
mondott „Mrs. Schneerson vagyok a Presi-
dent streetről”. Chájá Muská élete során 
teljes szívvel rendelte alá magát férje 
munkásságának, és akkor is a Rebbe 
szavait idézte, amikor mások taná
csért fordultak hozzá. 

„Megbecsülni az embereket önmagukért, 
nem bántani, hanem építeni őket; a leg-
jobbat kihozni belőlük és mindig pozitívan 
gondolkozni, ezek éltették őt” – mondta 
Louise Hager, aki az 1960as évek 
óta barátságban állt a Rebbecennel. 
„Életével példát adva arra tanított minket, 
hogy a poharat mindig félig telinek tekint-
sük, ahelyett, hogy azt néznénk, félig üres 
maradt”.

emlÉKezet ÉS ÖRÖKSÉg
Az őt segítő orvos visszaemlékezése 
szerint Chájá Muská a halála előtti 
órákban is megőrizte hitét. Saját ál
lapota helyett orvosa nemrégiben 
el jegyzett lányának hogylétéről 
ér deklődött. Egy pohár vizet kér
ve utolsó szavaival a Teremtőnek 
adott hálát és áldást mondott.

1988ban Svát hónap 22. nap
ján a Rebbecen betegágyán hunyt 
el. Több tízezren kísérték el utolsó 
útjára a new yorki Chábád temető
ig, ahol nagymamája, Sterna Szárá 
rebbecen és édesapja, Joszéf Jichák 
rabbi sírja mellett helyezték örök 
nyugalomra.

ReNdőRi KíSÉRet mellett 
tÖbb tízezReN búcSúztaK 
a RebbeceNtől
Az Eastern Parkway mentén össze
gyűlt tömeg könnyek közepette hall 
 gatta a Rebbe búcsúzó szavait, me
lyek kel szeretett feleségét méltatta. A 
Rebbecen emlékére mondott kádis 
mel lett Schneerson rabbi az emberek
hez fordult és azt kérte tőlük, zárják 
szí vükbe a Rebbecen élettörténetét.

Habár a házaspárnak sosem szü
letett saját gyermeke, máig milliók 
tekintenek követendő példakép
ként az asszonyra. Egy történet 
szerint amikor egy gyerek azt kér
dezte Chájá Muskától, hol vannak 
a gyermekei, ő őszinte szívvel azt 
válaszolta: „a haszidok az én gyermeke-
im”. A Rebbe mindezt megerősítve 
egyszer azt mondta tanításában, a 
felesége nevét viselő több ezer lány
gyermeken keresztül a Rebbecen 
emléke örökké élni fog. 

A rebbe kíséri a rebbecen koporsóját
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míg Dvorá győzelmi éneke egyedülálló abban a tekin
tetben, hogy olyan katonai győzelmet ünnepel, melyet 
két nő tett lehetővé: Dvorá és Jáel.

HaRciaS NőK
„Erő övezi derekát, attól duzzad a karja”

Ehhez a két asszonyhoz, Dvorához és Jáelhez csatla
kozik harciassága és bátorsága okán Jehudit is, aki a 
görög Holofernészt csalta tőrbe, és ölte meg. 

Nő ÉS aNya – az alapoK
„Felállnak előtte a fiai, a férje is dicséri. Sok nő dolgozik 
derekasan, de te mindet felülmúlod.”

Szárá, az első ősanya például annyira szent életet élt, 
meséli a midrás, hogy sátrát sosem hagyta el a Dicsőség 
Felhője, vagyis az isteni jelenlét, és a pénteken naple
mente előtt meggyújtott mécsesei egész héten át égtek. 
A négy ősanya – Szárá, Rivká, Lea és Ráchel – női
ségük, anyaságuk okán, szemérmességük és az Istenbe 
vetett erős hitük révén – mind megállja a helyét a zsidó 
nők példaképeként.

pRófÉta
„Okos szóra nyitja száját, szeretetre oktat beszéde”

Más nők prófétai képességeikkel vívtak ki maguknak 
vezető szerepet. Mirjám prófétanő, Mose (Mózes) 
nővére bátor és istenfélő nő volt, aki mindenben az 
Örökkévaló parancsát követte. Anyjával, Jocheveddel 
együtt a fáraó parancsa ellenére mentette meg számos 
zsidó csecsemő életét. Egy másik női próféta Dvorá 
(Debóra) volt, aki egyben az egyetlen nő, akit a Softim 
(Bírák Könyve) a bírák, vagyis azon vezetők közt említ, 
akik az Izrael Földjére való bevonulás után irányították 
a népet. Érdekesség, hogy e két prófétanővel kapcsolat
ban nemcsak a profetizálás képességét említi a Biblia, 
hanem azt is, hogy dalt énekeltek. Mirjám dobbal kí
sért dala az Egyiptomból való kiszabadulást ünnepli, 
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próféták, harCosok, 
kereskedők nők a zsidóságban
a salamon király által írott mislé (Példabeszédek) könyvében szerepel az Éset chájil (derék 
asszony) kezdetű dal, melyet minden péntek este elénekelnek az első szombati étkezés meg-
kezdése előtt a vallásos zsidó családokban. a mű a derék és istenfélő zsidó asszony erényeit 
dicséri. bár a zsidóság a nőknek többnyire visszahúzódó szerepet szán, és hagyományosan a 
férfiak töltik be a vezető szerepeket, a történelem során azonban időről időre felbukkannak nagy 
formátumú női alakok, akik tetteikkel és egyéniségükkel napjainkig példát mutatnak. akárcsak 
salamon „derék asszonya”, akinek a nagy király által megénekelt tulajdonságait az alcímekben 
idézzük. Dénes anna írása

bÖlcS aSSzoNyoK
„Erő és méltóság övezi, 
nem fél a jövőtől.”

Prófétanőből egyéb
ként hét akadt ösz
szesen a zsi dó tör
ténelemben: a már 
említett Szárá, Mir
jám és Dvorá mellett 
Cháná (Smuél pró
féta anyja), Ávigáil 
(Dávid király felesé
ge), Chuldá és Eszter 
királyné tartozik kö
zéjük. Cháná prófé
tasága mellett a zsidó  

Anselm Feurbach: Miriam
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nő példaképeként is áll előttünk. Nevének betűi a há
rom női micvát: chálá (bizonyos mennyiségnél több 
lisztből gyúrt tésztából levett papi adomány), nidá (há
zassági tisztaság) és hádlákát nérot (szombat és ünnepi 
gyertyagyújtás) adják ki. A prófétanők nemcsak az iste
ni üzenetet közvetítették, hanem koruk bölcs asszonyai 
is voltak, akiknek szavára királyok is hallgattak.

KeReSKedő, ÜzletaSSzoNy, cSaládfeNNtaRtó 
– a SiKeReS Nő
„Mint a kereskedőhajó, messziről hozza kenyerét… 
Megtekint egy telket, meg is veszi, keze munkájával szőlőt 
ültet… Nyitva a marka a szegény előtt, kezét nyújtja  
a nyomorultaknak.”

KiRályNő-KiRályNÉ
„Derék asszonyt, ha találtál, igazgyönggyel is felér. Férje 
szívből bízik benne, keresetben nincs hiány. Jót tesz vele, 
soha rosszat, egész életében.”

A királynék közül kiemelhetjük a két, már említett 
prófétát, Ávigáilt és Esztert, valamint más királynékat, 
például Michált, vagy Bátsevát. Királynőként pedig 
Slomciont említhetjük a chásmoneus dinasztiából 
mint Jehuda egyik utolsó uralkodóját. Eszter, aki a zsi
dó történelem egyik legjelentősebb nőalakja, Áchás
véros (I. Xerxész) király felesége volt, élete kockázta
tásával mentette meg népét a pusztulástól. Történetét 
minden évben kétszer is felolvassuk purim napján. A 
mai Irak területén fekvő Adiabene királynője volt He
lena, héberül Heleni Hámálká, aki betért a zsidóság
ba, Jeruzsálembe költözött, és bőkezű adakozásáról 
vált híressé.

tóRatudóSoK
„Okos szóra nyitja száját.”

A prófétanők mellett bölcsként tartják számon Chá
nánjá ben Terádjon rabbi lányát, a misnai tudós, Meir 
rabbi feleségét, Brurját is, aki egyike azon kevés nő
nek, akit a Talmud bölcsként említ. A híres rabbi tudós 
és istenfélő lányának története átvezet a középkorra is: 
minden idők egyik legnagyobb tóramagyarázójának, a 
polgári időszámítás szerinti XI. században, Franciaor
szágban élt Rásinak csak lányai voltak, a hagyomány 
szerint mindannyian tóratudósok, akik segítették apjuk 
tóramagyarázói munkáját.

Ezzel át is léptünk 
a középkorba, illet
ve a kora újkorba. 
Érdemes kiemelni 
a XVI. században 
élt Dona Gracia 
Mendes Nasit, a 
reneszánsz Európa 
egyik leggazdagabb zsidó asszonyát, aki egyszerre volt 
kereskedő, üzletasszony és embermentő – több száz 
converso társát mentette meg az inkvizíciótól. Nagy 
formátumú egyénisége, valamint egész Európára ki
terjedő tevékenysége nyomán méltán említhetjük őt a 
sikeres zsidó nő példájaként.

A XVII. század második felében – a XVIII. század első 
negyedében élt a németországi Hamburgban Glückel  
von Hameln, zsidó kereskedőnő. Eredetileg férje mellett 
tevékenykedett, de annak halála után átvette a vezető 
szerepet az üzleti életben. Bár második férje később min
den vagyonukat elherdálta, 12 gyermeke jómódú európai 
zsidó családokba házasodott be, és folytatta az anyjuk ál
tal mutatott utat. Glückel jiddis nyelvű naplójában máig 
is érvényes intelmeket hagyott gyermekeire.

A XVIII. században 
élt minden korok egyik 
leghíresebb udvari zsi
dója, Karoline Kaulla. 
Madame Kaulla, ahogy 
kortársai nevezték, az  
egyik leggazdagabb zsi  
dó volt a korabeli Né 
metországban. Amel
lett, hogy sikeres üzlet
asszony és diplomata 
volt, korabeli források 
beszámolnak páratlan 
szépségéről, arról, hogy 
milyen elkötelezett volt 

a szegények megsegítése terén (vallástól függetlenül), és 
hogy milyen bőkezűn támogatta saját közösségét. Érde
kesség, hogy társalapítója volt annak a Királyi Württem
bergi Banknak, melyből később, a XX. században, a mai 
napig működő Deutsche Bank nőtt ki.

Szellemi vezetőK
„Hazug a báj, mit sem ér a szépség, asszony, aki az Örök-
kévalót tiszteli, az a dicséretre méltó.”

Ahogyan korábban az ősanyák és a prófétanők egyéb 
tevékenységük mellett szellemi vezetők is voltak, úgy 

eszter királyné sírhelye Iránban
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jelentek meg az újkorban is a zsidó női szellemi veze
tők. Időben kissé visszalépve, a XVII. századból ki
emelhetjük Ászenát Bárzánit, aki az iraki Moszulban 
élt. Őt tartják a zsidó történelem első női rabbijának és 
egyben az első női kurd vezetőnek. Akárcsak Rási lá
nyai, ő is fiútestvér nélkül nőtt fel tóratudós apja, Smu
el ben Netánel Hálévi Bárzáni házában, és vált apja 
szellemi örökösévé. Férje mellett az apja által alapított 
moszuli jesivában tanított, és férje halála után ő vette 
át a jesiva vezetését. A környék legnagyobb tóratudó
saként tartották számon, emellett, apja tanítása révén, 
a Kabalának is mestere volt, és csodatevőként is ismer
ték. Úgy gondolta, hogy nőként nem illik utazgatnia, 
hogy adományokat gyűjtsön az intézmény számára, 
ezért nagy szegénységben halt meg.

Egyedülálló különlegesség a női szellemi vezetők 
közt Hannah Rachel Verbermacher, a XIX. század
ban élt „ludmiri szűz”, a haszid mozgalom egyetlen 
női rebbéje. A mai Ukrajna területén található Lud
mir ban született és élt, elkötelezett híve volt a cser
no bili mágidnak, Mordecháj Twersky rabbinak. Ti
zen évesen kezdett komoly tóratanulmányokba, és 
ha marosan csodatevőként tartották számon, audien
ciákat tartott, kvitliket (kívánságcédula) fogadott el, és 
tist (hászid összejövetelt) vezetett, mint a többi rebbe. 
Szemérmességből mindig egy függöny mögött ült, 
azon keresztül kommunikált híveivel. A csernobi li 
mágid kérésére egy időre felfüggesztette ugyan a te vé
kenységét, és férjhez is ment, de valószínűleg hama ro
san elvált, és a Szentföldre költözött, ahol kis közössé
get épített maga köré.

A hagyományos zsidóság elutasítja a nők rabbivá 
avatásának lehetőségét. Rabbinikus cím nélkül is lehet
nek azonban nők szellemi vezetők. A XX. századból 
két alakot emelünk ki: Sarah Schenirert és a közelmúlt
ban elhunyt Esther Jungreis rebecent.

Az 1880as évek Lengyelországában született Sarah 
Schenirer, a vallásos zsidó lányok oktatásának úttörő

je, a Bét Jáákov iskolák ősének megalapítója. A Tóra és 
a zsidó vallás iránti elkötelezettsége már gyermekkorá
ban megnyilvánult. Fiatal lányként ismerte fel, hogy a 
zsidó lányoknak is képzésre, tanulásra van szükségük 
ahhoz, hogy a Tóra törvényei szerint tudjanak élni. 
Ebből az elhatározásból előbb óvoda született, ahol a 
gyermekekbe a Tóra szeretetét plántálta, majd mega
lapította az első Bét Jáákov iskolát, melyből egy, má ra 
több száz tagintézménnyel büszkélkedő, vallásos lá
nyo kat nevelő iskolalánc nőtt ki.

A szegedi születésű Esther Jungreis rebecen a Kast
nervonaton menekült meg a soá poklától. Életét a fizi
kai holokausztot követő amerikai szellemi holokauszt 
elleni küzdelemnek szentelte. Ennek jegyében alapítot
ta meg Amerikában a Hineni nevű mozgalmat 1973
ban, mely az autentikus, hagyományhoz hű zsidóságot 
képviseli és hirdeti előadásokon, szemináriumokon 
keresztül.

RabbiK feleSÉge
„Még éjjel van, s fölkel ételt adni háznépének, munkát 
cselédeinek… Férje ismert a városkapukban, hol az 
ország vénei közt ül.”

Utolsóként említjük a „kol kvudá bát melech pnimá” – a 
király lányának minden dicsősége a bensőjéből fakad 
– koncepció megtestesítőit, a rabbik, rebbék, tóratudó
sok háttérben tevékenykedő feleségeit.  Már a Talmud 
is beszámol Rabbi Akiva feleségéről, Ráchelről, aki 
nemcsak lemondott az örökségéről, hogy férjével élhes
sen, de 24 éven keresztül élt magányosan azért, hogy 
férje teljes egészében a tóratanulásnak szentelhesse ma
gát. Több ezer évvel később ugyanennek az ideálnak 
a megtestesülését láthatjuk Chájá Muská Schneerson 
rebecen, a Rebbe, Menachem Mendel Schneerson fe
leségének életében, aki soha nem állt rivaldafényben, 
mindig szemérmesen a háttérben maradt, segítve és 
támogatva férje munkáját.
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pénzt kell a getet megtagadó férjnek 
fizetnie mindaddig, amíg nem lesz haj
landó elválni a feleségétől, felszabadítva 
őt az áginut (águnástátusz) alól. Itt fon
tos kiemelni, hogy ahogy a házasságot 
is csak a házasulandó felek köthetik 
meg, ugyanúgy csak ők bonthatják fel 
azt – a rabbiknak nincs joga arra, hogy 
létrehozzák, vagy megszüntessék a há
zastársi kapcsolatokat, csak háláchikus 
segítséget nyújhatnak mindkét hely
zetben. A házasság megkötése, illetve 
annak felbontása is pusztán az érintett 
felektől függ. Érdemes megjegyezni, 
hogy nemritkán az az eset is előfordul, 
hogy nem a férj tartja vissza a getet, ha
nem a feleség nem hajlandó elfogadni 
azt, jelen cikkünkben azonban csak az 
águnák helyzetével foglalkozunk.

Bár napjainkban az águnák között több 
olyan van, akinek a férje nem hajlandó 
válólevelet adni, éveken vagy akár évtize
deken keresztül is leláncolva tartva ezzel 
a feleségét, előfordul olyan eset is, amikor 
a férj egy katasztrófa során nyom nélkül 

A rab bik ehhez több, korábbi döntést 
vettek alapul, és azokat alkalmazták sa
ját helyzetükre.

A polgári időszámítás előtti 135132
ig tartó Bár Kochbá szabadságharc során 
a rómaiak hatalmas mészárlást rendeztek 
egy zsidó településen, Tel Árzában. A 
Misna elmondja, hogy Rábán Gámliel, 
talmudi bölcs azt a döntést hozta, hogy 
Tel Árzá esetében kettő helyett egyetlen 
tanú is elegendő a férj halálának elisme
réséhez. Erre alapozva, hasonló esetek
ben, egyetlen tanú is elégséges ahhoz, 
hogy az asszony újra férjhez mehessen. 
A XVII. századi, lengyelországi Chmel
nyickijmészárlás alkalmával további, az 
újbóli férjhezmenetelt megkönnyítő ren
deleteket is hoztak a rabbik. 

A soá után ezrével fordultak férjüket 
vesztett asszonyok rabbikhoz, akik – mi
után végigböngészték a túlélők listáit és 
nem találták meg a keresett személyt –, 
egyéb szempontokat is figyelembe véve 
hozták meg a nagy horderejű döntést:
– Ha egy férfit látott valaki bemenni a 

gázkamrába, a halálát biztosra vették. 
– Ha a koncentrációs táborba való meg

ér kezéskor a szelekciónál bal oldalra 
küld ték, az a gázkamrát jelentette, 
így ha látta valaki, hogy a kérdéses 
sze méllyel ez történt, halála szintén 
biz tosra vehető. 

– Amennyiben egy férfiról tudta valaki, 
hogy a lágerkórházba került, abban 
az esetben is feltételezték a halálát. 
1944 decemberében, még a háború  

befejezése előtt levél érkezett a Zsidó  
Ügy nökséghez egy neves jeruzsálemi rab 
 bitól, Chájim Jehuda Léjb Auer bach tól. 
Az elismert dáján (vallási bíró) azt akarta 
megtudni, hogy létezike a So bibór ne
vű város. Egy túlélő ugyanis sze retett 

A zsidó jog szerint egy nőnek nem lehet 
két férje, és ha férjezett asszonyként (akár 
águnáként is) egy másik férfitól gyermeke 
születik, a gyermek törvénytelennek szá
mít, azaz mámzer lesz. A mámzerek csak 
szigorú megszorítások mellett házasod
hatnak és státuszuk öröklődik.  Érthető 
tehát, hogy a rabbik megtettek minden 
tőlük telhetőt, hogy egyetlen zsidó asz
szony se kerüljön ilyen helyzetbe.

dávid KiRály feltÉteleS válólevele 
A babilóniai Talmud (Sábát 56a.) el
mondja, hogy a Dávid király hadse re
gében szolgáló férfiak feltételes vá ló
levelet adtak feleségüknek, arra az esetre, 
ha a háborúban eltűnnének. Ezt a gya
korlatot követték a második világháború 
során egyes amerikai zsidó katonák is. 

valláSi „KÖdbÉR”
Arra is van precedens – bár sok vélemény 
szerint ez nem felel meg a háláchának 
–, hogy a házasság előtti megállapodás 
keretében a felek előre kikötik, mennyi 

águnák  
A LeLáNCOLt  
AsszONYOk

a zsidóság egyik legösszetettebb jogi kérdése az águnot 
– a „megkötött, leláncolt” asszonyok témaköre. 

a rabbik minden időben nagy gondot fordítottak arra, 
hogy e nők helyzetét minél hamarabb megnyugtatóan 

rendezzék. Ha egy nőnek nyom nélkül eltűnik a férje 
és semmi bizonyíték nem áll rendelkezésre annak 

haláláról, illetve, ha egy férfi szándékosan nem akar, vagy 
(betegség miatt) nem képes getet (válólevelet) adni 

a feleségének, az asszony águnává válik. mindaddig tilos 
újraházasodnia, amíg be nem bizonyosodik férje halála, 

illetve kézbe nem kapja férjétől a válólevelet. D. CH. írása
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eltűnik – nem tér vissza, 
nem kerül elő, és semmi 
bizonyíték nem áll ren
delkezésre a haláláról, 
illetve senki sem tudja 
hitelt érdemlően tanúsí
tani azt. Ilyen eseteket 
vizsgálunk most meg.

báR KocHbá 
ÉS a cHmeliNycKiJ 
pogRomoK águNái
A holokausztot követő 
időszakban a legfonto
sabb háláchikus kérdé
sek közé tartozott az 
águnák megsegítése.  
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vol na újra férjhez menni, mivel tanúk 
ál lították, hogy férjét Sobibórba vitték. 
Auerbach rabbi azt akarta tudni, hogy 
„vajon ez a hely koncentrációs táborként 
szolgálte, vagy olyan helyként, ahol 
megsemmisítették zsidó testvé reinket… 
mivel ez az águnák kérdésével kapcso
latos, és döntő érv lehet az, hogy mire 
használták a helyet.”

„Az águnák megszabadítása nem 
ugyanazt jelenti napjainkban, mint nor
mális években vagy régebbi korokban. A 
kérdés százakat, sőt, ezreket érint. Mi
csoda hatalmas és szent kötelesség ez, 
mellyel minden rabbinak meg kell küz
denie… ezzel az óriási, minden zsidó lel
két megérintő kérdéssel kapcsolatban.” 
– írta 1947ben a több száz águná ügyét 
megoldó Meir Feuerwenger magyar 
szár mazású rabbi (1904–1968).

3408 fÉRfi ÉS 1385 Nő felmeNtÉSe 
magyaRoRSzágoN
1945ben, a felszabadulás után az or
todox Központi Iroda megkezdte a 
helyreállítást. Egyik első intézkedés
ként felállították az úgynevezett águná 
bétdint, vagyis azt a tóratudósokból 
álló vallási bíróságot, melynek feladata 
az volt, hogy megoldja azon férfiak és 
nők helyzetét, akiknek házastársa nem 
tért vissza, de nem állt rendelkezésre 
bizonyíték a halálukról.  Azoknak, akik 
elveszítették a házastársukat, csak az 
águná bét din engedélyével volt szabad 
újraházasodni, az esküvőket pedig csak 
az arra kijelölt rabbik vezethették le. A 
bét din különböző hatóságok (Honvé
delmi Minisztérium, tábori lelkészet, 
stb.), valamint a hazatértek segítségével 
a legapróbb információkat is felkutatta, 
és ezek nyomán 3408 férfi és 1385 női 
özvegy helyzetét sikerült rendezni. 

9/11 tRagÉdiáJa
A mai napig vannak olyan személyek, 
akik a New Yorki World Trade Center 
ellen 2001ben elkövetett terrortámadás 
idejében tűntek el, de nem került elő 
bizonyíték a halálukra nézve. Ez az ági
nut klasszikus példája, ahhoz hasonló, 
mint amikor egy embert láttak bemenni 
a tengerbe (melynek nem lehet min
den partját egyszerre megfigyelni), de 
nem látták kijönni onnan. Semmi sem 
bizonyítja, hogy valóban nem jött ki a 
tengerből (hiszen nem látunk minden 

partszakaszt), ezért a nő – bizonyíték 
híján – águná lesz. 

A szeptember 11i támadást követően 
mintegy száz vallásos zsidó nő esetében 
hoztak döntést a rabbik. Mindegyikük
nél több szempontot kellett figyelembe 
venni, többek közt:
– Hol tartózkodott az adott személy a 

repülőgép becsapódása idején. Egyes 
emeleteken egyáltalán nem voltak 
túlélők, más emeleteken a legtöbben 
megmenekültek. A WTC alatt futó 
metróban is mindenki meghalt az 
éppen az épület alatt tartózkodó sze
relvényben.

– Ha telefonon értesítette a feleségét 
vagy mást, hogy bajban van, akkor 
a telefontársaság adatai alapján meg
határozható, hol volt a becsapódás 
utáni percekben.

– Mások beszámolóiból kiderülhet, 
hogy látták bemenni, vagy hol tartóz
kodott az épületen belül.

– Fontos a keresett személy és a felesége 
viszonya: ha harmonikus kapcsolat
ban voltak, semmi okunk feltételezni, 
hogy a tragédiát kihasználva akart 
volna elmenekülni, és ezzel egy életre 
megkötni a feleségét.
Minden eset egyéni, és egyéb adatok

ra, dokumentumokra is szükség le het a 
megnyugtató és háláchikus szem pont
ból is elfogadható döntésho za talhoz. 
Fon tos különbség a régi ko rok és nap
jaink között, a telekommu ni ká ció, mely 
le hetővé teszi a folyamatos és azonnali 
híradást. Az ember okoste le fonja, a kö
zös ségi médiában való rész vétele és 

egyéb elektronikus nyoma alap ján kö
vethető, hogy mikor hol tar tóz kodik. 
Napjainkra vonatkozóan azt szűr hetjük 
le, hogy ha történt egy tragédia, és egy 
férfi, aki minden bizonnyal a helyszínen 
tartózkodott, nem kerül elő, valamint ha 
az illetőnek semmi oka nem volt arra, 
hogy a tragédiát ál ca ként használva 
megszökjön, akkor nagy valószínűség
gel életét vesztette a helyszínen.

izRaeli KatoNaÖzvegyeK
Izrael számos háborúja során nem egy
szer kellett szembenézni azzal, hogy 
bevetés közben eltűntek katonák, hát
ramaradt feleségük pedig águná lett. Az 
1973as jom kipuri háború után például 
majdnem 1000 asszony maradt águná, 
ezért a hadsereg vezérkari főnöke felkér
te az akkori országos főrabbit, Ovádjá 
Joszefet, hogy segítsen a helyzet meg
nyugtató rendezésében. A rabbi speciá
lis vallási bíróságot szervezett, melynek 
tagjait azzal a feladattal bízta meg, hogy 
az országot beutazva, minden elérhető 
információt gyűjtsenek be a bajtársak
tól, és tanulmányozzák az áginutra vo
natkozó vallási törvényeket, hogy minél 
több asszonyt felmenthessenek alóla. 
Egy esetben például egy azonosítatlan 
holttesten találtak egy gyűrűt, belegraví
rozott dátummal, ami az egyik asszony 
esküvője napjának felelt meg. A rabbi 
úgy határozott, hogy ez elegendő bizo
nyíték arra, hogy a szóban forgó nő férje 
volt az elhunyt, és ezzel feloldozta az 
asszonyt az áginut alól. A hatalmas ne
hézségek ellenére 1976ra az összes, jom 
kipuri háborús águná helyzetét sikerült 
a háláchának megfelelően tisztázni.

Ovádjá Joszef rabbi így foglalta össze 
a véleményét:

„Tisztában vagyok azzal, hogy nem
zedékünk egyes tóratudósai azt az utat 
követik, mely a világ minden kétségét 
kizárja, hogy vallásjogi döntésük tiszta 
és határozott legyen; olyannyira, hogy a 
határozatuk megfellebbezhetetlenné vál
jon. Módszerük jó és őszinte minden más 
helyzetben, de amikor egy nő águnástá
tuszáról van szó, akkor nem követhetem 
ezt az utat. Csakis néhai rabbijaink útján 
járhatok, akik minden erejükkel azon 
voltak, hogy addig keressék a lehetőségét 
annak, hogy egy asszony águnástátuszá
val kapcsolatban elnézőek lehessenek, 
amíg meg nem találták azt.”

Meir Feuerwerger könyve
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mi a Ketubá?
A talmudi bölcsek előírták1, hogy 
házasságkor a férj adjon házásság
levelet, ketubát a feleségnek, amiben 
rögzí tik más egyebek mellett azt, 
hogy mi lyen összeg illeti meg a fe
leséget, ha a férj elválik tőle vagy 
meghal. 

Ez, az első házasság esetén (ha 
nem állapodnak meg magasabb 
összegben) 4,8 kiló tiszta ezüst ára, 
ami mai árfolyamon kb. 750 000 
fo rintnak felel meg. Ez ma gá ban 
fog lalja a feleség által a házasságba 
ho zott hozományt is2.

Az előírás egyik célja az, hogy 
meg akadályozza az első felindulás
ból született válásokat3. Ha nem ad 
a férj ketubát, akkor paráználkodás
nak szá mít az együttlét4. A házas
ságlevelet a férj adja át a hüpe alatt, 
még az esküvői szertartás előtt, és a 
feleségnek mindig tudnia kell, hol 
található. (Mi vel ez nem egy liturgi
kus szöveg, ezért bevezettem, hogy 
az esküvőn az ere deti arámi nyel
vűn kívül magyarul is felolvassuk 
a házasságlevelet, hogy a házaspár 
pontosan értse a szövegét.)

Ha NiNcS meg a Ketubá…
Egy lakástűzben, rablás, de akár 
egy költözés során is elveszhet a 
ketu bá. Sőt a Holokauszt után ko
moly prob lémát okoztak a világ
égésben eltűnt iratok, köztük a 
há zasságlevelek azoknak, akik túl

az askenáz közösségekben a Rö 
MÁ (Mose Iszerlisz krakkói rabbi, 
1530–1573) véleményét9 követik, 
ami sze rint csak a házastársi együtt
lét tilos, egy helyiségben tartóz
kodhatnak ket tesben ketubá nélkül 
is a felek addig, amíg nem tudnak 
pótházasságlevelet beszerezni.

leHetőSÉgeK a HázaSSáglevÉl 
HelyetteSítÉSÉRe
A ketubá legfontosabb szerepe, 
hogy ez szolgál biztosíték gyanánt 
a feleség szá mára egy válás vagy 
halál esetén, hogy megkapja a já
randóságát. Így, ha sábeszkor derül 
ki, hogy nincs meg a ketuba, ami
kor nem tudnak újat írni, akkor a 
Sulchán áruch10 lehető vé teszi, hogy 
egy drága tárgyat adjon oda a férj 
a feleségének biztosíték gya nánt, 
aminek az értéke megfelel a válás 
esetére meghatározott összegnek.

A szefárdi zsidók számára köny
nyítés, hogy az új ketuba beszer
zéséig ele gendő, ha vannak tanúk, 
akik bizonyítják, hogy a férj vállalta 
a kötelezettségeit egy válás esetén. 
A Sulchán áruch11 szerint ugyanis 
az ilyen tanúk helyettesíthetik az 
írásos ketubát. Mivel ma minden 
esküvőn rengeteg tanú van jelen, 
találni kell két olyan kóser tanút, 
aki látta, ahogy a férj kinjánal (szim
bolikus birtokbavétel) vállalta a 
kötelezettségeit, így erre lehet tá
maszkodni akkor, ha elveszett, 

él ték a vészkorszakot és egymásra 
ta láltak házastársukkal a háború 
utá ni felfordulásban is5. Fel merül a 
kér dés, mi ilyenkor a teendő, hiszen 
a házaspárnak egy percig sem sza
bad a ketubá nélkül maradnia. 

Ilyenkor nem lehet teljesen új 
ketubát írni, hiszen az csak az új dá
tumtól len ne érvényes, hanem egy 

speciális, visszamenőleg érvényes 
pótketubát (kötubá döirchöszá)6 ad
nak ki7. A Sulchán áruch ban8 Joszéf 
Ká ro rabbi (1488–1575) véleménye 
sze rint – melyet a sze fárd zsidók 
kö vetnek – még az is ti los, hogy a 
há zaspár kettesben maradjon egy 
he lyiségben (jichud). Ezzel szemben  

oberlanDer báruCH rabbI írása

A FeLesÉg bIztOsítÉkA, 
a ketubá
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a zsidó esküvő legismertebb eleme a pohártörés, holott mire arra sor kerül, már számos sokkal 
fontosabb esemény történt. ezek közé tartozik a házasságlevél, a ketubá átadása. ez az évezre-
dek óta változatlan formájú irat olyan jogokat biztosít az újdonsült feleségnek, amit a nem-zsidó 
társadalom csak a legújabb időkben fedezett fel. de mi történik, ha nyoma vész ennek a fontos 
iratnak? 
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1 Kötubot 10b., 82b.; 2 Lásd Pitché chosen, Isut 7. fejezet 3. és 12. lábjegyzet; 3 Kötubot 39b.; 4 Uo. 54b.; 5 Lásd például „Fontos felhívás!” 13. paragrafu
sa, az 5709 / 1948-1949-es naptárban és Chelkát Jáákov responsum Even háezer 90. fejezet; 6 Náchálát sivá 13. fejezet; 7 Sulchán áruch, Even háezer 66:3.; 
8 Uo. 1.; 9 Uo.; 10 Uo. 2.; 11 Uo. 1.; 12 Lásd ennek a forrása Mispát haktubá 7. kötet 57:1–2.; 13 Chosen mispát 41:1.; uo. Sách 6.; Nötivot hámispát, Chidusim 
4.; 14 Lásd Mispát háktubá uo. 9. oldal; 15 Lásd Mispát háktubá uo. 6–23. oldal, Heerot ubiurim folyóirat 1 118. szám 59–64. oldal

vagy megsemmisült a ketubá. Mivel 
azonban a RöMÁ nem fogadja el 
teljes egészében ezt az érvelést, így 
az askenáz zsidók nem is támasz
kodhatnak erre.

leHet-e KÉt Ketubá?
Az izraeli rabbinátus vezette be azt 
a szo kást, hogy két példányban ké
szítik el a ketubát: egy a feleséghez 
kerül, egyet pedig a rabbinátus ar
chivál12. Kér dés, hogy helyettesítie 
a rabbinátus példánya az elveszett 
vagy megsemmisült házasságleve
let. Ebben nincs egyetértés az iz
raeli rabbik között, mivel a Sulchán 
áruchban13 van egy há láchá, ami 
szerint nem szabad két pél dányban 
adóslevelet írni, nehogy két szer 
hajt sanak be egy tartozást: ha több 

egy szerűen ráírják a rabbinátus pél
dányára, hogy másolat, és így meg
kü lönböztetik az eredeti házasság
levéltől14.

További kérdés, hogy ennek fé
nyében megfelele a másolat egy 
olyan esetben, ha a ketubának valami 
baja lesz, hiszen az eredeti hiányá
ban a má solat alapján nem lehet 
behajtani a tartozást. Az egyik vé
lemény szerint jó a másolat, hiszen 
ez bizonyítja, hogy volt egy eredeti. 
Hacsak a férj nem állítja, hogy már 
kifizette a tartozását, akkor az ere
deti miatt ki kell azt fizetnie. Ezzel 
szemben mások úgy vélik, hogy a 
másolat csak arra jó, hogy az ada
tok és a pontos összeg meglegyen, 
ha újat kell írni, de nem lehet hasz
nálni pótketubának15.

pél dány készül, akkor egyik sem 
ér vényes. Sokak szerint azonban 
ezt a problémát kiküszöböli, ha 

történelmi dokumentum, ami a háború utáni rabbinátus kihívásait tartalmazza. 
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tárni az autentikus zsidóságot, gaz
dag hagyományával, kultúrájával, 
különleges spiritualitásával, isteni 
útmutatásával. Azt azonban nem 
hiszem, hogy az ősi hagyomány 
leverése, megtiprása árán lehetne és 
kellene megnyerni a zsidóságnak a 
következő generációt. 

a SaJát ottHoNuNKbaN Kell 
KeReSNi a boldogSágot
Férjem gyakorta említ egy történe
tet, amit mesterétől, Grün wald Jó
zsef (1905–1984) pápai rabbitól hal
lott a híres krakkói zsi nagógának, 
az Ájzik ben Jáákov (jid disül: reb 
Ájzik reb Jékelsz) sűlnek a történe
téről1. Eszerint a 17. század elején 
élt Krakkóban egy szegény zsidó, 
bizonyos reb Áj zik. Egy éjjel ál
mot látott, amiből meg tudta, hogy 
ha elmegy Prágába és ott az egyik 
híd lábánál ásni kezd, nagy kincsre 
fog bukkanni. Reb Áj zik hosszas 
vívódás után el is utazott Prágába, 
felkereste a hidat, ám csalódottan  

ezRát NáSim  
– NőK a zSiNagógábaN
Utóbbi időben több fórumon buk
kant fel az a gondolat, hogy a ma
gyar zsidóság „nem halad eléggé a 
kor ral”, és itt az ideje, hogy a nők 
a férfiakkal megegyező módon ve
gyenek részt a hitéletben. Vagyis 
a zsinagógában számítsanak be a 
min jenbe, előimádkozhassanak, stb. 
A gondolatok megfogalmazói úgy 
vélik, ezzel szélesebb tömegeket le
het ne visszavonzani a zsidósághoz 
és elérni, hogy aktív részesei le gye
nek a közösségi életnek.

Egyetértek az alapgondolattal: 
nem lehet karba tett kézzel ülni és 
várni, hogy a százezer főre becsült 
magyar zsidóság magától találjon 
vissza a zsinagógába. Hogy is vár
hatnánk ezt el olyanoktól, akiknek 
már a nagyszülei se kaptak rendes 
zsidó nevelést? Valóban ki kell lép
nünk a komfortzónánkból, megke
resni a gyökereiket teljesen elvesz
tett zsidó testvéreinket és eléjük 
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Hagyománnyal 
a HagyományérT 

Hogyan erősítsük 
meg a nők helyzetét 
a zsidóságon belül?

a női egyenjogúság kérdése nem kerüli el a zsidóságot sem. 
legyen szó családalapításról, munkáról vagy zsinagógai 

életről, fel kell tennünk magunkban a kérdést: 
hol van a zsidó nők helye? 

oberlanDer batsHeva írása
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látta, hogy állandóan őrök járkál
nak a környéken. Napokig leskelő
dött, hátha ki tudja figyelni, mikor 
tudna észrevétlenül nekifogni az 
ásásnak – addig, mígnem az egyik 
őrnek feltűnt, hogy ál landóan ott 
lábatlankodik egy rongyos zsidó. 
Elkapta Ájzikot és ki kérdezte, mit 
keres ott. Nem volt mit tenni, reb 
Ájzik elmondta, hogy mit álmo
dott. Erre az őr nagyot nevetett, és 
azt mondta: „micsoda ostobaság, 
én meg azt álmodtam, hogy egy bi
zonyos krakkói reb Ájzik reb Jékelsz 
kályhája alatt kéne ásnom, hogy 
kincsre leljek.” Reb Áj zik erre már 
indult is haza, és cso dák csodájára 
a saját kályhája alatt valóban kincs
re bukkant. Az im már meggazda
godott zsidó egy egész zsinagógát 
építtetett a kincsből, ami a mai na
pig viseli a nevét Krakkóban. 

Ebből a történetből azt a tanul
ságot vonta le Grünwald rabbi, 
hogy az ember sokszor kergeti a 
boldogságot, ahelyett, hogy a saját 
otthonában fedezné fel azt. 

Így van ez a mi esetünkben is. 
Nem idegen, külső szokásokkal 
kell a zsidóságot érdekessé tenni, 
hiszen megvannak benne azok az 
értékek, amik megfognák a mai mo
dern embereket is, csak fel kell tárni 
és be kell mutatni ezeket. Így van 
remény, hogy ez az útkereső gene
ráció a saját ősei kultúrájában fogja 
megtalálni, amire szüksége van. 

HáttÉRbe SzoRulNaK-e 
a fÉRfiaK
Nem azért nem lelkesedem az ötle
tért, hogy a nők és a férfiak egyfor
ma szerepkörben vegyenek részt a 
zsinagógai életben, mert attól félek, 
hogy a férfiak háttérbe fognak szo
rulni, vagy mert ne tudnék örülni 
más örömének – itt egy háláchikus 
elvről van szó.

A Talmud2 több oldalon keresz
tül sorolja azokat a bibliai utasításo
kat, amikben a nők kötelezettségei 
és a kifejezetten rájuk vonatkozó ti
lalmak szerepelnek. Ebből kiderül, 
hogy a nőkre ugyanazok a tilalmak 
vonatkoznak, mint a férfiakra, de 
fel vannak mentve az időhöz kötött 
tevőleges parancsolatok alól. Miért 

menti fel az Örökkévaló a nőket egy 
sor micva alól, miközben a férfiak 
sosem kapnak engedményt? Azért, 
hogy a nők jobban ráérjenek a csa
lád gondozására és a gyereknevelés
re3. Például ne forduljon elő, hogy 
amikor a gyerek felkel, nincs otthon 
az anyukája, mert a minjenbe kel
lett mennie imádkozni4. Ezzel Isten 
kinyilvánítja, mennyire fontos érték 
a család és a következő generáció 
megteremtése, felnevelése – fonto
sabb, mint a minjenben való imád
kozás. 

Emellett, ha valaki valamely pa
rancsolat alól fel van mentve, akkor 
ugyanazt a parancsolatot nem telje
sítheti mások nevében5 – pl. ha nem 
kell részt vennie a Tóraolvasáson6, 
akkor nem is olvashat a közösség 
nevében. 

áSSuK Ki a KemeNce alól 
a bevált módSzeReKet
Most három olyan ősi zsidó értéket 
szeretnék bemutatni, amelyek nap
jaink társadalmában is segítenének 
a nők és férfiak együttélésében és 
abban, hogy a nők megkapják a 
minden embert megillető tiszteletet 
és egyenlő bánásmódot. Ugyanis 
na gyon fontos, hogy a nők státu
szán javítani tudjunk, csak épp úgy 
gondolom, rossz irányba haladunk 
azzal, ha teljesen lebontjuk a nők és 
a férfiak közti elválasztó vonalakat. 
Ezt látjuk a hírekben, a reklámok
ban, a mindennapi életben: a társa
dalom minden szintjén visszaélnek 
a nők helyzetével, zaklatják őket, 
életeket és családokat döntve rom
ba. Ha a nők helyzetén szeretnénk 
tehát segíteni, akkor ássuk ki a ke
mence alól a bevált módszereket 
és ezzel biztosítsuk, hogy a nők ne 
kerüljenek kiszolgáltatott helyzetbe 
sem otthonuk falain belül, sem pe
dig azon kívül. 

JicHud 
– a KíSÉRtÉS elKeRÜlÉSÉÉRt
Míg az elszakadt zsidók vissza
gyűjtése közben le kell vernünk a 
„falakat” és ki kell mennünk a tö
megekhez, a nők és férfiak esetében 
pont fordítva, meg kell erősítenünk 
a falakat, hogy mindenkinek megle

gyen a saját „térfele”, amin bizton
sággal mozoghat. 

A zsidóság évezredes válasza erre 
a jichud törvénye7, miszerint egy 
fér fi és egy nő, akik nem közvetlen 
ro konok és nem házasok, nem le
hetnek kettesben egy zárt szobában 
kí sértésnek téve ki ezzel magukat, 
még akkor sem, ha pl. egy irodában 
dolgoznak. De miért akarnánk el
ke rülni a kísértést? Nem nagyobb 
do log, ha az ember hősként meg

küzd a különböző kihívásokkal? 
A zsidóság szerint nem: inkább ne  
kockáztassunk olyan dolgokat, ami  
ben könnyen megbukhatnunk, ma
gunknak és másoknak is csak ár  
tunk vele, felesleges kihívnunk ma  
gunk ellen a sorsot. Ahogy a min 
dennapi reggeli imában is mond  
juk: „ne vígy minket se bűnbe, se kí 
sértésbe…”8, vagy József Attilát idéz 
ve, „nem muszáj hősnek lenni”9.

cNiut – a KellemetleNSÉgeK 
elKeRÜlÉSÉÉRt
A cniut, amit magyarra leginkább 
il lendőségnek, visszafogottságnak 
tu dunk fordítani, részint az öltözkö
dési, részint a viselkedési normákra 
vo natkozik. Olyan normarendszert 
ta kar, mely életünk minden napját 
át szövi és segít meghúzni a határa
inkat.

A cniut szerinti öltözködés10 nem 
azt jelenti, hogy egy nőnek ne le
het ne szépen, divatosan, kedve sze 
 rint öltöznie, csupán azt, hogy má
sok előtt ne a teste intimitásának 
szép ségével, hanem a személyiségé
vel mutatkozzon meg. Az illendő 
vi selkedés normáinak betartása 
ugyan akkor azt biztosítja, hogy az 
olyan közegben, ahol férfiak és nők 
együtt vannak, ne érjen senkit ver
bális inzultus. Gyakran tapasztal
hatjuk, hogy nem megfelelő a vi
sel kedés a vegyes társaságokban 
és emiatt kellemetlen helyzetbe 
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házasság véglegesen megromlott 
és egyértelműen nem működik12, 
ha minden résztvevőnek objektíven 
jobb különválni, mint együtt ma
radni. Minden esetben azt is mér
legelni kell, hogy a válás az egész 
család jólétének a szempontjából jó 
vagy rossze. Ahogy egy használati 
tárgyunkat, az autónkat, az órán
kat vagy a vízcsapot megpróbáljuk 
megjavítani, ha elromlik és csak 
végső esetben dobjuk ki – úgy kel
lene megpróbálni a kapcsolatokat 
is megjavítani és megkeresni azo
kat a jó dolgokat, amik valamikor 
összekapcsolták a feleket. Ehhez 
persze meg kell tanulni olyan dol
gokat, mint a magunkba nézés, a 
bocsánatkérés, a hibák felismerése. 

a gyeRmeKottHoNoK vezetői
Egy alkalommal megkérdezték Chá
ná Hechtet, Sálom Ber Hecht rabbi 
(Queens, New York) feleségét, mit 
dol gozik. Elmondta, hogy ő egy 
gyer mekotthon igazgatója. A kérde
ző elismerően vette ezt tudomásul 
és megkérdezte, hány gyermekről 
gon  doskodik ez a gyermekotthon. 
Ti  zennégyről – jött a felelet. A kér
dezőnek gyanússá vált, hogy a Hecht 
házaspárnak éppen ennyi gye reke 
van, így visszakérdezett: a sa ját gye
rekeire gondol? Az igenlő vá lasz 
után azonban már nem volt olyan 
el ismerő, mint korábban: „Ak kor 
ma ga csak otthon van és ház tartást 
ve zet?” – kérdezte lekezelően. „Mi a 
kü lönbség?” – kérdez te Hechtné, „a 
saját gyerekeim nevelése és az ottho
nunk irányítása nem ér annyit, mint 
az elhagyott gye rekeké?”

Azt gondolom, ez a történet is jól 
mutatja, hogy – bár a zsidóság a csa
lád gondozását és a gyereknevelést 
mindennél többre tartja – sokaknak 
csak a „külvilágban” végzett mun
ka számít értéknek. Ám a zsidóság 
szemléletében a nők különlegessé
ge nem abban áll, hogy tudnake 
férfimunkát végezni, hanem hogy 

mindennel, amit csinálnak egy fon
tosabb célt szolgálnak, amire csak 
ők képesek. 

Úgy látom, azok, akik támogat
ják, hogy a nők a zsinagógai élet
ben aktívabbak legyenek, azok 
ugyan akkor háttérbe szorítják a 
csa ládalapítást és a gyereknevelést: 
egy fajta szükséges rossznak tekin
tik azt, amit minél későbbre igye
keznek tolni. Mintha nem értenék 
azt a különleges feladatot, amit 
egy gyermek világrahozatala és fel
nevelése jelent. Itt nem csupán az a 
kérdés, hogy valaki mennyire ak tív 
a zsinagógában – itt egyfajta élet
szemléletről van szó, melynek kö
zéppontjában a család működteté se 
és a következő generáció felnevelé
se, mint elsődleges cél áll. 

Nem leHet „elÉg” eNgedmÉNyt 
adNi… – egy Neológ főRabbi 
vÉlemÉNye 
Ha valóban a zsidóság fennmara
dása és a nők egyenjogúságának a 
megerősítése a célunk, akkor annak 
a legmegfelelőbb módja az évez
redes hagyományok megerősítése 
volna, melyeknek szerves része a 
zsidó nők megbecsülése is. Az év
ezredes szokások átalakításával biz
tosan nem lehet visszacsalogatni az 
embereket az évezredes valláshoz.

Érdekes, hogy valamikor a neo
lógia is ezen az állásponton volt. 
Ahogy dr. Schnitzer Ármin (1836–
1914) Komárom neológ főrabbija 
„Istentiszteletet” című írásában13 fo
galmazott: „Sok évi tapasztalataim 
alapján mondhatom, hogy minden 
engedménynek és alkalmazkodás
nak a vallási téren más eredménye 
nincs, mint az, hogy a konzervatív 
elemeket a másik táborba hajszol
ják vagy legalább is elégedetlene
ket teremtenek; a korszellem híveit 
azonban nem csábítják magukhoz, 
mert annyi engedményt részükre 
nem adhatunk, mint amennyit már 
önmaguknak szereztek.” 

1 Lásd édesapjának, Grünwald Jáákov Jechezkijá (1882–1941) bánffyhunyadi és pápai rabbinak a könyvében: Vájágéd Jáákov, Moádim, Máámár 
Potéách jád bitsuvá 15. paragrafus. A történet történelmi hűségéről lásd dr. Yitzchak Alfasi tanulmánya: Sáná besáná 5763 és könyvében Torá vöháláchá 
337340. oldal; 2 Kidusin 29a., 34a35a.; 3 Lásd Avudráhám, Jeruzsálem 1963, 25. oldal; 4 Lásd Piszké tsuvot, Orách chájim 90. fejezet 102. lábjegyzet; 
5 Sulchán áruch, Orách chájim 589:1.; 6 Lásd Mágén Ávrahám uo. 282:6., uo. Áruch hásulchán 11., Misná brurá 12.; 7 Ennek részletei: SÁ, Even háezer 22. 
fejezet; 8 Sámuel imája – Zsidó imakönyv 17. oldal; 9 József Attila: Szállj, 1937; 10 SÁ, Even háézer 115:4.; Orách chájim 75:13.; 11 5Mózes 24:12.; 12 SÁ, EH 
119:3.; 13 Magyar Izrael 1910. március 1. 37. oldal

ke rülnek a jelenlevő nők pl. illetlen 
vic cek miatt. A cniutnak megfelelő 
vi selkedés azonban eleve kizárja, 
hogy ilyen helyzet lépjen fel. 

Sálom báJit – a KÖvetKező 
geNeRáció egÉSzSÉgÉÉRt
Ha a nők helyzetének jobbá tételé
ről beszélünk, akkor mindenképp 
szót kell ejtenünk a családokról, a 
családi béke, a sálom bájit fenntartá
sáról. Sajnos egyre gyakoribb, hogy 
az emberek azért lépnek ki egy pár
kapcsolatból, mert úgy érzik, meg
unták a társukat, újdonságra vágy
nak, amiről azt képzelik, jobb lesz, 
mint az előző. Fontos lenne meg
érteni, hogy amikor valaki meg há  
zasodik és családot alapít, ak kor fe
lelősséget vállal: innentől nem néz 
 heti csak a saját pillanatnyi örö mét, 
ha nem egy egész család ér dekeit 
kell néznie. A tapasztalat azt mutat 
ja, hogy ha a kapcsolatból már szü
let tek gyerekek, akkor ők az édes
anyával maradnak, a róluk való gon  
doskodás terhe gyakran szinte kizá
ró lag az egyedül maradó anyára há
rul, miközben a gyerekek két szülő 
és két otthon között kezdenek in
gázni. 

A Tórában11 a válás csak olyan 
esetekben merül fel, amikor egy 
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részére. Matematika, magyar, angol és vallási óráinkon keresztül 
megismerheted interaktív tanítási módszerünket. Találkozz 
tanárainkkal, beszélgessünk kötetlenül!

 

Zsidó gimnázium Budán • Modern, nyitott, magas színvonalú világi
oktatás • Kéttannyelvű iskola • Emelt szintű angol és héber nyelv

Mikor indul első évfolyamunk? 2017. szeptember 1-től!

Tudj meg többet a gimnáziumról: www.zsidogimnazium.hu
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vida nárCisz magyarnyelv- és irodalom tanár lesz a Mai-
monidész gimnáziumban. Nárcisz 2014-ben végzett történe-
lem-magyar szakon. Jelenleg a zachor Alapítvány nemzetközi 
és oktatási programjainak vezetőjeként oktatási anyagok fej-
lesztésén, iskolai és iskolán kívüli oktatási programok, valamint 
tanárképzések szervezésén és megvalósításán dolgozik. ko-
rábban önkéntesként tevékenykedett ugyanitt különböző okta-
tási programokban és nem formális oktatási tevékenységként a 
régi, pesti zsidónegyedben vezetett sétákat.

A magyarórákról feltétlenül pozitív képet vizionálok a Mai-
monidész gimnázium leendő tanáraként – mondja Vida Nár-
cisz. kis létszámú osztályokra készülünk, ez lehetőséget ad min-
den szaktanárnak arra, hogy a gyerekek egyéni érdeklődését is 
figyelembe véve tanuló- és tevékenységközpontú tanórákat szer-
vezzen. tanárként építeni fogok arra, hogy a diákokat érdeklő, 
az általuk is tapasztalt világhoz közel álló tantárgyi tartalmak 
feldolgozására kerüljön sor, segítve, hogy önállóan, kritiku-
san, reflektíven és felelősen gondolkodó felnőttekké váljanak.  

A nul ladik évfolyamon, azaz az első, nyelvi év folyamán elsza-
kadhattunk a hagyományos kerettantervtől: egy projekt-alapú 
tanévet terveztem, mely során a diákok behozhatják kedvenc 
olvasmányaikat, valamint olyan szövegeket is feldolgozhatunk, 
amelyekre a hagyományos kerettantervet követve kevésbé lenne 
lehetőség. A következő tanévekben sem pusztán kronologiku-
san tárgyaljuk a tananyagot, hanem az időrendben haladó 
témakörök közé tematikus fejezeteket is beillesztettünk.

A közös gondolkodás a tanár és a diákok között nagyon 
fontos lesz a gimnáziumi évek alatt – ez szükséges ahhoz, 
hogy a diákokat számukra is érvényes, használható tudás és 
készségek megszerzéséhez segítsük hozzá.

A magyar nyelvtan tanítását tekintve kéttannyelvű iskolaként 
a Maimonidészben különös hangsúlyt helyezünk arra, hogy a 
tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a 
tanulók nyelvhasználattal kapcsolatos ismereteit, képességeit, 
motivációit, ami segítséged ad majd a diákoknak az angol és 
a héber nyelv magas szintű elsajátításához.
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Miért fontos, hogy egy közösségnek le-
gyen mikvéje?
Nem csak fontos, ez a legfontosabb in
tézmény, amit egy városban létre kell 
hozni, ha zsidók telepednek meg ben
ne. A mikve építése előrébb való, mint 
a zsinagógáé vagy az iskolaé. A családi 
élet tisztaságának az alapja, hogy a fele
ség megmerül a mikvében a megfelelő 
időben: ez tartja fenn a zsidó népet, ez a 
zsidó élet alapja.

Miért nem elég a megtisztuláshoz egy 
alapos otthoni fürdés?
A mikvében való alámerülés egy tórai 
előírás, amit Isten kért tőlünk. Ennek 
menete pontosan meghatározott: milyen 
fürdőben, milyen körülmények között és 
mikor kell elvégezni. Olyan, mint egy 
gyógyszer, amit az orvos felír. Azt sem 
lehet máshogy szedni, mint az előírás, 

oberlander  
batsheva

• szüLetett: 1967
• FOgLALkOzásA:
 iskolaigazgató, 
 bét Menáchem Héber-
 Magyar kéttannyelvű 
 általános Iskola, 
 óvoda és bölcsőde 
• CsALád: házas, 
 hét gyermek édesanyja,  
 egy unoka nagymamája.

névjegy
sokan csak irodalmi élményeik-
ből vagy nagyszüleik elmesélé-
séből ismerik a mikvét, a rituális 
fürdőt. ezek a visszaemlékezé-
sek sokszor sötét és ijesztő hely-
nek festik le a mikvét, ahova 
riad tan surran be esküvője előtt 
a menyasszony. de a valóság 
más. Zsidó asszonyok évezre-
de ken át mindent megtettek 
azért, hogy mikvébe mehesse-
nek: kilométerek sokaságán át 
gya logoltak, jeges vízbe merül-
tek, inkvizítorok vagy éppen ka-
tonák elől bujkáltak, és örömmel 
tel jesíthették a csalá di élet szent-
ségében rájuk rótt fel adatukat. 
napjainkban jól fel szerelt, mo-
dern mikvék várnak bennünket 
vi lágszerte. ilyen a budapes-
ti mikve is, melynek tit kaiba 
oberlander batsheva reb-
becen vezet be bennünket. 
steIner ZsófIa írása

nem vehetünk be cukorkát egy antibiotikum helyett, hiába ugyanaz a 
mérete és ugyanolyan a színe. 

Hogy zajlik egy megmerülés?
Amikor előírás szerint megbizonyosodott a nő arról, a menstruáció 
véget ért (hefszek táhárá), hét tiszta napot kell várni. A hetedik napon 
nagyon alaposan meg kell tisztálkodni tetőtől talpig. Ezt megtehetjük 
otthon vagy a mikvében is. A hajat alaposan ki kell fésülni, fogat mos
ni, körmöt vágni, az elszáradt bőrt eltávolítani mindenhonnan, stb. 
Mindent, ami a víz és a test közé állhat (pl. körömlakk, műköröm, 

Mikve 
a rituális 
megtisztulás  színHelye

Kile | közösség
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kivehető fog, ékszer) el kell távolítani. Ezután lehet 
bemenni a mikvébe és ott a medencében háromszor 
alámerülni egy áldásmondás kíséretében. A mikvébe 
menő nőt mindig kíséri valaki, aki segít, ellenőrzi, hogy 
pl. a hátára nem ragadte hajszál, vagy hogy teljesen 
elmerülte a vízben. 

Ki lehet ilyen kísérő?
Bármely 12 évesnél idősebb zsidó nő, aki ismeri a mik
ve előírásait lehet kísérő. A legjobb olyannal menni, 
aki nagyon alaposan tudja az előírásokat, hogy tudjon 
válaszolni a felmerült kérdésre. Nagyon fontos, hogy a 
kísérő kapcsolatban legyen egy rabbival, hogy kérdés 
esetén azonnal tudjon segítséget kérni. A mikvék alkal
mazásában mindig állnak ilyen felkészült hölgyek, akik 
alkalmasak kísérőnek. Velük szemben elvárás a maxi
mális diszkréció is. A mikve magánügy. 

Hányan használják a budapesti mikvét?
Nagyjából ötven hölgy jár ide rendszeresen, és megfor
dulnak itt turisták is. 

Mikor és hogyan készült el a jelenlegi mikve?
A most használt mikve a Kazinczy utában található és az 
egyetlen, ami Budapesten működik. Az épületet 1928
ban építették, kifejezetten rituális fürdőnek. Miután Ma
gyarországra költöztük, szerettünk volna létrehozni egy 
minden szempontból megfelelő mikvét az akkor hasz
nált szűkös fürdő helyett. Végül 2002ben kezdtük építe
ni és a szponzorok kérésére – ők a férjem unokatestvérei 
voltak – az eredeti mikve helyén áll. Még ötven év után 
is állt a medencékben a víz és megvoltak az előkészülő 
szobák is. Több rabbi segített nekünk, mind halachikus, 
mind praktikus szempontokból. A látványt egy magyar 
belsőépítész, Nemesvári Adrienn segített kialakítani. Hosz
szú munka volt, és sok feladatot adott nekem a különbö
ző szakértők és munkások irányítása. Egy nagy meden
cét, valamint három fürdőkádas – ebből kettő jakuzzis 
– és egy zuhanyzós előkészülő szobát alakítottunk ki. 
Szükség is van rá, előfordul, hogy teltház van. 

Világviszonylatban milyen színvonalú ez a mikve?
Benne van a felső kategóriában, mind kinézetre, mind 
kóserságát tekintve. A mikvénk különlegessége, hogy a 
medencében levő víz nem csak érintkezik a természetes 

névjegy

kútvízzel, hanem részben abból is tápláljuk. Ez egy rit
ka megoldás. Fontos, hogy a víz nagyon tiszta legyen. 
Igyekeztünk szép és kényelmes szobákat építeni, hogy 
a hölgyek olyan jól érezzék magukat benne, mintha 
fürdőben lennének. Szempont volt a tartós, minősé
gi alapanyagok használata, a dekorációhoz például 
Olaszországból hoztunk különleges üvegmozaikot. 

Mit jelent Önnek személyesen a mikvébe járás, illetve 
a mikvébe menők kísérése?
Akkor kezdtem el hölgyeket kísérni a fürdőbe, amikor 
Mendel fiam beteg lett. Az ő gyógyulásáért vállaltam ma
gamra ezt a micvát. Amióta meghalt, azóta folytatom, az 
ő lelkéért. Épp mostanában kezdtem azon gondolkodni, 
hogy abbahagyom, mert elég sok időt vesz igénybe a fel
adat, de ezen a héten történt valami, ami miatt elvetettem 
ezt. Most volt a fiam jorcájtja és pont azon a napon két 
hölgy is megkért, hogy kísérjem őket a mikvébe. Az egyi
kük ráadásul csak a férje kérésére ment el, rögtön olyan 
kérdése is volt, amivel a rabbihoz kellett fordulnunk. Ez 
megerősített, hogy szükség van a  munkámra: úgy érez
tem, Mendel nem engedi, hogy abbahagyjam. 

Személyesen számomra ez fontos és különleges mic
va. Ezt csak a nők csinálják, és nagyon nagy felelőssé get 
jelent, hiszen ez az alapja az egész zsidó családnak. Ez 
az én kezemben van, nem a férjemében, nem a rabbié
ban, és azt gondolom ez nagy megtiszteltetés. Emel
lett ez összeköt az őseimmel, akik ugyanígy mentek a 
mik vébe. Hét generáció óta él Magyarországon a csalá
dom, így még különlegesebb, hogy én itt folytathatom, 
amit ők csináltak. 
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több, mint jiddise máme
NőK vezető SzeRepbeN
a zsidó vallás szerint három micva van, ami kifejezetten a nőkre vonatkozik: ők gyújtják meg a 
szombati gyertyákat, felügyelik otthonuk kóserságát és eljárnak a mikvébe. ez a három feladat 
túlmutat önmagán: a zsidó nők teremtik meg az otthon melegét, gondoskodnak a családról, 
férjükről, gyerekeikről, önmagukról. nem mellékesen dolgoznak is, szívvel-lélekkel, legjobb 
tudásuk szerint, ezerfelé figyelve, hogy azután otthon folytassák a pörgést… az emiH három, 
vezető beosztásban dolgozó munkatársát, nőket, anyákat, feleségeket kérdeztük a 21. század 
nagy dilemmájáról: összeegyeztethető a karrier és a család? lefkovICs ZsófI írása

„A sábesz erőt ad a hétköznapokhoz”
steINer zsóFIA egyszemélyes „sajtóosztályként” kezdte 
pá lyafutását az emiH-nél hét évvel ezelőtt. ma négy gyer-
mek – kilenc, hét, három évesek és egy újszülött – anyuká ja. 
emellett az egység és a gut sábesz főszerkesztője. anya, 
feleség és hivatását szenvedélyesen szerető dolgozó nő.

A zsidó vallás a szülést, a nevelést, az otthon megte
remtését a nők szent küldetésének tekinti. A korai neve
lés központi kérdés, ezt első körben otthon kapják meg 
a gyerekek – kezdi Zsófi. – Számomra mindig alapvető 
volt, hogy anya leszek. Sosem volt kérdés. Ahogy ter
mészetes volt, hogy családom lesz, természetes volt az 
is, hogy dolgozni fogok. A hivatásomat, az újságírást 

hosszas keresgélés után 
találtam meg.

Hogyan lettél főszerkesz-
tő?
Főiskolára jártam, mi
közben otthon voltam 
két gyerekemmel, ami
kor rátaláltam az írásra. 
Akkor Kö ves Slomóhoz 
fordultam, jelentkeztem 
nála, mint kezdő újság
író. Volt olyan pillanata 
a munkámnak, amikor én 
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voltam az EMIH „sajtóosztálya”. Azután szépen las
san, ahogy én is sétálgattam felfelé a ranglétrán, kiala
kítottunk egy nagyon profi szerkesztőséget, amelyben 
megoszlanak a munkák és a feladatok. Ma már színvo
nalas, profi csapattal dolgozunk az Egység, a Gut Sábesz és 
a zsido.com kiadásán.

Hogyan viszonyul a családod a munkádhoz?
A gyerekeim nagyon lelkesek. Minden újságban meg
keresik a nevemet, ha van, a fotómat is. Ez nem olyan 
munka, hogy négy órakor kiesik a toll a kezemből, nap 
mint nap látják, hogy dolgozom. Nagyon büszkék rám. 
A férjemmel mindketten hektikus beosztásban dolgo
zunk. Komoly szervező munkát és elfogadást igényel
nek a mindennapok, hogy támogatni tudjuk egymás 
munkáját. 

Van segítségetek?
Elképesztő család áll mögöttünk. Mindig támogatnak, 
akkor is így volt, amikor újszülött kisbabám mellől 
mentem vizsgázni, vagy amikor a lapzárta hajrájában 
azt sem tudom, hol áll a fejem. Bármikor számíthatunk 
a nagyszülőkre, nagynénikre.

Három gyerek és ennyi munka mellett hogyan szerve-
zed meg a hétköznapokat?
Én vagyok a családban a hajcsár. Csak így tudom elér
ni, hogy mindenki mindig ott legyen, ahol lennie kell. 
Nem könnyű az állandó rutint tartani, de megvannak a 
főbb vonalak, amik kapaszkodót adnak.

Ad ehhez kapaszkodót a zsidóságod?
Egy zsidó ember életének ritmust adnak az ünnepek. 
Jelentős szervezést igényelnek, de hihetetlen lehetősé
get is jelentenek. Ritkaság, hogy minden egyes héten 
a család kap huszonöt órát arra, hogy csak egymásra 
figyeljen. Nálunk minden sábesz ilyen. Kikapcsoljuk a 
külvilágot és egymás felé fordulunk. Ez sok erőt ad a 
hétköznapokhoz. Egy vallásos zsidó családnál több a 
gyerek, mint máshol általában, ez is meghatározza az 
életmódunkat. De nemcsak a gyerekek száma több, a 
figyelem is, ami rájuk irányul. Nálunk szerencsére nagy 
a család, nem csupán a testvérek, az unokatestvérek is 
nagyon közel állnak egymáshoz. Teljesen természetes, 
hogy a lányom felhívja az Izraelben élő unokatestvérét, 
hogy segítséget kérjen a héber leckében.

Mit szeretnél még elérni a munkádban és a család-
ban?
A munkámmal most nagyon elégedett vagyok, pont any
nyi kihívás, öröm, nehézség van benne, amennyi jólesik. 
A család mindig dinamikusan változik, folyamatosan új 
helyzeteket kell megoldani. Egy új kisbaba születése, az 
iskolakezdés, ne adj Isten egy betegség megváltoztatja 
a család életét, ehhez kell alkalmazkodni. A nagy cél, 
hogy a gyerekeket „pályára” tudjuk állítani, hogy azon 
az úton menjenek, amin elindítottuk őket. 

Rivka Ravitz,  
az izRaeli elNÖK JobbKeze

rivka ravitz tehetsé-
ges, magasan képzett 
és az izraeli politikai 
élet egyik legfonto-
sabb pozícióját tölti 
be: ő vezeti az állam-
elnök irodáját – ezzel 
az első ortodox nő, 
aki ilyen magas pozí-
ciót tölt be. A 11 gye-
rekes rivka ravitz 16 
éve vezeti reuven riv-
lin irodáját. sokak szerint ő a hajtóerő, ami az elnöki 
székbe juttatta rivlint. ravitz számítástechnikából és 
politikatudományból diplomázott. Amellett, hogy az 
elnök stábját vezeti főállásban jelenleg a közrenddel 
foglalkozó Phd-jén dolgozik. 

ravitz 39 éves, ortodox zsidó családban született, 
20 éves korára feleség és édesanya volt. tanítónői ál-
lását édesapja javaslatára cserélte fel a politikai életre, 
ám nem tett le róla, hogy egyszer még tanítson. 

„Az én sikerem az ő sikerük is”
szILáNk zsuzsA a maimonidész gimnázium operatív 
igazgatója az emiH-nél, emellett hittanoktatást, ifjúsági 
programokat, sítábort és nyári tábort szervez. otthon 
férje, 16 éves lánya és 13 éves fia várja.

Egy zsidó otthon meg
teremtése a nőn múlik – 
mondja Zsuzsa. – A kó ser 
konyha, a gyereknevelés, 
az ünnepekre felkészülés 
és persze a sá beszi gyer
tyák meggyújtása mind 
elsősorban női feladat. 
Egy tradicionális zsidó 
otthon tartópillére a nő, 
anya, feleség, tanácsadó, 
lelki társ. A zsidó törté
nelemben az ősanyákon 
túl többször is főszerepet 
kaptak a nők, akik megmentették a zsidóságot, ilyen 
Eszter vagy Judit története. 

Ezek szerint az életedben az anya-feleség szereped 
megelőzi a dolgozó női mivoltodat?
Inkább úgy mondanám, a kettő kiegészíti egymást. 
Ezt annak is köszönhetem, hogy az utóbbi öthat év
ben a munkám összeforrt a zsidóságommal. Ráadásul 
gyerekvonalon dolgozom. Egy zsidó vezetőnek nőként 
kiemelten fontosak a gyerekek, fiatalok.



Kile | Közösség

egység | 2017 FEBRUÁR24

Kile | közösség

veRa SchwaRcz,  
a világHíRű SiNológuS

Vera schwarcz a világ egyik legelismertebb kína-kuta-
tója: a távol-keleti kultúra, filozófia és tudomány egyik 
legismertebb nemzetközi tudósaként tisztelik. kolozsvá-
ron született magyar holokauszt túlélők gyermekeként, 
1956-ban budapesten élte át a forradalmat. később 
családjával az usA-ba emigrált, ahol a stanford egye-
temen szerzett Phd-t. Az ortodox professzorasszony 
tudományos írásai mellett verseket is publikál, 40 éve 
szolgálja a wesleyan egyetemet, kilenc nyelven be-
szél, és volt idő, amikor a CIA-nak is dolgozott.

Felnőttként fordult zsidó gyökereihez, saját késztetése 
mellett erre bíztatta a dalai láma is. Nagy hatást gya-
korolt rá a lubavicsi rebbénél tett látogatása, melyen a 
rebbe áldását kérte, hogy gyermeke szülessen. először 
kínában gyújtott sábeszi gyertyát, innen indult vissza-
térése a zsidóságba. egyik gyermekét, esztert egy ma-
gyarországi nevelőotthonból fogadta örökbe férjével 
23 éve, ekkor választotta végérvényesen az ortodox 
életet. 2015 novemberében budapesten, a Vasvári Pál 
utcai zsinagógában tartott nagysikerű előadást. 

Milyen tapasztalataid vannak a gyerekeken keresztül 
a zsidó családokról?
Sokszor a gyerekek segítenek abban, hogy egy család 
visszataláljon a zsidóságához. Csatlakoznak a hittanta
nuláshoz vagy a sítáborhoz és hazavisznek egy kis zsi
dó ságot, ami a családjukra is hatással van.

Hogyan tudod egyeztetni a munkádat a családi sze-
repeiddel?
Ha az ember szívből csinálja a munkáját, építeni tudja 
magát általa, akkor a szerepek erősítik egymást. Ha egy 
nő rendben van magával, kiegészítik egymást a sze
repek. Ráadásul olyan szerencsés helyzetben vagyok, 
hogy a férjem és a gyerekeim maximálisan mellettem 
állnak. Az én sikerem az ő sikerük is. Még a munkám
ban is segítenek. Ha szervezek egy sítábort, a gyerekek 
segítenek a többi gyereknek, a férjem a közös tanuláso
kat szervezi. 

Hogyan találtatok egymásra?
Az Óbudai zsinagóga újbóli megnyitása mérföldkő 
volt az életünkben. A férjemet harminc éve ismerem, de 
az iskola után elsodort minket az élet egymástól. Ami
kor megnyílt a zsinagóga, újra találkoztunk nemcsak 
egymással, hanem a vallással is, visszatértünk a vallásos 
zsidó életünkhöz, a kóser ételekhez, az ünnepek meg
tartásához.

Minden belefér az idődbe, amit szeretnél megvalósí-
tani?
Annak ellenére, hogy sok dolgot csinálok egyszerre, be 
tudom osztani úgy az időmet, hogy jusson mindenre. 
Még sportolok is… Megtaláltam az utamat. Anyaként 
és nőként azt látom, hogy gyerek illetve ifjúság témá
ban sosincs vége a teendőknek. Én ebben tudok kitel
jesedni: segítek elindítani az ifjúságot a saját útján, a 
zsidóság útján.

„Miért ne?”
szILágYI NórA, a cedeK szeretetszolgálat vezetője, 
anyuka, feleség, gyerek, dolgozó nő. 2015 óta megál-
modott és felépített egy olyan szeretetszolgálatot, ahová 
jó tartozni. ezt bizonyítja az önkéntesek száma is: több 
mint 150 regisztrált önkéntes dolgozik a cedeK-nek. 

Milyen mindennapos feladataid vannak a szeretet-
szolgálat vezetőjeként?
Az ételosztás – amit a legtöbben látnak – csak a jéghegy 
csúcsa. Óriási szervezési munka van mögötte az étel
készítéstől kezdve a hely
szín lefoglalásáig, az ön
kéntesek koordinálásától 
a szállításig… Foglalko
zunk nemzetközi adomá
nyozással, négy gyermek 
otthont támogatunk, sőt 
ha marosan újabb két ott
honnal bővül a kör. A 
hoz zánk érkező felajánlá
sokat eljuttatjuk azoknak, 
akiknek szükségük van rá. 
Mindig vannak új ötletek. 
Idén a különböző karita
tív munkát végző szerve
zeteket hozzuk össze egy 
kerekasztalbeszélgetésre. Közben szervezzük az 1%os 
kampányt. Az EMIH idén is a CEDEK munkájára for
dítja majd az egy százalékokból befolyt összeget.

Hogyan kezdődött a jótékonykodás az életedben?
Már általános iskolában felemeltem a szavam egy zöld
terület védelmében, kaptam is érte pofont a tanárnőm
től. Középiskolában aktív tagja voltam a csapatnak és 
amióta a közösségbe járok, segítek, ahol tudok és a 
szervezésben is otthon vagyok. Valószínűleg ezt látta 
meg bennem Köves Slomó és 2015 nyarán megkeresett 
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Rachel FReieR, a HaSzid bíRóNő

rachel (ruchie) Freier személyében bírónő a város 5. számú 
kerületi Polgári bíróságán foglalta el hivatalát 2017 januárjá-
tól, miután megválasztották New York városának első haszid 
bírónőjének. Freier alapító tagja az ezras nashim elneve-
zésű, kizárólag női önkéntesekből álló mentőcsapatnak, a 
chasdei devorah jótékonysági szervezetnek és a b’derech, 
hátrányos helyzetű fiatalokon segítő alapítványnak. A bírónő 
30 éves jogi gyakorlattal rendelkezik. korábban elsősorban 
ingatlanügyekkel foglalkozott, szabadidejében pedig önkén-
tes ügyvédként segített családjogi esetekben. 
Ortodox zsidó családban született, fiatalon ment férjhez, hat 
gyermek édesanyja. 30 évesen kezdte meg főiskolai tanulmá-

nyait, ezt követően jogot tanult, egy ügyvédi irodában dolgozott titkárnőként, nyaranta pedig bírósági tárgya-
lásokon ült, hogy tapasztalatokat gyűjtsön. egy interjúban elmondta, hogy felívelő karrierje ellenére mindig a 
családja az első és sokat köszönhet az őt mindenben támogató férjének és édesanyjának.

egy szeretetszolgálat létrehozásának az ötletével, azon
nal el is kezdtük a közös munkát.

A családod mennyire támogat a munkádban?
A kisfiam öt éves, ő lelkileg támogat. Mindig dob a ce
daka perselybe pénzt, a Bét Menáchem oviban is arra 
szoktatják a gyerekeket, hogy a jótékonykodás milyen 
fontos. A férjem pedig nemcsak lélekben, tettekkel is 
támogat, mert szinte minden ételosztásnál segít vala
miben. A legutóbbi ételosztáson egy jégpálya volt az 
Almássy tér, ő sózta fel szinte az egészet…

Hogyan tudod a mindennapokban egyeztetni a sze-
repeidet?
Anya, feleség, gyerek és dolgozó nő a rangsor. Minden 
anya első helyre sorolja a gyermekét, úgy ahogy én is, és 
mindent ennek rendelek alá. Feleségként a férjemmel 
élek, ő és a fiam a kis családunk. A szüleimet nagyon 
szeretem és tisztelem. Mindig az ő gyermekük mara
dok, a mai napig segítenek nekem, és amiben tudom 
én is segítem őket. És persze élni is kell valamiből, de 
ez számomra természetes, mindig szerettem dolgozni. 
Általában jut időm minden szerepemre. Nem a család, 
hanem inkább a magam idejét nehéz megtalálni, ki
csit több időt szeretnék magamra fordítani. De ahogy 
mondtam, a fiam az első. Ő a Bét Menáchem óvodába 
jár, ezért nem kell kompromisszumokat kötnöm, hi
szen a munkám és a gyerek élete párhuzamosan mozog 
a zsidó ünnepek miatt. Van segítségem is, a szüleim és 
a férjem szülei is segítenek. Nagyon szerencsés vagyok, 
mert minden összhangban van az életemben. 

Milyen egy jó vezető, anyuka, feleség?
Nyitott. Nyitott a feladatokra, az emberekre. Talán ezt 
is édesanyám tuti receptjének köszönhetem: anyukám 
mindig azt mondta, kislányom, mindig egy dolgot kér
deztem magamtól, ha valamit kértél: Miért ne? Mindig 

bízott, bízik bennem és a döntéseimben. Például, mi
kor a kisfiam ki szeretne próbálni valamit: fára mászni, 
ollóval vágni, először mindig átfut rajtam a félelem: le 
fog esni, elvágja a kezét. De ilyenkor eszembe jut: mi
ért ne? Ott vagyok mellette, segítek neki. Az életben is 
így van. Ha probléma előtt állunk, mindig a megoldás 
legyen a cél, ne kifogásokat keressünk. A célhoz vezető 
úton pedig mindig akad segítség. Ahogy Köves Dvorá
val most tanultuk a hetiszakasz kapcsán: ha más nem, 
Isten mindig velünk van.
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tekINtsüNk mAguNkrA 
Türelemmel és szereTeTTel
iNteRJú maRgit patRícia eSzteRRel

Margit patríCia 
eszter 

• szüLetett: 1975
• FOgLALkOzásA:
 író, művészeti 
 menedzser 
• CsALád: házas, 
 1 gyermek édesanyja

névjegy

margit Patrícia eszter író, újságíró, az art Kibbutz nevű 
zsidó „művésztelep” megálmodója. élt magyarországon, 
Hollandiában, Franciaországban és izraelben is. regénye, 
a Zsidó menyasszony immár a libri kiadó gondozásában, 
negyedik kiadását élte meg. a szerelmi szállal átszőtt 
regény főhősében, az önmagát kereső saciban sok zsidó 
fiatal ismerhetett magára. „a regényben a fikció dominál 
– mégis igyekeztem szociológiai igényességű korrajzot 
is adni. Próbáltam olyan könyvet írni, ami nem hasonlít 
más szerzők műveire, de vállaltan női regény, női szem-
pontból, a női lélek titkairól.” – írja honlapján a szerző. 
a könyv újbóli megjelenése alkalmából kérdeztük a new 
yorkban élő margit Patrícia esztert. WallensteIn róbert írása

Miért is nem Budapesten beszélgetünk?
Évekkel ezelőtt elköltöztem New Yorkba, mert itt találtam 
meg a zsidóságomnak azt a keretrendszerét, infrastruktú
ráját, amiben szeretek élni.

Úgy érted, Amerikában tudsz kényelmesen zsidó életet 
élni? Hogyhogy nem Izrael?
Magyarország után természetesen ott próbálkoztam elő
ször. Csakhogy hiába, az alijázást három alkalommal is 
elutasították, a papírjaim nem voltak elegendőek a ható
ságoknak. Az amerikai ortodox rabbinátus szerint viszont 
minden kóser volt ahhoz, hogy elkezdjem a vallásos életet. 

Ez minden embernél nagyon személyes történet, de mi-
vel Téged sokan azonosíthatnak könyved szabadelvű, 
rebellis Sacijával, így talán meg szabad kérdezni: mi-
képp is lettél vallásos? Mindez mennyiben formálta át a 
személyiségedet?
Én egyfajta spirituális útkereső vagyok, ám Saci máskü
lönben a képzeletem terméke. Nem azért írtam a regényt 
egyes szám első személyben, hogy velem azonosítsák Sa
cit az olvasók, hanem azért, hogy ők azonosuljanak vele 
jobban. Az én utam úgy indult, hogy Magyarországon 
nem találtam a helyem: gyerekkoromban mindig az volt 
az érzésem, hogy valahol máshol kellene lennem és valami 
teljesen mást kellene csinálnom. Nem tudtam megmagya

rázni mi volt ez a 
hiány, sok évi te
rápia sem segített 
ezt az érthetetlen 
sóvárgást kielégí
teni. Életemben 
először éreztem, 
hogy a megfele
lő emberekkel, a 
megfelelő helyen 
vagyok, amikor 
egyetemistaként Cfáton a haszid közösségben töltöttem 
egy sábátot az ottani Chábád Ascent nevű csodálatos 
youth hostelében. Megmagyarázhatatlan és döbbenetes 
volt, hogy mennyire boldognak és szabadnak éreztem ott 
magam, hiszen Budapesten egyáltalán nem voltak vallásos 
emberek körülöttem. Ez az életforma, gondolkodásmód, 
értékvilág teljesen különbözött az otthonitól. Évekbe 
tellett és soksok Chábádos és Teleki téri próbálkozásba, 
mire elég magabiztosságot éreztem ahhoz, hogy egy ilyen, 
sokak számára érthetetlen és akkoriban járatlan nagy útra 
rászánjam magam teljesen egyedül. Négyféle – modern 
ortodox, haszid, és konzervatív – jesivába jártam Izrael
ben az évek során, és ezek óriási élményt biztosítottak a 
számomra. Itt nem gondolták az emberek, hogy valami 
baj van velem, ha filozófiai, egzisztenciális kérdések iránt 
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dökölni úgy, hogy az összes házimunkát prímán ellátjuk, 
sábátkor is mi ugrálunk a vendégek körül, és még magán
életünk, hobbink, és humorunk is maradjon. Ez a dup
latripla teherviselés teljesen kibírhatatlan, és a nők érzik 
magukat pocsékul, ha nem tudnak minden egyes területen 
kiválóan teljesíteni. Steinem idén ismerte be végre, hogy a 
nők nem lehetnek sikeresek anélkül, hogy az otthoni mun
kamegosztást, a gyereknevelést, idős és be teggondozást is 
egyenlően osztanák meg a családtagok. Ad dig is reálisabb, 
ha a nők életútját nem lineáris pályaként fogjuk fel, hanem 
türelmesen és szeretettel tekintünk magunkra, akkor is, ha 
egy pár évre a magánéleti tényezők miatt lassul a karrierünk 
– nekem is kimaradt négy hosszú év írás nélkül.

érdeklődtem, hanem nyíltan elvárás – és stresszmentesen 
elérhetővé tették számomra az ősi zsidó tanításokat.

New Yorkban nagyon aktív haszid közösség él. Van vala-
miféle kapcsolatod velük?
Csak, mint kívülálló, egyfajta titkos rajongó. A férjem mo
dern beállítottságú zenész, aki többek között a Moschiach 
Oi! haszid punk zenekarban basszusgitározik – a többiek 
újonnan vallásos neohaszidok a zenekarban és gyakran 
lépnek fel haszid esküvőkön, rendezvényeken, amikre én is 
hivatalos vagyok. Sok művész barátunk költözött Crown  
Heightsbe, a Chabad főhadiszállására, ami az egyik leg
kifizethetőbb és legmenőbb környék lett New Yorkban, 
hipszterek és haszidok jól megférnek egymás mellett: tren
di kóser éttermek, borozók, progresszív kiállítóhelyek a kis 
stíbelek mellett, és egyre több a közös program. Mielőtt 
megszületett a kislányom, csütörtökönként gyakran jár
tunk a Chulent partira, ami az egyik legérdekesebb buli 
New Yorkban: nyitottabb, érdeklődőbb haszidokkal, illet
ve már nem vallásos exhaszidokkal jönnek össze művé
szek, akik érdeklődnek a zsidóság iránt – koncertek, kiállí
tások, beszélgetések vannak, meglepő módon a régi Fiatal 
Művészek Klubjára emlékeztet. A Chulentet is egy magyar 
származású, szatmári srác, Isaac Schoenfeld szervezi, a fi
nom sóletet is ő maga készíti magyar recept alapján.

  
Mielőtt író lettél volna foglalkoztál kommunikációs 
tanácsadással is. Önéletrajzod szerint a magyar First 
Ladynek is dolgoztál. Amerikának is kelet-európai First 
Ladyje van. Mit ajánlanál Trumpnénak? 
Biztosan megvannak neki is a tanácsadói, úgyhogy ebbe 
most nem mennék bele. Szerintem egyébként Trump lá
nya, Ivanka az érdekesebb a számunkra, neki zsidó férje 
van, ő pedig betért, egyfajta Eszterként még sokat segíthet 
a zsidóságnak. Én évekkel ezelőtt részt vettem az ENSZ 
magyar nőszervezetének alapításában. Mivel a Columbia 
Egyetem nemzetközi kapcsolatok szakán az ENSZre 
specializálódtam, örömmel segítettem az akkori magyar 
miniszterelnök feleségét, de kizárólag, mint nőpolitikai 
tanácsadó. A feminizmus különben nekem nagyon fontos 
dolog, aminek a regényemben is hangot adok. 

Na, akkor a napokban lezajlott nagy Trump-ellenes női 
felvonulásról is kérdezhetlek.
Természetesen én is részt vettem a New Yorki megmozdu
láson a kislányommal. Nagyon csalódott voltam, amikor 
rádöbbentem, mennyire haszontalan esemény volt: sem
miféle visszhangja nem volt felsőbb körökben. Egyébként 
szerintem a feminista mozgalom nagyon sok nőt félreveze
tett, főként a washingtoni tüntetés egyik fő ideológusára, 
Gloria Steinemre haragszom. A „nők mindent meg tudnak 
szerezni” – szlogenje, melyet a hatvanashetvenes években 
mondott engem teljesen kikészített. Jó és fontos cél, hogy 
tudjunk karriert csinálni és egyenlő fizetést és lehetőségeket 
kapjunk, mint a férfiak. De bizony a mai napig lehetetlen 
karriert építeni, ugyanolyan sikeresnek lenni és egyszerre 
menedzselni a családot, csinos, egészséges nőként tün

Térjünk rá a könyvedre. A 2009-ben már megjelent A zsi-
dó menyasszony új kiadására miért volt szükség?
Az Ulpius kiadó háromszor adta ki a regényt és pár hónap 
alatt elkapkodták az összes példányt. Amikor az Ulpius 
bezárta kapuit, a Libri felkért egy újabb kiadásra és a re
gény folytatására. Szeretném, ha megjelenne a regényem 
angolul és esetleg héberül is. 

A könyvedben egy pesti lányról írsz, a második regé-
nyedben az ő sorsának folytatása következik?
Igen. Majdnem minden korábbi karakterem visszatér az 
új könyvben, csak évekkel később, amikor már többen 
egész más egzisztenciális státuszban vannak. A folytatás
ban Ábrahám egy csodaszép izraeli biofaluból, a magas 
spirituális rezonanciájú széplelkek mesevilágából a cini
kus magyar ateista valóságba költözik Saci után. Most ő 
lesz „A Más” ebben a környezetben és próba alá kerül az 
értékrendszere, ízlése, sőt még a hite is. Ebben a regény
ben Sára saját előítéletei és korlátai is megjelennek, sőt 
még a hűsége is megkérdőjeleződik. Szeretnék arról is 
írni egy cikksorozatot vagy elemezni az új regényemben, 
hogy mennyire nehéz az otthonunk elhagyása, a külföldre 
költözés. Mindenki nagy árat fizet, ha kitépi a gyökereit, 
főleg azok a szerető szülők, nagyszülők szenvednek, akik 
otthon maradnak egyedül, míg a gyermekük szárnyal és 
kalandozik a nagyvilágban.

A Chulent parti néhány állandó vendége: 
saul sudin (összefont karral középen), 
mellette felesége elke reva sudin és Miriam Lea droz 
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Az első könyved története nagyon megszólította a holo-
kauszt harmadik generációs tagjait, 30-as, 40-es éveik-
ben járó, a zsidó hittel kapcsolatot kutató generációt. 
Van a második könyvedben olyan figura, akire rá lehet 
ismerni a valódi életből?
Bár a szereplők a fantáziám termékei, fontosnak tartom 
elmondani, hogy léteznek ilyen emberek és helyszínek a 
valóságban is. Például a Szörfös rabbi karakterét egy va
lódi rabbi, Yom Tov Glaser ihlette, aki ma már nagypapa, 
de még mindig szuper jófej. Létezik egy Heritage House 
nevű szálló Jeruzsálem Óvárosában is, ahol tényleg bárki 
ingyen ehet, alhat, és még Tórát is tanulhat. Aki szeret
né megtalálni ezeket az embereket és helyszíneket, rájuk 
tud bukkanni. A nagypapa figuráját egyébként Klausen
berger rebbéről mintáztam. Véletlenül akadt a kezembe 
angol nyelvű életrajzra a jeruzsálemi albérletemben. Nem 
is tudtam, hogy Kolozsvár jiddisül Klauzenberg, és hogy 
egy magyar rebbe történetére leltem. Nagyon megható 
és inspiráló volt a könyv, egy nap szeretném lefordítani 
magyarra, ha akad kiadó, akit ez érdekelhet. Kevesen 
tudják, hogy voltak olyan rabbik, akik csodálatos dolgo
kat vittek véghez a soá idején és ezrek életét változtatták 
meg. A rebbének számos igaz történetét beemeltem a re
gényembe, például azt, hogy a koncentrációs táborban is 
tudta mindig, hogy milyen ünnep van éppen, és soha nem 
hagyott ki egy sábátot sem. Volt egy tfilinje, amit rejteget
tek a táborban, és sok embernek a légolás (tfilin rakás – a 
szerk.) adott spirituális köteléket a legnehezebb időkben is. 
A háború után Brooklynba költözött és fontos szerepet 
vállalt a magyar haszid közösség újraépítésében.   

Mikorra készül el az új regényed?
Most nyárra szeretnék végezni vele. Az a célom az írással 
most is, hogy szórakoztassam magamat és az olvasókat, 
kiírjak magamból néhány lelki problémát, és bemutassak 
pár gyönyörű haszid tanitást, amelyek reményeim szerint 
jobbá tehetik az olvasók életét. 

Említetted, hogy jártál a Columbia Egyetemre. Az eli-
tiskola egyik közeli és kultikus kávézója a Magyar Cuk-
rászda (Hungarian Pastry Shop). Minden magyar, aki 
arra téved, tud egy történetet a ma már világsztárrá vált 
Rafiról, Röhrig Gézáról, aki ott törzsvendég volt. Nem 
tudom elképzelni, hogy ti ne ismernétek egymást.
Rafi nekem az egyik példaképem, nagyon kedvelem őt. 
Még középiskolás koromban lettem rajongója a Huckle
berry együttesének, később egyik verseskötetének, a Rebbe 
tollatépett papagája címűnek a megjelenésekor készíthet
tem vele egy interjút a Népszabadságba. A legviccesebb 
sztorim vele egy feledhetetlen repülős történet: még a 
pletykálós, csitri koromban egy izraeli hazaút alatt csa
csogtunk a barátnőmmel a gépen. Nem nagyon voltunk 
tekintettel semmire és senkire. Egy nagyon vallásos kiné
zetű fickó ült mellettünk, fel se tételeztük, hogy tud ma
gyarul, hiszen ilyen figurákat annak idején nem lehetett 
látni felénk. Csak a landolás után jöttünk rá, hogy a vallá
sos fizimiskás, általunk teljesen ignorált férfi személyében 

Rafi köszönt vissza rám. Ma már persze ő sem úgy néz ki, 
mint régen. Különben mi régebben sokat találkoztunk, 
családjaink összejártak. Most itt New Yorkban is egy 
környéken lakunk, és örömmel követem nagyon megér
demelt sikereit. 

Te újságíróként kolléga is vagy. Írsz izraeli, amerikai és 
időnként hazai sajtótermékeknek. Még is úgy tudom, az 
utóbbi években a családod mellett a legfontosabb elfog-
laltságod az Art Kibbutz. Mi is ez pontosan?
Ez az egyetlen zsidó művésztelep a világon. Olyan írók, 
képző, és előadóművészek számára hoztam létre egy al
kotóközösséget és bemutatóteret, akik művészetükön ke
resztül szeretnének kapcsolódni a zsidósághoz. Mi nem 
akarjuk meghatározni, hogy ez kinek mit jelentsen, de 
bármilyen is az útja, mi támogatjuk az előrehaladásban – 
hiszen New York a modern kultúra és a zsidóság egyik 
legfontosabb helyszíne is. Öt év alatt eddig 345 művészt 
fogadtunk 28 országból és az USA minden részéről. Meg
fordultak nálunk híres emberek, csak úgy, mint egyete
misták; vallásos emberek csak úgy, mint nem zsidók, akik 

elkülönülés; elka riva suvin alkotása New York 
haszidok és hipszterek lakta williamsburg negyedéről

valamiért szerettek volna kapcsolódni. Hozzánk jöhet az, 
aki festeni akar egy biztonságos környezetben éppúgy, 
mintha csak a zsidó misztikával vagy történelemmel sze
retne foglalkozni. Sajnos egyre több az olyan amerikai 
alkotó nálunk, aki például egyetemi oktató vagy hallgató, 
és napi szinten van kitéve antiszemita megbélyegzésnek 
az Izraelellenes lobbi által. Ők azért jönnek az Art Kib
butzba, mert egy kis biztonságra vágynak, és arra, hogy 
ne kelljen minden nap magyarázniuk a bizonyítványukat. 
Eddig az egyik legkiemelkedőbb New Yorki művészeti 
helyszínen, a Governors Islanden működött a nyári alko
tóműhely, idén viszont, Isten segítségével, két új helyszín 
megnyitását is tervezzük. Természetesen sok New Yorki 
magyar is részt vett a programunkban. Az egyik álmom 
az EMIH munkatársaival létrehozni egy olyan ösztön
díjprogramot, amely támogatná újabb magyar művészek 
bekapcsolódását az Art Kibbutzba. 
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Élt egyszer, régen, kétezer évvel ezelőtt egy férfi Izraelben, akit úgy hívtak: rabbi Chániná ben Doszá. Chániná 
hatalmas szegénységben élt a családjával, nem volt semmijük, ételük a szentjánoskenyérfa termése és a füge volt, 
ami a falu szélén termett. Chániná rabbi messze földön híres volt arról, hogy imája nyomán csodák történtek: eső 
áztatta a szomjazó földet, vagy betegek gyógyultak meg a közbenjárásával.

Chániná rabbi felesége – akinek a nevét nem jegyezte fel a történelem, de nevezzük őt Ráchelnek –, elégedett 
volt a sorsával. Szeretettel látta el csekély háztartását, és egészen természetesnek tartotta, hogy időnként csodák 
történnek velük. És bár ő maga nem bánta, hogy kevéssel kell beérniük, azt nem szerette, ha a szomszédaik meg
szólják őket ezért. Így minden péntek délután egy égő fadarabot dobott a kemencébe, hogy a környéken lakók azt 
gondolják: „Füst száll fel Chánináék kéményéből. Biztosan sütnek valamit.”

Egy napon azonban az egyik rosszindulatú szomszéd így szólt: „Tudom, hogy Chánináéknak nincsen sem
mijük. Az asszony délutánonként gyümölcsöt gyűjt a faluszéli fügefáról, hogy legyen mivel etetnie a családját, 
máskülönben éhen halnának. Honnan jön hát a füst? Mit süthetnek?” – Ezzel fogta magát, és bekopogott. Ráchel 
rettenetesen megijedt: „Mi lesz most? Mit mondanak majd, ha kiderül, hogy még kenyérre való lisztünk sincsen?” 
– Ezzel beszaladt házuk hátsó helyiségébe, és elbújt. 

A kenyér csodája Dénes anna meséje

A szomszédasszony 
– bár senki sem adott en
gedélyt – belépett. Körül
nézett, körbeszaglászott, 
de senki nem válaszolt 
neki. Óvatosan a kemen
céhez lopakodott, résnyi
re nyitotta az ajtaját, és 
csodálkozva látta: gyö
nyörű, ropogós pirosra 
sült kenyerek sorakoztak 
odabent. A kemence mel
lett pedig, az asztalon, 
megkelt tészta várta egy 
teknőben, hogy a kemen
cébe kerüljön.

„Ráchel, Ráchel” – kia
bált az igencsak meglepő
dött szomszéd. „Hozd 
gyor san a sütőlapátot, 
mind járt megégnek a 
ke nyereid!” – A hátsó 
helyiségből, cseppet sem 
meglepődve, a háziasz
szony válaszolt: „Hozom 
már, hozom, hiszen azért 
szaladtam hátra.” Azzal 
előhozta a lapátot, kivette 
az illatozó kenyereket a 
sütőből. A rosszindulatú 
szomszéd igencsak lefor
rázva távozott, Ráchel 
pedig örömmel szolgálta 
fel a frissen sült pékárut a 
családjának.
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A rebbeCeNek kedVeNCeI
1989-ben érkeztek Budapestre Oberlanderék, hogy a lubavicsi Rebbe küldötteként 
segítsenek az itteni zsidó közösségnek. A magyarországi Chábád mozgalom mára 
gyökeret vert és komoly infrastruktúrát épített ki, aminek működtetéséhez újabb és 
újabb családok költöznek ide, hogy tanítsanak, szervezzenek és segítsenek. Több, 
mint egy tucat sliách család él mára a fővárosban és Debrecenben. Ahogy mindenütt 
a világon, az ő otthonaik is nyitva állnak az érdeklődők előtt, asztalukat megannyi 
vendég üli körül hétről-hétre. Most az öt legrégebb óta itt élő női küldöttet kértük 
meg: állítsanak össze közösen egy sábeszi menüt kedvenc receptjeikből. Jó étvágyat!

OberLANder bAtsHeVA BárcHesze
Hozzávalók: 100 g friss élesztő; 4 pohár langyos víz; 1 kg fehérliszt; 1 kg teljes kiörlésű liszt;  
3 tojás; 1 pohár barna cukor; 1 pohár olaj; 2 evőkanál só

Elkészítés: Egy kis tálban egy pohár langyos vízzel és kevés cukorral felfuttatjuk az 
élesztőt. Egy nagy tálban a liszt felét elkeverjük a cukorral és a maradék vízzel. 
Hozzáadjuk a tojást, az olajat, az élesztőt, a sót és alaposan elkeverjük. Foko
zatosan hozzádolgozzuk a maradék lisztet úgy, hogy egy nem túl sűrű, de nem 
ragacsos tésztát kapjunk. Szükség eseteén kevés vizet adhatunk még hozzá. 

Letakarjuk és két órát kelesztjük. Mivel ez a mennyiség már elegendő a chá
lávételhez, lecsípünk a tésztából egy darabot és áldás kíséretében félretesszük. 
Ezután formázzuk a bárcheszeket, majd fél órát pihentetjük. Tojással megkenjük 

köVes dVOrA lAzAcA
Hozzávalók: lazacfilé; 4 gerezd fokhagyma; ¼ pohár cukor; ½ pohár majonéz; ½ pohár oliva-
olaj; 1 evőkanál mustár; 1 evőkanál szójaszósz; ¼ pohár víz; ¼ pohár citromlé; fekete bors; só

Elkészítés: A lazacot tűzálló tálba fektetjük. A pác összetevőit elkeverjük és ala
posan bekenjük vele a halfilét. Előmelegített sütőben addig sütjük, míg a hal 
megpirul.

és ízlés szerint százammaggal vagy mákkal meghintjük. 180 fokos sütőben addig sütjük, míg az alja is megbarnul. 
Ha formában sütöttük, azonnal távolítsuk el belőle, mikor kivettük a sütőből. Jól tűri a fagyasztást is.
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rAskIN dVOrA répAsAlátájA 
Hozzávalók: 6 szál répa, durvára reszelve; 3 szál újhagyma zöldje finomra aprítva; maréknyi cukrozott pekándió
Öntet: ¼ pohár olaj; ¼ pohár ecet; 1 kiskanál só; 3 kanál barnacukor
A zöldségeket egy edénybe tesszük, egy kis tálban alaposan összekeverjük az öntet hozzávalóit, és a salátára 
öntjük. Fél órát állni hagyjuk, hogy az ízek összeérjenek, majd tálalás előtt a cukrozott pekándióval díszítjük.

... és sült pAprIkA sAlátájA

HurwItz dVOrA LeA sÓlete 

Hozzávalók: Sárga és piros színű paprika, ízlés szerinti mennyiségben
Elkészítés: A paprikákat alaposan megmossuk, és sütőben addig grillezzük, amíg meg
puhulnak. Kivesszük a sütőből, és azonnal nejlonzacskóba tesszük, mintegy 15 perc
re. Amikor kivesszük a zacskóból, lehúzzuk a héját, eltávolítjuk a magját, és vastag 
csíkokra vágjuk. A paprikacsíkokat tálba tesszük, olívaolajjal, citromlével, felszeletelt 
fokhagymával és vékonyra szeletelt, friss erőspaprikával ízesítjük, majd ízlés szerint 
megszórjuk édes pirospaprikával és sóval. Egy napnyi állás után még finomabb!

NógrádI sArAH kuglIjA
Hozzávalók: 500 g bárchesz (lehet száraz, maradék bárchesz is); 2 pohár alma-
lé; 2 pohár víz; 5 tojás; ¾ pohár cukor; 1 teáskanál fahéj; ½ teáskanál vanília 
aroma; ízlés szerint mazsola

Elkészítés: A bárcheszeket felaprítjuk és a vízzel elegyített almalé
be áztatjuk. Amíg áznak, összekeverjük a maradék hozzávalókat, 
majd belekeverjük a bárchesz darabokat. Tűzálló tálban egy óra 
alatt készre sütjük.  

Hozzávalók: 1 fej vöröshagyma felszeletelve; 1 nagy krumpli négybe vágva; 30 dkg bab beáztatva – vegyesen; 15 dkg 
gersli; fejenként 1 főtt tojás; só, bors, fokhagymapor, pirospaprika (ízlés szerint édes vagy csípős) 

Elkészítés: A hagymát bő olajban lepirítjuk, majd hozzáadjuk a négybe vágott krumplit. Fűszerez
zük és felöntjük vízzel. Amikor forr, beletesszük a beáztatott babot és a gerslit. Szükség esetén 
pótoljuk a vizet: bőven el kell lepnie az ételt. Két órán át főzzük. Sólettálba szedjük, a tetejére 
füstölt húst teszünk, majd a megpucolt főtt tojásokat. Minél zsírosabb a hús, annál kevesebb 
olajat kell használni a főzéshez. Így kerül be az elektromos sóletfőzőbe (ami tulajdonképpen egy 
lassúfőző), ahol szombat déli melegen tartjuk. 

gLItzeNsteIN sOsI fAgylAltjA
Hozzávalók: 6 tojás; ¾ pohár porcukor; 3 kanál kukoricaszirup; 2 kis doboz kóser növényi 
tejszínhab; zacskó vaníliás cukor

Elkészítés: Mixerben néhány perc alatt habbá verjük az összes hozzávalót. 
Ha a hab megkeményedik és megszilárdul, lefagyasztjuk. Többféle módon 
tálalható, és többféle ízben elkészíthető. Mokka ízesítéshez kakaóport, 
kávét és egy kis forró vizet krémesre keverünk, majd a masszába keverjük.

kONyHA | miSpóHe 
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steiner zsófia

• szüLetett: 1982
• FOgLALkOzásA:
 újságíró, az egység 
 és a gut sábesz 
 magazin főszerkesztője 
• CsALád: házas, 
 4 gyermek édesanyja.

névjegy

levél lányaiMnak 
az egyenlőségről, az egyformaságról 
és a zsidó nők különleges küldetéséről

steIner ZsófIa írása

Valamikor a hónapok első napjai, a Ros Chódesek a zsidó 
törzseknek voltak szentelve – minden törzsnek adott  
az Örökkévaló egy-egy újholdat. Ám az egyiptomi kivonulás 
után nem sokkal a zsidó nép komoly bűnt követett el:  
nem bíztak az Örökkévalóban, hamis bálványokhoz fordultak 
és megépítették az aranyborjút. Mitől rendült meg ennyire  
hitük? Semmi mástól, csupán attól, hogy Mózes nem jött 
vissza a hegyről azon a napon, amikor számítottak rá. 

Az arany bálványszoborhoz pedig arany kellett, így a férfiak 
feleségeikhez fordultak – adnák nekik ékszereiket.  
Ám a zsidó asszonyok istenhitét egy kis késés nem tudta 
kikezdeni. Megtagadták ékszereik átadását, és kitartottak 
az Örökkévaló mellett. És – amint az lenni szokott – nekik 
lett igazuk, a bálványimádás helytelen útnak bizonyult. 
Állhatatosságukért és rendíthetetlen hitükért az Örökkévaló 
nekik szentelte az újholdakat. A hagyomány szerint  
Ros Chódeskor a nők ünneplőt vettek és nem dolgoztak,  
emlékeztetőül szent elődeiknek, az egyiptomi rabszolgaság 
hűséges asszonyainak hősiességére. 
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Drága kislányaim!
A reggeli imában minden nap elmondunk egy sor 
áldást, amivel megköszönjük az Örökkévalónak, 
hogy épen, egészségesen és szabadon állhatunk a 
színe előtt és teljesíthetjük a micváit. Egy ponton 
nők és férfiak mást mondanak, és itt mi nők azért 
adunk hálát, hogy az Örökkévaló a „kedve szerint 
teremtett bennünket.” Számomra ennél szebb 
mondat talán nincs is – erőt ad a tudat, hogy ép
pen olyan vagyok, amilyennek az Örökkévaló en
gem látni kívánt. Ha belenézek a tükörbe éppen 
az az ember néz vissza, akivé Ő formálni akart 
engem.  Kell ennél nagyobb megerősítés?

Nőnek lenni férfiak uralta világunkban nem 
könnyű, akármilyen utat is választunk magunk
nak. Társadalmunk lenézi a láthatatlan munkát 
végző „háztartásbelieket”, a „gyeses anyukákat”. 
Ho lott elég beleolvasni a zsidó asszonyt dicsérő 
Éset chájil dal soraiba, hogy megtudjuk, milyen 
kemény munka „csak” otthon lenni. A külvilág 
ezzel szemben azt sugallja, csak akkor lehetünk 
sikeresek, ha a férfiakhoz idomulunk. Ha úgy 
öltözködünk, mint ők és úgy viselkedünk, mint 
ők – kvázi „felnövünk” hozzájuk. Pedig az Örök
kévaló egyenrangúnak teremtett bennünket, 
„férfinak és nőnek teremtette őt”. Az a törekvés, 
hogy a nők a férfiakhoz hasonuljanak annak ér
dekében, hogy egyenrangúak legyenek, annak az 
elfogadása, hogy a férfiak magasabb rendűek. Az 
egyenlőség és az egyformaság azonban nagyon 
nem ugyanaz. A bennünket körülvevő világ, me
lyet az Örökkévaló teremtett számunkra, embe
rek millióinak törekvéseiből épül fel, és ki ítélheti 
meg, melyik ember törekvése fontosabb? Többet 
tesze hozzá a tanár, mint a bankár, a kőműves, 
mint a fogorvos? Nyilván nem lehet így mérni az 
emberek értékét. 

Ugyanez igaz az istenszolgálatra is. Az Örök
kévaló egy sor feladatot rótt ránk, amivel felemel
hetjük a materiális világunkat a szentség szint
jére. Vannak feladatok, amiket csak a kohénok 
láthatnak el, másokat csak Izrael földjén teljesít
hetünk, megint mások kizárólag a rabságból sza
badulóra vonatkoznak. Ezek nem alacsonyabb 
vagy magasabb rendű feladatok, csupán másfé
lék. Ugyanígy vannak feladatok, amik speciálisan 
a nőkre vonatkoznak, mások pedig csak a férfi
akra. Abban a pillanatban, amikor azt mondjuk, 
hogy nők lássák el a férfiak feladatát, azt is mond
juk: nekünk nem felel meg az az istenszolgálati 

mód, amit az Örökkévaló nekünk adott, mert az 
kevés és/vagy alacsonyabb rendű. Miben más ez 
a gondolat, mint az, hogy a nő maga alacsonyabb 
rendű? Ha a nők egyenjogúságát szeretnénk 
megerősíteni, akkor elég kontraproduktív azzal 
kezdeni, hogy az Örökkévaló által rájuk ruházott 
feladatot, a család működtetését, a gyerekszülést, 
a gyereknevelést lenézzük, és a férfiak feladataira 
ácsingózunk. 

Egyáltalán, hogy lehetne alacsonyabb rendű a 
mi munkánk, kóser otthont teremteni, gyermeket 
szülni és nevelni? Hogy lehetne ez a küldetés, 
aminek teljesítéséért fel vagyunk mentve meg
annyi más feladat alól, alacsonyabb rendű, mint 
bármi más? (Ebben tévedett a fáraó, amikor a fiú
gyermekeket megöletve és a lányokat asszimilálva 
akarta a zsidókat megtörni. A zsidó nőket nem 
lehetett csak úgy asszimilálni…)

Manapság egyre többször halljuk, hogy azzal 
biztatják a gyerekeket: bármi lehet belőled, csak 
akarni kell. Én nem szeretnélek ezzel hitegetni 
titeket, és egyáltalán nem azért, mert nőként ne 
lennétek elég ügyesek, okosak vagy értékesek. 
Bölcseink azonban azt tanítják: minden emberi 
lélek – nő és férfi egyaránt – valamilyen küldetés
sel érkezik a világra, egy olyan feladattal, amit ő 
és csakis ő tud beteljesíteni. Hogyan is lehetne 
egy gyerekből „bárki”, ha egyszer „valakivé” kell 
válnia? 

Vegyük például Eszter királynét, a hamarosan 
elérkező Purim vezéralakját. Eszter (zsidó nevén 
Hádászá) egyszer csak azon kapta magát, hogy 
rá testálták Perzsia királynéjának szerepét – a sze
re pet, amelyet ő ugyan nem kért, ám amelyért 
per zsa lányok ezrei a fél karjukat odaadták volna. 
Esz ter nem ágált a sorsa ellen, ami pedig nem volt 
méltó egy zsidó lányhoz, és abban a percben, ami
kor döntenie kellett a népe és a saját biztonsága 
között, tudta, mi a teendője. Elvégezte a felada
tot, amit ő, és csak ő tudott elvégezni, a küldetést, 
amit az Örökkévaló rá rótt. 

Drága kislányaim! Azt szeretném, ha megtalál
ná tok az utatokat, amin elérhetitek és beteljesíthe
ti tek a küldetést, amiért az Örökkévaló benneteket 
a kedve szerint megalkotott, amiért erre a világra 
ér keztetek. Ennyit kérek tőletek, kislányaim: ne 
le gyetek „bárkik”. Legyetek önmagatok!

Édesanyátok
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Fejtse meg a rejtvény fő soraiban elrejtett 15 zsidó fogalmat 
és nyerjen értékes könyveket és egy éves egység magazin-előfizetést! 
beküldési határidő: 2017. március 15. cím: rejtveny@zsido.com. 
az előző számban megjelent rejtvény megfejtései: bencsolás, dróse, 
sém, Mesiách, álénu, diaszpóra, bárchesz, simus, emuná, 
amór, kipá, Cedeká, gan, támuz, sára
nyertesünk: PrIdALkó dezső

zsIdó FOgALMAk késZítette: jakab Zsolt



Ébredés után – melyet nem az ébresztőóra sürget 
– szabadon dönt, hogy úszással vagy reggelivel indul-
jon a napja. Délelőtt tartalmasan tölti az idejét – kirán-
dulni, sétálni megy, kertészkedik, érdeklődési körének 
megfelelően talál társakat, akikkel kártyázik, sakkozik, 
kézimunkázik vagy éppen nosztalgiázik. Délidőben elé 
teszik az általa választott ételt, majd kis pihenés után 
ismét várják a programok - színház, koncert vagy éppen 
érkezik a család. A vacsora elköltése után ismét találhat 
közösségi programokat vagy visszavonulhat otthonos 
lakrészébe, olvasgat, filmet néz, online tartja a kapcso-
latot szeretteivel, majd nyugovóra tér.

Az otthonok kínálata ma már sok esetben leginkább 
a szállodai ellátás kényelméhez hasonlít, ugyanakkor 
az életkor emelkedése okozta egészségügyi változá-
sokra egyéni egészségügyi és gondozási szolgáltatás-

Idősotthon?  - Egy új életforma kezdete!

Hogyan is telnek egy gondtalan nyugdíjas napjai az idősotthonban? 

csomagokkal ad választ. Egészségmegőrzésre, az aktív 
élet fenntartását támogató programokra és az időskori 
betegségek szűrésére kiemelt hangsúlyt fektetnek az 
intézmények. A biztonságérzetet a napi 24 órás egész-
ségügyi felügyelet és a rendszeres orvosi, szakorvosi je-
lenlét mellett őrző-védő szolgálat is növeli.

Az Olajág Otthonokban - mely az egyik legnagyobb 
magán idősotthonhálózat - elérhető áron találnak igazi 
otthont, közösséget, élményekben gazdag életet a la-
kók a mindennapi terhek – főzés, mosás, takarítás, hiva-
tali ügyek intézése – nélkül.  

„Arra kérjük az érdeklődőket, jöjjenek el, nézze-
nek körül személyesen is nálunk!” - invitál minden-
kit dr. Szirmai Viktor főigazgató. A jelentkezéseket 
a 06 1 510 00 17-es telefonszámon várják. További 
információ a www.olajagotthonok.hu honlapon.

Napjainkban a nyugdíjasok nagy része szeretné az előtte álló évek minden napját úgy tölteni, ahogy azt 
a munkával, háztartásvezetéssel, családfenntartással zajló időszakban eltervezte. Kiélvezni a szabad-
ságot, megőrizni a függetlenséget, kedvtelésből választani tevékenységet, több időt fordítani hobbi-
ra, pihenésre. Egyedül lenni, ha ahhoz van kedve vagy éppen társaságban - a mindennapok terhe nélkül. 
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Segítse adója egyházi 1%-ával 
az EMIH karitatív programjait!

Egy az Otthonunk!

Tudjon meg többet a CEDEK tevékenységéről:  
www.cedek.hu

Civil szervezeteknek felajánlható 1%-át kérjük,  
adja a Chábád Lubavics Zsidó Nevelési Alapítványnak  
a zsidó közösségi és vallási élet támogatására.  
Adószám: 19663038-1-42

egyseg_fekvo_A5.indd   1 22/02/17   13:45

Jelentkezz hozzánk!
bölcsőde – óvoda – általános iskola
 
Ezek vagyunk mi:

• Kétnyelvű képzés anyanyelvi pedagógusok segítségével
• Korosztályonként differenciált, kis létszámú csoportok / osztályok
• Pozitív megerősítést hangsúlyozó nevelési módszerek
• Segítő szakemberek biztosítása: fejlesztőpedagógus, logopédus, mozgásterapeuta
• Pozitív zsidó identitás kialakításának elősegítése
• Napi négyszeri étkezés: friss, ízletes, helyben készült kóser ételek
• Napirendbe épített különórák
 

Tudj meg többet rólunk: www.zsidoiskola.hu
 
Bét Menáchem Héber–Magyar Kéttannyelvű Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde
1074 Budapest, Dohány utca 32-34.  +36 1 781 4760; +36 70 379 1250
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