
 

Naftali Kraus: A Rabbit hazaárulással 

vádolták 

Előszó 

 

Az első, héber nyelvű kiadás előszava 

  

A zsidó nép történelmének egyik korszakalkotó eseménye volt az újkor 

hajnalán a chaszidizmus megjelenése. A mozgalom újító- és megőrzőképessége mind a mai 

napig kiállt minden próbát. Ma már nem szükséges bizonyítani a chaszidizmusnak, a zsidó 

világ egyik megtartó és forradalmasító tényezőjének fontosságát és életerősségét. 

Az alapítók idején azonban, amikor megálmodták az új mozgalmat – s még inkább, amikor 

végre sikerült áttörnie az idegenkedés és a közömbösség korlátait, és gyökeret vernie Kelet-

Európa Tóra-központjaiban – egy csapásra két tűz közé került. Két kemény ellenfél nyitott 

össztüzet az új, fiatal chászid mozgalomra. Litvánia talmudistái – akik magukat 

"ellenzéknek", "mitnágdimnak" nevezték – összefogtak a "felvilágosodás" bajnokaival, hogy 

elnyomják az új mozgalmat, és elvágják fejlődésének útját. 

A kötetben olvasható elbeszélés – rabbi Snéur Zálmánnak, a Chábád alapítójának, a Tánjá és 

a Sulchán Áruch szerzőjének drámai élettörténete – szemléletesen mutatja be, miként 

szövetkezett ez a két csoport, amelyeknek semmi közös vonásuk nem volt, a chaszidizmus és 

a chászidok elleni harcra, az elképzelhető legalantasabb eszközök használatától sem riadva 

vissza. Ez egy letartóztatás története: az elvhű kiállás és az önfeláldozó odaadás balladája; 

egy szellemi mozgalom születésének és fejlődésének ős- és hőstörténete. A történet 

szabadulással és rehabilitációval végződött, miután az orosz cári hatalom megértette azt, amit 

a vilnai hitközség korifeusai és a "felvilágosult", szőlőpusztító kis rókák nem voltak képesek 

felfogni. Ez Snéur Zálmán rabságának története – és szabadulásáé, amit hívei, a chábád 

chászidok a mai napig a Megváltás ünnepeként, a chaszidizmus újéveként ünnepelnek szerte a 

világon. 

Nem áll szándékunkban feleleveníteni a múltat, és felszítani a viszály rég elhamvadt tüzét, 

hiszen a chaszidizmus ellenzői belátták tévedésüket. Korunk azonban, a "szellemi 

napfogyatkozás" korszaka – amely előtt a kishitűség uralmának zászlaja lobog, és nélkülözi a 

szellemi vezetés hatásos példamutatását – kötelez bennünket, hogy elmeséljük ezt a történetet, 

az önzetlen odaadás iskolapéldáját. Ebből nőtt ki a Chábád Lubavics világmozgalom, amely 

ma is az asszimiláció elleni küzdelem élvonalában áll, és a zsidóság fennmaradásáért, 

megújulásáért tevékenykedik. 

Az olvasó a történet során érzékelheti azt a mérhetetlen szeretetet, amit rabbi Snéur Zálmán 

minden zsidó iránt érzett; elcsodálkozhatik az Erec Jiszráéllal való elszakíthatatlan lelki 

kapcsolat láttán, sok idővel a politikai cionizmus megszületése előtt; nem utolsósorban pedig 

megismerheti, megtanulhatja becsülni és tisztelni azt a kohót, amelyben a chábád mozgalom 

vezéralakjai és eszmei indítékaik kiformálódtak. 
 

Élettörténet 



 

Rabbi Snéur Zálmán, Báruch és Rivká fia, a mogiljovi kormányzóság Ljozna nevű lengyel 

városkájában született 5505. elul 18-án, a polgári időszámítás szerint 1745 szeptemberében. 

Édesapja, reb Báruch, a prágai Máhárál leszármazottja volt, és – a chászid hagyományok 

szerint – az "ismeretlen cádikok" csoportjához tartozott, akik titkokban terjesztették rabbi 

Jiszráél Báál Sém Tov tanait. Felesége, Rivká, írástudó asszony volt, s amikor egyéves 

házasok lettek, elutaztak Medzsibozsba, a Báál Sém Tovhoz, hogy egy fiúgyermekhez áldását 

kérjék. A rabbi megáldotta őket, s azt mondotta: "Mához egy esztendőre fiút ölelgettek." Ez 

5504. elul 18-án történt, s a fiatal párnak esztendőre valóban fia született. Az édesanya 

elhatározta: a gyermeket – hogy méltó legyen a Báál Sém Tovhoz – a Tórának és Isten 

szolgálatának szenteli. A kisfiú a Snéur Zálmán nevet kapta. A családi legenda azt meséli, 

hogy születése napján a Báál Sém Tov emelkedett hangulatban volt, és a hajnali fürdőből 

hazatérve így szólt kísérőihez: ezen a mai napon, "a hét negyedik napján, amelyen egykor 

Isten a két nagy világítótestet teremtette, új lélek szállt le a világra, aki majd a Tannal világítja 

be és odaadóan szolgálja a zsidóságot és a chaszidizmust". A kis Snéur Zálmán szülei ezután 

is kapcsolatban maradtak a Báál Sém Tovval, aki utasította őket, hogyan neveljék, hogyan 

óvják meg minden rossztól és legfőképpen a "fecsegő asszonyoktól", s hogy nem szabad 

mások előtt idézni a kicsi "bölcsességeit", ahogyan azt bizonyos büszke szülők teszik. Reb 

Báruch elmondotta a Báál Sém Tovnak, hogy a gyermeknek szokatlanul jó az 

emlékezőtehetsége: egyszeri hallásra megjegyez mindent. 

...Majd egyszer, amikor rabbi Snéur Zálmán látogatóba megy a mezericsi mágidhoz, a mágid 

el fogja mesélni fiának, Ávráhámnak, akit a népnyelv Angyalnak nevezett, hogyan fejezte ki 

annak idején a Báál Sém Tov nagy-nagy örömét a kisfiú megszületése felett, s hogyan 

ünnepelte meg a születésnapot a Tórából vett mondások magyarázatával. 

Pajeszt kap a Báál Sém Tovtól 
 

Harmadik születésnapján, 5508. elul 18-án – 1748-ban –, amikor már betéve tudott jó néhány 

zsoltárt, édesanyja elvitte a Báál Sém Tovhoz, aki megnyírta, meghagyta a pajeszát, és 

megáldotta a papi áldással. Hazamenet a gyermek kérdezősködött: ki volt az a zsidó bácsi, aki 

őt megnyírta. Édesanyja azt felelte, hogy az egy "nagyapa" volt. Ahogy növekedett, Snéur 

Zálmán valóban szellemi nagyapját látta a Báál Sém Tovban, tanítójának, a mezericsi 

mágidnak mesterét. A születésnapi lakomán a Báál Sém Tov bölcseink mondását fejtegette: 

"Hároméves korában ismerte fel Ábrahám a Teremtőjét." Így beszélt: "A lengyelországi nagy 

lélek kis gazdája ma lett hároméves. Néki is Ábrahám ősatyánk önfeláldozását kell majd 

gyakorolnia, hogy meglelje az Isten szolgálatához vezető utat a Teremtő egyedülvalóságában 

és az isteni gondviselésben." 

A gyermek szellemi fejlődése valóban hihetetlenül gyors volt. Szülőhelyén, Ljoznában, 

ötéves fejjel a szentegylet tiszteletbeli tagjává választották. Hajnalban kelt, és egész nap 

tanult. Nyolcéves korában a Rási, Rámbán és Ibn Ezra fejtegetéseiből Tóra-magyarázatot 

állított össze. Tízéves volt, amikor azt álmodta, hogy a három neves Tóra-magyarázó 

szemrehányást tesz neki: megfosztotta őket az érdemtől, hogy a népet oktathassák, mert 

művében az ő magyarázataikat használta fel. Gondterhelten ébredt, és aznap böjtöt tartott. 

Amikor az álom megismétlődött, a fiúcska elégette írását... 

Snéur Zálmán kilencéves koráig Ljoznában, különböző tanítók keze alatt nevelkedett. Ekkor 

édesapja elküldte Lubavicsba – amely kétnemzedéknyi idő után a chábád chaszidizmus 

központjaként válik majd híressé –, s két éven keresztül tanult Tórát rabbi Jiszáchár Dovtól, 

az ottani rabbi vejétől. Bámulattal töltötte el, mekkora tisztelettel viseltetnek a lubavicsi tanult 

emberek az olyan egyszerű népekkel szemben, akik még az imádság szövegét sem értik, mint 



reb Jichák, a varga, reb Slomo, a szabó vagy reb Ávráhám, a kovács, akik a késő éjszakai 

órákban szoktak volt a tanházba jönni, hogy sírós hangon zsoltárokat mondjanak. 

Földmívelésre beszéli rá a zsidókat 
 

Tizenegy éves korában Snéur Zálmán hazatért, mert tanítója belátta, hogy a fiatalember a 

maga erejéből is folytatni tudja tanulmányait. Tanrendet állított össze számára a gemárá és a 

kábálá fejezeteiből, s napirendet, hogy idejét jól hasznosítsa. Az ifjú a falusi, friss levegőn, a 

természet ölén, édesapja tanyáján tanult tovább. A gyümölcsös volt kedvenc tartózkodási 

helye. Nagyapja kérdésére, hogy miért kedveli ezt a helyet annyira, azt felelte, azért, mert ott 

üde és friss a levegő. 

Természetrajongása miatt került sor első közszereplésére is. Mesélik, hogy tizenegy éves 

korában felállott egy szekérre a ljoznai piacon, s hallgatóságának – a városka és a környék 

zsidócskáinak – a kétkezi munkáról és a földmívelésről beszélt. Arra próbálta rávenni őket, 

hogy hagyják ott a kereskedelmet meg a házalást, térjenek át a mezőgazdasági munkára. 

Szavainak tüstént eredménye is lett: épp azokban a napokban érkeztek a környékre 

csehországi menekültek, s ezek már egy gazdaságban települtek le, reb Báruch tanyájának 

szomszédságában, a Fehér-forrás közelében, amelyet a legendák szerint Snéur Zálmán és 

öccse, Jehudá Léb fedezett fel. 

Matematikát, geometriát, asztronómiát és bölcsészetet is tanult: ebben két, Csehországból 

menekült testvér, Jákov Cvi és Menáchém Élijáhu volt segítségére, akik Ljozna peremén 

laktak volt. Az egyik fivér igen népszerű volt a környéken: azt mesélték, hogy birtokában van 

a Lurjá (Ári) egy eredeti kézirata. 

Amikor Snéur Zálmán bár micvá lett, "ráv" címet kapott, amit be is jegyeztek a ljoznai 

hitközség könyveibe. A bár micvá-ünnepségen sok rabbi is részt vett, a kor nagyjai, akik csak 

ámultak a fiatalember nagy jártasságot és elmélyültséget tanúsító ünnepi szónoklatán. Ott volt 

nagybátyja is, a vityebszki rabbi Joszéf Jichák, s a bár micvá után az ifjú egy időre hozzá 

utazott. Nagy hatással volt rá ez a nagybácsi, aki a Tóratanulmányozásában új láthatárokat tárt 

ki előtte, s eredeti, elmélyült módon magyarázgatta neki bölcseinknek a midrásban és az 

ággádában előforduló mondásait. Snéur Zálmán jóval később tudta meg, hogy ezek a 

magyarázatok a Báál Sém Tovtól származnak. 

Mindaddig, s még jóval tovább sem tudott Snéur Zálmán a Báál Sém Tov létezéséről, akinek 

bizonyára megvolt a jó oka, hogy ne fedje fel magát az ifjú előtt. Reb Báruchnak – aki 

időnkint meglátogatta őt – megtiltotta, hogy magával hozza a fiát, s reb Joszéf Jicháknak is 

tilos volt a fiatalember előtt saját mesterét említenie. "Snéur Zálmánra nem az vár, hogy az én 

tanítványommá váljék – szokta volt mondani a Báál Sém Tov –: ő majd a nyomdokaimba 

lép." 

Rabbi Joszéf Jichák évente egyszer-kétszer kereste fel a Báál Sém Tovot, többnyire Sávuot 

ünnepén. Ilyenkor a Báál Sém Tov mindig érdeklődött Snéur Zálmán hogyléte felől, de 

minden alkalommal megismételte kívánságát is, hogy az ifjú ne tudjon a chaszidizmus 

mozgalmáról és vezetőiről. Utoljára 5520-ban (1760-ban), a cádik halálának évében látogatott 

el reb Joszéf Jichák a Báál Sém Tovhoz. A Sávuotot megelőző szombaton őelőtte mondotta a 

Báál Sém Tov a mezericsi mágidnak: "Azon a napon, amelyen ez a lélek testet öltött, én 

ráruháztam a magam lelkét. Ő a tiéd lesz, de a maga elhatározásából kell elmennie hozzád, 

nem rábeszélésre. Fel is keres majd téged, te pedig megismered ezt a sokat befogadó edényt, s 

tudni fogod, mily óvatosan kell őt irányítanod, hogy sikerrel teljesíthesse küldetését." 

Snéur Zálmán még ekkor sem, sőt egy ideig még a cádik elhunyta után sem tudott a Báál Sém 

Tovról. Csak az év vége felé, 5520 – 1760 – elul havában kezdett nagybátyja a nagy cádikról, 

a chaszidizmus tanáról, a chászid életmódról mesélni neki. 



A lakodalom és a napóra 
 

Ekkortájban kezdett híre menni a nagy tehetségű ifjúnak Vityebszk városában, amely akkor 

jeles zsidó szellemi központ volt. Hallott felőle a város egyik nábobja, reb Jehudá Léb Szegal 

is, s hozzáadta Sterne leányát. Tizenöt éves volt Snéur Zálmán, amikor kilépett a chupá alól, s 

attól fogva apósa házában élt, a Tórába és Isten szolgálatába mélyedve. Az ifjú vő mindössze 

annyit kért, hogy a hozományul kapott ötezer aranyrubelt – ami annak idején tetemes 

summának számított – apósa megkérdezése nélkül, tetszése szerint fordíthassa bármire. 

Egy évvel a lakodalom után, felesége egyetértésével, a teljes összeget egy zsidó csoportnak 

adta, amely földet vásárolni és gazdálkodni akart. Snéur Zálmán hozományán mezőgazdasági 

szerszámokat és igavonó jószágokat vásároltak. A Vityebszk környékén, a Dvina-folyó 

mentén létesített új mezőgazdasági településeken számos zsidó család vert tanyát, s kezdte a 

földet művelni. Snéur Zálmán ezután is sűrűn prédikálta, hogy a zsidók hagyják ott a 

kalmárkodást, az üzletelést, és szenteljék életüket a földmívességnek. Fel is kereste a 

tanyákat, beszédeket tartott lakóiknak, sőt arra is rávette őket, hogy munkarendjükben a 

módszeres Tóra-tanulás is szerepeljen. 

Reb Jehudá Léb Szegal, kiterjedt üzleteinek hála, jó kapcsolatokat tartott fenn a magas rangú 

köztisztviselőkkel és a vidék tehetős földbirtokosaival. Így esett, hogy Snéur Zálmánnak mint 

természettudósnak, a természeti titkok nagy ismerőjének híre kelt a nemesség és a 

kormányzósági főhivatalnokok körében. Vityebszk kormányzójának, Sahszinszkij hercegnek 

a birtokán, a kastélyt körülvevő hatalmas park közepén napóra állott, amely egyszer elromlott: 

délutánonkint nem mutatta az időt. A herceg tudósokat, híres professzorokat hozatott, még 

Franciaországból is, de hasztalan. Senki sem volt képes megfejteni a rejtélyt. A herceg 

Szegalhoz fordult, s kérte, hogy tehetséges veje, akiről már sok jót hallott, vizsgálná meg, 

mitől romolhatott el a napóra. 

Meghívta birtokára az apóst és vejét, aki nem szívesen indult útnak, bölcseink mondására 

hivatkozva: "Ne közösködj a hatóságokkal!" Ma az órájukat javíttatják, holnap más ügyeik 

lesznek, mindez a Tórától vonja el az embert, kár az időért. Csak hosszas unszolás után állott 

rá az útra. 

Amikor Snéur Zálmán a birtokra érkezett, nem volt hajlandó lengyelül beszélni, bár jól tudta a 

nyelvet: jiddisül beszélt, s apósa tolmácsolt. Miután jó néhányszor megvizsgálta az órát – 

akkor is, amikor működött, s délután is, amikor nem –, kijelentette, hogy a jelenségről a 

Talmud a Peszáchim traktátus 94. oldalán tesz említést: a közelben alighanem magas hegy 

emelkedik, amelyen a fák az utóbbi években magasra nőhettek. A napsugaraknak délben 

legfeljebb felhőkön kell áttörniük, de a délutáni órákban, amikor ferde szögben esnek a 

Földre, valami akadályozza őket: alkalmasint azok a fák. 

A herceg elismeréssel hallgatta végig a fiatalembert, s elhatározta, hogy kiküldi egy emberét, 

állapítsa meg, van-e magas hegy a mondott irányban, s valóban magas fák állanak-e rajta a 

napsugarak útjában. Ám történetesen a birtokon tartózkodott Marseille professzor, a francia 

tudományos akadémia elnöke, aki rögvest gúnyolódni kezdett: "Ezek a zsidócskák azt hiszik, 

hogy a Talmudból mindent meg lehet tanulni. Zélig, az orvos, a Talmud alapján gyógyítja a 

betegeit, Báruch, a kertész, a Talmud alapján kapálja az ágyást, Zánvill, az alkusz meg a 

Talmud alapján csapja be olyan jól a környék földbirtokosait. Aztán előáll ez a bócher, s ez is 

a Talmud alapján számítja ki, merről éri a Nap sugara a napórát..." 

Snéur Zálmán nem törődött a gúnnyal, nyugodtan felelte: "Csodákat tesz a fejsze: elmetszi a 

tudományukkal kérkedőket." 

"Ezt a mondást is a Talmudotokból tanultad?" – kérdezte a francia professzor. 

"Dehogyis – felelte emez. – A mondás Galénosztól, a görög bölcstől származik: ő alkalmazta 

a tudománnyal kérkedőkre, akik nem ütik meg a kellő mértéket..." 



A fizikai rejtély megfejtése 
 

Az apóst nagyon bántotta a professzor gúnyolódása, s mihelyt hazaérkezett, megtanácskozta a 

dolgot egynéhány nem zsidó ismerősével. Ezek vállalták, hogy elutaznak a Snéur Zálmán 

megjelölte helyre, s megnézik, mi ott a helyzet. Azt tapasztalták, hogy Snéur Zálmán jól 

következtetett: a magas hegyen magas fák állták útját a napsugaraknak. Azon nyomban 

munkásokat fogadtak, kivágatták a fákat, pár nap múltán pedig már jelentette is az intéző a 

hercegnek, hogy a napóra rendben van: mutatja az időt a délutáni órákban is, amelyekben 

eddig "sztrájkolt". 

Nagy volt az eset visszhangja. A kormányzóság tudományos akadémiájának elnöke is hallotta 

a történetet, s elhatározta, hogy ismét megpróbálkozik egy bizonyos fizikai rejtély 

megfejtésével, amelyen ifjúkora óta törte a fejét, de sem ő, sem tudóstársai nem voltak 

képesek megtalálni a megoldást. Elment hát Vityebszkbe, s arra kérte a város vezetőségét, 

tegye lehetővé. hogy meglátogassa a tanult zsidó fiatalembert, mert szeretné a nehéz feladatot 

véle megtanácskozni. Snéur Zálmán ezt hallván megüzente, hogy nem akarja a neves, idős 

professzort fárasztani: majd ő felkeresi. 

Marseille, a francia professzor, megtudván, hogy kollégája egyenesen Snéur Zálmán miatt jött 

Vityebszkbe, hevesen tiltakozott a tudomány "lebecsülése" ellen: hogyan lehet tudományos 

kérdésekben ahhoz fordulni, úgymond, aki teljesen járatlan az ilyesmiben, s minden tudását a 

Talmudból meríti?... Az idős professzor azonban – aki maga is francia ember volt, De 

Langier-nak hívták – tudta, hogy kollégája közismert zsidógyűlölő, ezért nem törődött a 

piszkálódásaival. Összeült Szegal vejével, előadta a kérdést lengyelül, sőt még írásban is elé 

terjesztette, franciául. Snéur Zálmán tanulmányozta a problémát, majd pár nap múltán írásban 

adta át a tudósnak a megoldást, amelyet Móse Mendel, reb Szegal könyvelője fordított 

franciára. A professzor elragadtatással olvasta a megfejtést, és sűrűn magasztalta Snéur 

Zálmánt ismerősei körében. Ez emelte Snéur Zálmán tekintélyét a kormányzóság köreiben is, 

és megkönnyítette a földmívelő zsidók érdekében végzett tevékenységét. 

A francia professzor megvető szavai azonban valószínűleg mélyen a lelkébe vésődtek, s az 

sem lehetetlen, hogy ekkor ismerte fel még világosabban a veszélyt, amely az ősi zsidó 

szellemet a "felvilágosodott" francia kultúra felől fenyegeti. Innen eredt talán az is, hogy oly 

hevesen szembenállott a nagy francia forradalom eszméivel és Napóleonnal, aki később rátört 

Oroszországra. 

Hosszú az út Mezericsig 
 

Snéur Zálmán tizennyolc éves korára jártas volt a teljes Sászban és a régi meg kései 

magyarázatokban, döntésekben. A város tanult emberei nagy megbecsüléssel övezték, ő pedig 

Talmud-tudós fiatalokból kis kört gyűjtött maga köré. Magatartását azonban épp apósa 

házában, feleségének a rokonai kifogásolták: nem tetszett nekik, hogy annyira elmélyül a 

kábálában, és oly hosszan imádkozik. Némely rokonok már válásra akarták rábírni a feleségét, 

őt meg egyre gyötörték, hogy térjen le erről az útról. Megesett, hogy nem adtak neki gyertyát, 

s éjszaka a Hold világánál kellett tanulnia; fűtetlen szobában fagyoskodott a jeges, téli 

estéken, még az élelméről sem gondoskodtak. Elhatározta hát, hogy elhagyja apósa házát, s 

valamelyik Tóra-művelő szellemi központ felé veszi útját. 

Húszéves fejjel választania kellett: merre tartson, hol készüljön fel a néki rendelt vezetői 

tisztre. Azokban az időkben két híres központjuk volt a Tórában búvárkodóknak. Vilnában, 

Litvánia fővárosában a lángeszű rabbi Élijáhu köré csoportosultak a kor tudósai. Mezerics, a 

másik szellemi központ, rabbi Dov Ber, a mágid székhelye volt, a Báál Sém Tov jeles 

tanítványáé és követőjéé, a fiatal chászid mozgalom vezetőjéé. Nem volt könnyű a döntés, 

mert Mezerics mind földrajzi, mind szellemi szempontból távol esett, mégis emellett döntött, 



úgy gondolván, hogy a gemárából megtanult már valamennyit, de még nem tanulta meg, 

hogyan kell imádkozni. Apósa hevesen ellenezte, hogy Mezericsbe menjen, sőt azt mondotta, 

ha kitart elhatározása mellett, az anyagi támogatást is megvonja tőle. Sterne, a felesége 

azonban melléje állott, s mint egykor Ráchél, rabbi Ákibá élete párja, támogatta és bátorította. 

Szerzett annyi pénzt, amennyiből férje kocsit-lovat vehetett – mert a móring, emlékezzünk, 

azokra a zsidó családokra ment el, amelyek hátat fordítottak a házalásnak és az üzletnek, hogy 

földmívelésbe kezdjenek –, s fivére, reb Jehudá Léb társaságában elindulhatott Mezerics felé. 

Kevéssel az indulás után, Orsa városa közelében, kidőlt a ló. Snéur Zálmán csak ekkor tudta 

meg, hogy öccse feleségének beleegyezése nélkül kelt útra vele. Hazaküldte őt, maga pedig 

gyalogszerrel indult Mezericsbe. 

Első találkozása a mezericsi mágid "udvarával" nem volt éppen lelkesítő. Azt tapasztalta, 

hogy a mágid és tanítványai igen sok időt áldoznak az imádkozásra s ennek előkészületeire. 

Ez furcsa és idegen volt számára, hiszen oly szoros időbeosztáshoz szoktatta magát, hogy 

minden idejét Tóra-tanulásra fordíthassa. A mágid semmi különösebb erőfeszítést nem tett, 

hogy az ottani élettel megbarátkoztassa. 

Mesélik, hogy Snéur Zálmán már előbb kijelentette: ha Mezericsben újszerű Tóra-

magyarázatot hall, ott marad tanulni, de ha nem, akkor továbbáll. Így aztán eltökélte, hogy 

elhagyja Mezericset. Már úton volt, amikor eszébe ötlött, hogy valamit a tanházban felejtett. 

Visszafordult hát érte. A küszöbön állt, mikor meghallotta a mágid éles eszű fejtegetéseit egy 

vizsgálatra elébe hozott állattüdő kapcsán. Megkapta a fejtegetés sokoldalúsága – és maradt. 

Együtt tanul az Angyallal 
 

Visszatérése után a mágid elmesélte néki, hogy mestere, a Báál Sém Tov megjövendölte: el 

fog jönni reb Báruch fia, elmegy, majd visszatér. A mágidnak ekkor kell majd fölfednie 

előtte, mily nagy feladatra rendeltetett a lelke, s hogy élete során támogatni fogja őt a Báál 

Sém Tov, mert útján veszélyek leselkednek rá, ám végül minden jóra fordul. 

Snéur Zálmánt megindították a hallottak, s elhatározta, hogy sorsát a fiatal chászid mozgalom 

sorsához köti. Széles látóhatár tárult ki előtte: tanulótársként a mágid saját fiát, rabbi 

Ávráhámot jelölte ki számára, akit Angyalnak hívtak. Snéur Zálmán napi három órán át 

gemárára tanította az Angyalt, az pedig ugyancsak három órán keresztül chaszidizmusra és 

kábálára oktatta őt. Az is a meséhez tartozik, hogy Snéur Zálmán titokban mindig 

visszaigazította az órát, hogy az Angyaltól kapott lecke tovább tartson... 

Másfél évet töltött Mezericsben – feleségével megállapodott volt, hogy ennyi ideig marad 

távol tőle –, s ezenközben összebarátkozott a mágid jó barátaival, köztük a gorodoki 

Menachém Mendel rabbival és másokkal: nagyon megszerették, baráti körükbe fogadták, 

felismervén lelki nagyságát és rendkívüli képességeit. 

A másfél év elteltével hazatért, kis ideig otthon maradt, de azután visszament Mezericsbe, s 

ezúttal három évig, a nagy mágid elhunytáig élt ott. Mesélik, hogy második mezericsi útján 

betért Korics városában a híres reb Pinchászhoz, aki szeretettel tartóztatta, s azt ígérte, ha nála 

marad, megtanítja a madarak és növények beszédére és más titkos tanokra is. Snéur Zálmán 

azt felelte, hogy amit néki tudnia kell, azt Mezericsben sajátíthatja el a legjobban. 

Mezericsben aztán azt mondotta néki a mágid: "Reb Pinchász a madarak nyelvére akart téged 

oktatni – én majd a lélek útjaira tanítalak." 

...Később egyszer rabbi Snéur Zálmán egy erdőn hajtatott át kisunokájával. Körülöttük 

madarak csiviteltek. A rabbi fülelt, majd megmagyarázta unokájának, hogy a madarak is 

beszélgetnek, megvan a maguk nyelve, s akinek jó a hallása, jó a felfogása, meg is értheti a 

beszédüket... 

Sulchán Áruchot szerkeszt 



 

Amikor Snéur Zálmán huszonöt éves lett, a mágid megbízta egy Sulchán Áruch 

szerkesztésével, hogy azok a zsidó emberek, akik kenyérkeresetük után járva nem érnek rá a 

Talmud tengerében halászni a parancsolatok lényege után, a könyvben megtalálhassanak 

minden tudnivalót a parancsolatokról. A mágid nagyon szerette, édesfiának tekintette, 

Zalmenyu Litvak becenéven szólította őt, környezete pedig rabbiként tisztelte. Ténylegesen is 

rabbija, mágidja volt szülővárosának, Ljoznának, harminc éven át, míg 1801-ben Ljadiba nem 

költözött. 

Mikor azonban a mezericsi mágid elhunyt, őrá nehezedett a chászid közösség vezetésének 

terhe, s attól fogva élettörténete egybefonódik a mozgaloméval, amely egykoron majd 

bevilágítja Izrael mennyboltját, legkivált Kelet-Európában, de az egész zsidó világban is. 

Ekkor már a mozgalom elismert vezetője volt, s hogy a további fejleményeket megérthessük, 

meg kell ismerkednünk a háttérrel, azoknak az időknek az eseményeivel is. 
 

A háttér 

 

Ahhoz, hogy megértsük a chászid mozgalom megerősödésének hátterét, meg kell 

ismerkednünk a kor eseményeivel, mert ezekben gyökeredzett mindaz, ami azokban a 

sorsdöntő években a zsidó világban történt. Elbeszélésünk idején igen siralmas volt a kelet- és 

közép-európai zsidóság helyzete. Ekkor hervadtak el azok a reménykedések, amelyeket az 

álmessiások, Sábtáj Cvi és Jákov Frank keltettek a zsidó tömegekben, s a csalódott emberek 

közel állottak a kétségbeeséshez. 

E helyzet következtében a zsidó közösségek szellemi vezetői legfőbb feladatuknak azt 

tartották, hogy megfékezzenek minden új mozgalmat, óvják a meglévőt, a Sulchán Áruch 

falai közt, a háláchá védőbástyája mögött sáncolják el magukat. Elméletben ez a felfogás 

helyes volt, de egyre nehezebbé vált a meglévő értékek megóvása és az erődítmény 

megvédése: nehezek voltak az idők. 

A fennhéjázó tanult emberek 
 

Mint nehéz időkben mindig, ekkor is világosan kidomborodott a különböző néprétegek 

szembenállása. Az egyik oldalon állott a gazdagok vezető rétege, amely a tanult Tóra-értőkre 

támaszkodott – a másik oldalon pedig a szegény nép, az egyszerű ámchá, a többségében 

írástudatlan tömeg, amelynek nagy része odaadóan teljesítette a parancsolatokat, de hányatott 

sorsa és megélhetési nehézségei közepette nem tanulhatott Tórát, olykor még az imádság 

szavait sem értette. 

Ez váltotta ki a torzsalkodásokat a rabbik, a nagy jesivák vezetői és kővetőik meg az egyszerű 

nép között, amely nemcsak az ellenséges, zsidógyűlölő kormányzattól szenvedett, hanem 

attól is, hogy tulajdon testvérei lenézéssel, szinte megvetéssel tekintettek reá, mert tudásuk 

vagy vagyonuk – esetleg mindkettő – fennhéjázóvá tette őket. 

Az idők során a tanulási módszer következtében – kivált Litvániában – a vitatkozás kedvéért 

folytatott vita került előtérbe; egyre kevésbé tartották fontosnak a szívbéli istentiszteletet, 

vagyis az imát; egyre ritkábban mondogatták a zsoltárokat: időfecsérlésnek tekintették 

mindazt, amit pedig az egyszerű nép nagyon szeretett. Mind mélyebb lett a két réteg közötti 

szakadék. Mi több – miután az álmessiások kora keserves tapasztalatokkal zárult, és súlyos 

áldozatokat követelt a zsidóságtól –, egyre többen zárkóztak el a kábálátanulástól, s 

gyanakodva, megvetéssel tekintettek azokra, akik az isteni tan titkaiban búvárkodtak. 



Ez előtt a háttér előtt jelent hát meg a nagy rabbi, a Báál Sém Tov, aki sok "titkos cádik" 

kitartó munkáját folytatta, s mondhatni, "feltámasztotta a porladó csontokat". Nemhiába 

ábrázolták a chászid írásművek beteges állapotként Izrael népének akkori helyzetét: a nép 

valóban mély kábulatban szendergett, a Báál Sém Tov megjelenése pedig olyan volt, mint az 

orvos feltűnte, aki az utolsó pillanatban megmenti a beteget. 

Akinek fontos az egyszerű zsidó 
 

Még csak általános vonalakban sem fejthetjük ki azt a mély ideológiát, amely a chászid 

mozgalom alapjául szolgált, és szolgál ma is. Sok könyv taglalta hosszan ezt: mi rövidre 

fogjuk. Hogy megértsük az elbeszélésünk hőse körül lezajlott események hátterét, előre kell 

bocsátanunk, hogy a Báál Sém Tov az egyszerű, jámbor zsidókat, akik különböző okokból – 

többnyire nem a saját hibájukból – maradtak le a Tóra-tanulásról, felemelte az "Izrael, véled 

büszkélkedem" rangjára. Nem mintha, Isten őrizz, lebecsülte volna a Tóra-tanulást: inkább azt 

tanította, hogy az egyszerű zsidó ember is, akinek nem volt alkalma tanulni, derék zsidó lehet, 

ha örömmel teljesíti a parancsolatokat, áhítatosan imádkozik, tehetségéhez képest 

jótékonykodik, és szereti zsidó felebarátját, mint önmagát. A Báál Sém Tov nem ismerte el a 

tanult emberek "monopóliumát" a zsidóságra, azokét, akik az ám háárecokat, a tanulatlanokat 

semmibe vették, még gyűlölték is, ellentétben az istenfélelem és Tóra-tisztelet parancsolta 

Izrael-szeretet minden alapelvével. 

A Báál Sém Tov arra oktatta híveit, hogy örömest szolgálják az Örökkévalót, imádkozzanak; 

osszák meg mindenüket, s őszintén higgyenek abban, amit bölcseink így fejeznek ki: "A cádik 

kimondja – Isten megvalósítja." Nem meglepő, hogy ezek az elvek – amelyek éppoly 

egyszerűek és érthetőek voltak, mint amilyen szívélyes az őket előadó hang – vonzották a 

tömegeket: hamarosan özönleni kezdtek az emberek a Báál Sém Tovhoz és legkiválóbb 

tanítványaihoz, akik elhunyta után szerteszóródtak, és lángra lobbantották az új mozgalom 

sistergő parazsát. A "chászid" fogalom, amely már a gemárában is előfordul "jótevő" 

jelentésben, s azokról szól, akik az előírásokon túlmenően is igyekeznek jót cselekedni, most 

újabb értelmet nyert, és igen sokan érezték úgy, hogy ott a helyük a chaszidizmus lobogója 

alatt. 

A zsenge mozgalom azonban már a kezdet kezdetén erőteljes ellenállásba ütközött, 

elsősorban a tanultak részéről, akik gyanakodva szemlélték. Olyan újítást láttak benne, amely 

csökkenti a tanulás értékét, egyenlővé teszi a kicsiket a nagyokkal, az éjjel-nappal a tanban 

búvárkodókat az írástudatlanokkal, akikről az Ávot (Atyák) traktátusban az áll, hogy "nem a 

föld népe" – ám háárec – "az igaz jámbor". Ezzel az elvi ellenvetéssel párhuzamosan a 

hitközségek militáns elemei elvetették a chászidok prédikálta "egyenlősdit" és a csodákat 

mívelő, a hozzá fordulókat bajukban megsegítő cádik "személyi kultuszát". 

Lelkek összecsapása 
 

Ha mindehhez hozzátesszük az életformák különbözőségét, ami kezdettől fogva elválasztotta 

a chászidok közösségét a többi hívőtől – az eltérő imarendet (a chászidok Lurjá imarendjét 

követték), a csoportos, vidám hejehujázást és a Báál Sém Tov tanítványainak valóban különös 

viselkedését, akik addig ismeretlen és be nem vett módon igyekeztek a "magafeladás" 

révületébe jutni –, könnyen megérthetjük, mekkora volt az ellenállás, amely a Báál Sém Tov 

idejében még csak különállás formájában jelentkezett, de utódja, a nagy mezericsi mágid 

életében már tettekben is megnyilvánult. 

Azokban az időkben a Tóra világának élén rabbi Élijáhu, a vilnai gáon állott, aki mind Tóra-

tudásban, mind általános műveltségben fejjel magasodott ki kortársai közül, s akinek szava 

döntőnek számított. Köréje gyülekeztek az ismertebb jesivák vezetői, akik a chaszidizmus új 



jelenségében veszedelmet láttak a Tóra egyeduralmára – és persze magukra – nézve. 

Lehetséges persze, hogy itt-ott valóban akadtak olyanok, akik az újszerű szemlélettől 

bátorítva lebecsülték a Tóra-tanulás fontosságát, és szembeszegültek azzal, amit "a tanultak 

hatalmának" tekintettek. 

A chaszidizmus elleni küzdelembe később egy további elem is vegyült, mégpedig éppen a 

világi műveltségűek, az "Izrael szőlejét rontók" kezdeményezésére, akik ösztönösen 

felismerték, hogy a chászidok útját fogják állni az ő modernizáló törekvéseinek, amelyekkel 

le akarták rombolni a zsidóság elválasztó falait. Ezek szövetkeztek a tanult ortodoxokkal, 

hogy együtt távolítsák el az útból azokat, akikben joggal látták fondorlataik meghiúsítóit. 

A mezericsi mágid életének utolsó éveiben erősödött a chaszidizmus elleni harc. Erre főként 

egy kicsiny csoport viselkedése adott okot, amelynek élén a kalijszki rabbi Ávráhám állott. Ez 

a csoport szélsőséges volt minden megnyilvánulásában: tagjai utca hosszat táncoltak, az út 

porában hemperegtek, gúnyolódtak a chaszidizmust tagadó tanultakon. A chászid hagyomány 

beszámol arról, hogy a mágid felbőszült ezen, és megrótta rabbi Ávráhámot, aki nem 

fegyelmezte meg ezeket a tanítványokat. A feszültség akkor érte el a csúcspontját, amikor a 

csoport egyik fiatalja 5530-ban – 1770-ben – engedélyt kért a szkalovi rabbitól, hogy 

hitszónoklatot tartson a helyi zsinagógában. Szónoklatában hevesen kikelt a tanultak ellen, 

élesen vádolva őket azzal, hogy dölyfösek, fennhéjázók, akik csak a maguk megbecsülésével 

törődnek. A fiatalember nem köntörfalazott, s ezért szavai frontális támadásként hatottak a 

kor bizonyos nagyságai ellen. Amikor beszéde végeztével eltűnt, az egész város felbolydult. 

Azonnal bizottságot alakítottak a chaszidizmus elleni küzdelem összehangolására, s 

küldöttjeik lóhalálában indultak Minszkbe és Vilnába, hogy megszervezzék a Báál Sém Tov 

chászidjai és a mezericsi mágid elleni küzdelmet. 

Bojkott és ellenbojkott 
 

Amikor a mágid jelentést kapott az eseményről és az ennek következtében kiéleződött 

helyzetről, rendkívüli ülésre hívta össze régi tanítványait, köztűk a kalijszki rabbi Ávráhámot, 

aki súlyos dorgálást kapott. Az ülésen határozatot hoztak arról, hogy véget kell vetni az 

incidenst előidéző magatartásnak. Az ellenállást lecsillapítandó, rabbi Snéur Zálmánt titkos 

megbízatással elküldték az ország Tóra-központjaiba, s ahová csak eljutott, mindenütt sikerült 

mérsékelt, méltóságteljes fellépésével támogatókat toboroznia Báál Sém Tov mozgalmának, 

híveket nagy tudású önmagának. Egyes helyeken, például Szkalovban is, inkognitóban jelent 

meg, s csak amikor jó néhány nap múltán – amelyeket a helyi tudósokkal, rabbi Joszéf Kolbo 

gáonnal és a nagy rabbi Schückkel együtt a Tóra megvitatásának áldozott – elutazott, tudták 

meg a helybeliek, hogy vendégük a ljoznai mágid volt. 

Küldetése végeztével jelentette a mágidnak, hogy Litvánia mindazon hitközségeiben, 

amelyekbe eljutott, odaadó Tóra-tanulást és mély istenfélelmet tapasztalt, s hogy a 

chaszidizmus ellenzése mindössze félreértések következménye: a mozgalom útjának és 

céljainak nem ismeréséből ered. Önmegtartóztatást és türelmet javasolt az ellenzőkkel 

szemben, s célzott arra is, hogy az ellenállás megtörésének egyetlen lehetséges módja, ha a 

hívek Tórá-tudásának színvonalát amazokéra emelik. 

De a követ immár elhajították: "ki tudja, hol áll meg?"... 5532-ben – 1772-ben – Szkalovban 

nyilvános vita folyt le a chászidok és ellenzőik között. A vitára a mágid Snéur Zálmánt és a 

kalijszki rabbi Ávráhámot delegálta azzal a feladattal, hogy védjék meg a chászid álláspontot, 

fejtsék ki a mozgalom alapelveit. Ezt nagy sikerrel meg is tették, s visszavertek minden 

gáncsoskodást – kivéve a kalijszkiak ellen felhozott kifogásokat. Úgy látszik, a szkaloviak 

nem felejtenek, s nem bocsátották meg a két évvel azelőtti utcai hempergőzéseket, a Talmud-

tudósok kigúnyolását, a botrányos viselkedést... 

A szkalovi vita tehát mégis a chászid mozgalom éles elítélésével zárult, s a mozgalmat és 



híveit a vallásos zsidóság normáinak és életmódjának veszélyeztetőiként bélyegezték meg. Az 

erről szóló jegyzőkönyvet, amelyet a szkalovi rabbinikus bíróság elnöke írt alá, elküldték a 

vilnai gáonnak. Ebben a chászidokat lázadókként, tagadókként, bálványimádásra 

hajlamosokként festették le. Figyelmen kívül hagyták, hogy ezek a vádak csak egy kicsiny 

csoport ellen szóltak: az egész chaszidizmust elítélték miattuk. Mesélik, hogy a rossz nyelvek 

a vilnai gáonhoz is elvitték a chászidellenes pletykákat, az pedig nagy naivitásában el is hitt 

mindent, nem kutatta az igazságot. A dolgok odáig fejlődtek, hogy egyesek azt állították 

előtte: láttak chászidokat, akik Tisá BeÁv napján húst ettek, s bort ittak rá! Ez egyébként igaz 

volt – csak azt nem tették hozzá a pletykások, hogy abban az évben Tisá BeÁv szombatra 

esett, amikor is átteszik a böjtöt másnapra... 

Így azután – miközben egy ismeretlen szerző által írt, Zsarnokok nyesője című, dühödt 

hangon uszító, a chaszidizmus elleni súlyos rágalmakat tartalmazó röpirat terjedt el a zsidók 

lakta városokban – a vilnai gáon és rabbinikus bírósága bojkottot hirdetett a chászidok ellen. 

Ez 5532 – 1772 – niszán havában, a fiatal chászid mozgalom válságos időszakában történt. 

A Vilnából kiinduló támadás egyik első áldozata Lévi Jichák, a későbbi bergyicsevi rabbi lett, 

aki ekkor Pinszk rabbinikus bíróságának elnöke volt. E hitközség tagjai két pártra szakadtak: 

egyesek támogatták, mások támadták. Miközben mezericsi mesteréhez utazott, ellenfelei 

túlsúlyba kerültek: megfosztották tisztségétől, és helyére háráv Ávigdor Hájimovicsot 

nevezték ki, aki később arról vált hírhedtté, hogy Snéur Zálmán második fogsága idején a 

rágalmazók élén állott. Az új rabbi sorozatos orvtámadásokat sugalmazott Lévi Jichák 

családtagjai ellen, akik könyörgő leveleket küldtek Mezericsbe, hogy a családfő mentse ki 

őket Pinszk városából. Rabbi Ávigdornak épp ez volt a terve és óhaja... 

A nehéz körülmények súlyos döntésre bírták a mágid tanítványait. Ellenbojkottot 

kezdeményeztek a bojkott meghirdetőivel, elsősorban azzal szemben, aki din Torá ellenére 

beült a rabbiszékbe. A chászidok azt mesélik, hogy a mágid, hallván tanítványainak nélküle 

hozott döntéséről, sóhajtva mondotta: ez megkurtította az életét. Mindazonáltal megjósolta, 

hogy a viszályból a chászidok kerülnek ki győztesen... 

Békíteni próbálják a gáont 
 

5533. – 1772. – kiszlév 19-én kilobbant a fény: a Mindenható magához vette a nagy mezericsi 

mágidot. Anipoliban hunyt el, ott is temették el tanítványai. Mesélik, hogy a temetés előtt 

viszály tört ki a tanítványok és a helyi szentegylet tagjai között, akik azt állították, hogy az ő 

feladatuk a táhárá, míg a tanítványok, akik őt életében szolgálták, ragaszkodtak ahhoz, hogy 

az utolsó szolgálatot is ők végezzék. A rabbinikus bírósághoz fordultak, amely a szentegylet 

javára döntött, de azzal, hogy ha akad a tanítványok között szentegyleti tag, az is részt vehet a 

végtisztesség megadásában. Ez éppen Snéur Zálmán volt, akit – mint emlékezhetünk – még 

ötéves korában bejegyeztek a ljoznai szentegylet tagjai sorába. 

A mágid halála után tanítványai hazautaztak, s ki-ki a maga városában igyekezett nehéz 

körülmények között terjeszteni a chaszidizmus tanait. Mivel rabbi Ávráhám, az "Angyal" – a 

mágid fia – nem volt hajlandó az élre állani, új vezetőt kellett keresni. A tanítványok a mágid 

egyik legrégibb követőjére, a vityebszki rabbi Menáchém Mendelre gondoltak, akit 

szülővárosa után Gorodokinak is hívtak, s mikor ő sem állt kötélnek, Snéur Zálmán 

elnökletével bizottságot alakítottak az akcióterv kidolgozására. A terv körzeti felosztáson 

alapult: minden körzetben egy-egy tanítvány felelt a chászid-tanok terjesztéséért és a körzet 

településeinek a "beszervezéséért". Snéur Zálmán vállalta a körzeti központok látogatását. 

Ez volt a legnehezebb feladat, mert a központok többsége – Vilnával együtt, ahol a híres Grá 

(másként HáGáon Élijáhu, a vilnai gáon nevének kezdőbetűi) is élt –Litvániában, a 

legkonokabb ellenállás fészkében volt. Snéur Zálmán remélte, hogy a gorodoki rabbi 

Menáchém Mendellel együttműködve ezt a fellegvárat is beveheti, és elcsitíthatja a 



chaszidizmus ellenzőit. 1775-ben, miután többször jártak Szkalovban, Minszkben és – 

inkognitóban – Vilnában is, elérkezettnek látták az időt, hogy felkeressék a Grát, és 

meggyőzzék: a chaszidizmus ellenzése félreértéseken alapul. Több ízben is kísérletet tettek, 

hogy bejussanak a gáonhoz, de ez azt mondotta: tilos velük vitába szállania. Mesélik: rabbi 

Menáchém Mendel élete végéig bánta, hogy nem tört be hozzá erőszakkal, mert ha 

beszélhettek volna a gáonnal, minden jóra fordult volna. Az azonban továbbra is vonakodott, 

s amikor Vilna nagyjai rá akarták venni, hogy fogadja a chászid vezetőket, el is utazott, s 

addig nem tért vissza, míg a két kiküldött el nem hagyta a várost. Szkalovba utaztak, mert 

nyilvános vitát szerettek volna rendezni a város vezetőivel és rabbijaival, de ez a tervük sem 

sikerült. 

Egy évvel a mezericsi mágid halála után született meg Snéur Zálmán elsőszülött fia, Dov Ber, 

akinek a mester nevét adták. 

Útban Erec Jiszráélba 
 

A helyzet nehéz volt, ha nem is kétségbeejtő, s a gorodoki rabbi elhatározta, hogy felmegy 

Erec Jiszráélba. Úgy festett, hogy a világ minden hatalma sem képes megmásítani a gáon 

döntését, hogy továbbra is ellenezze a chászidok mozgalmát, mert szektát látott bennük: ez a 

fogalom Sábtáj Cvi hívei és a frankisták révén lett hírhedt, s ő naiv jámborságában hitelt adott 

a hamis tanúvallomásoknak. Csak jóval később, amikor a Likuté Ámárim – a Tánjá – első 

kötete megjelent, derült ki, hogy elvi nézeteltérések is fennállanak Snéur Zálmán és a gáon 

közt, mégpedig bizonyos kabalisztikus fogalmak körül. 

Közben Snéur Zálmán jesivát alapított városában, Ljoznában, ahol a válogatott tanítványok 

három osztályban tanulták magas színvonalon a gemárát és a chaszidizmust. Itt tanult három 

fivére, rabbi Jehúdá Lév, rabbi Mordcháj és rabbi Mose is; a jesivá húsz éven át állott fenn, és 

sok chászid rabbi került ki belőle, akik a chaszidizmus eszméjét terjesztették. 

Amikor a Gorodoki elhatározta, hogy a kalijszki és polocki rabbikkal együtt felutazik Erec 

Jiszráélba, Snéur Zálmán is csatlakozni akart hozzájuk. Természeténél fogva békeszerető 

lévén, nem nagy örömmel nézett az elvbarátai távollétében rá váró küzdelem elé. Nagyon fájt 

neki a chászidok és ellenzőik közti szakadás, s mert megoldás nemigen mutatkozott a 

láthatáron, csábította az utazás: menekülni akart, maga mögött hagyni a nem éppen istenes 

viszályt. 

Három hónapon keresztül töprengett, utazzék-e, és Peszách félünnepén közölte családjával, 

hogy útnak indul. A ljoznai hitközség tagjai, az egyszerű, istenfélő zsidók, akik igencsak 

tisztelték rabbijukat, valósággal megrémültek. A város hét elöljárója azonnal összeült 

megbeszélni, mi lesz az általa alapított tanintézetekkel. Elhatározták, hogy ügyelnek a rabbi és 

családja házára, míg haza nem tér, s támogatni fogják a jesivá növendékeit és családtagjaikat, 

ha hajlandók legalább még egy éven át a városban maradni. Ha pedig az idősebb tanulók 

vállalnák az oktatást, akkor a város további ötven tanítvány ellátásáról is gondoskodnék. 

Snéur Zálmán örömmel vette ezt tudomásul, s rábeszélte tanítványait, hogy maradjanak, 

vezessék tovább a jesivát: még tantervet is készített számukra. 

Érzelmes búcsúzás után útnak indult a karaván, vele Snéur Zálmán fivérei is családostul, és a 

felsőbb osztályok több növendéke. A Dnyeszter-parti Mogiljov felé tartva több városban is 

megállottak, s az ottani zsidók kérve kérték a rabbit, hogy ne tegye őket pásztor nélküli 

nyájjá, másítsa meg elhatározását. Ő a gemárá szavaival felelt: "Életed előbbre való társad 

életénél." Mikor azonban Mogiljovba érkezett, barátai, rabbi Menáchem Mendel és rabbi 

Ávráhám sem rejtették véka alá elégedetlenségüket afölött, hogy cserben hagyja az őrhelyet, 

és vélük utazik. Kérték, vegye ezt még egyszer fontolóra, mert nem lenne szép vezető nélkül 

hagyni a chászidokat a mozgalom e válságos korszakában. Emlékeztették, hogy mestere, a 

mezericsi mágid benne látta műve folytatóját, s mindig is bízott benne. 



Három hetet töltött Snéur Zálmán Mogiljovban hívei körében. Az utolsó héten sok órán át 

beszélgetett négyszemközt Menáchem Mendellel. Ezek után a két rabbi továbbutazott, s ő 

még két hétig Mogiljovban maradt. Senkivel sem érintkezett, végül pedig kijelentette, hogy 

visszatér Litvániába. Fivérei ennek hallatán azonnal hazautaztak Ljoznába, bár még nem dőlt 

el, hogy Snéur Zálmán ott telepszik-e le. 

Hároméves "tűzszünet" 
 

Mihelyt híre ment, hogy Snéur Zálmán hazatér, a ljoznai elöljárók mindenáron maguknak 

igyekeztek őt megszerezni. Nagygyűlést hívtak össze, amelyen elhatározták a jesivá 

fejlesztését: ötven helyett száz növendék ellátását, s azt is, hogy minden hétvégén háromnapos 

ingyenes vendéglátást nyújtanak harminc embernek, nagy ünnepeken ötvennek. Tisri havára 

pedig, a "félelmetes napokra" és Szukkot ünnepére, amikor áradatként érkezik a sok vendég, 

hogy Snéur Zálmán tanításainak melegében sütkérezzék, ötszáz ember ellátását vállalták. 

Küldöttséget indítottak hozzá Mogiljovba. Fivére, rabbi Jehudá Léb is tagja volt a 

küldöttségnek: instálták, hogy az ő városukba térjen vissza. Nagy örömükre rabbi Snéur 

Zálmán ráállott. 

5537 – 1777 – elul havában, amikor az első chászid álijá a gorodoki rebbe vezetésével a 

Szentföldre érkezett, Snéur Zálmán hazaindult városába, de karavánja oly lassan haladt, hogy 

csak a következő év svát hónapjában érkezett meg Ljoznába. 

Most, miközben az ellenzők hosszú keze az első chászid áliját még Cfátban is elérte – 

annyira, hogy a sok szurkálódás elviselhetetlenné vált, s a chászidok kénytelenek voltak 

Tibériásra költözni –, Litvániában mintha enyhült volna az ellenállás, elapadt volna a mérge. 

Snéur Zálmán három, aránylag nyugodt évet nyert, egyfajta tűzszünetet, ami lehetővé tette 

számára, hogy a jesivájával foglalkozhassék, szélesebb körben terjeszthesse a chaszidizmus 

tanait, és kifejleszthesse a chábád mozgalmat: a Báál Sém Tov-i eredeti chaszidizmus és az 

ezzel szembenálló tanultak szintézisét. 

A viszály azonban 1781-ben ismét fellobbant: ekkor jelent meg a lengyelországi rabbi Jákob 

Joszéf Hákohén Toldot Jákov Joszéf című műve, amely nyíltan bírálta az ellentábor több 

vezetőjét. Vilnában és Brodiban a könyvet elégetésre ítélték, nyár végén pedig a vilnai gáon 

és az ottani rabbinátus főbírája aláírtak egy kiáltványt, amely erélyes eljárást követelt a 

"szekta" tagjai ellen. A kiáltvány következtében a chászidok ellenzőinek főbb erődeiben, így 

Brijszkben, Szluckban, Szkalovban és egyebütt felújították a chászidellenes bojkottot és a 

tilalmakat. 

A hajsza azonban csak egyesítette és tömörítette a chászidokat: míg a múltban, noha a nagy 

Ári imarendjét tartották, még imádkozhattak mások zsinagógáiban és imaházaiban is, most az 

üldözések arra kényszerítették őket, hogy különváljanak, saját templomokat alapítsanak. 

Gombamódra szaporodtak az új chászid imaházak, és – az ellentábor nagy bosszúságára – 

virágoztak is. 

Hasonló eredménnyel járt a vágatási vita is. Snéur Zálmán utasításait követve a chászidok 

ügyeltek a maguk, jól megköszörült metszőkéseire, de azért nem egy ellentáborbeli hitközség 

is hajlandó volt chászid saktert foglalkoztatni, hogy el ne essen a gabellától – a chászidok 

ugyanis, ha nem megfelelő késsel vágnak, inkább tartózkodtak volna a húsevéstől. Most 

azonban, hogy fokozódott a türelmetlenség, a chászidok kénytelenek voltak saját vágóházakat 

nyitni. Snéur Zálmán azonban figyelmeztette híveit, hogy ha más zsidókkal együtt vesznek 

részt micválakomákon, ne különüljenek el a többiektől csak azért, mert nem az ő szabályaik 

szerint vágták a húst. 

A minszki vita és a csipkebokor példázata 



 

5543-ban –1783 – nyilvános vita zajlott le Minszkben az ellenzék nagyjai és Snéur Zálmán 

között. A Vilnából, Brijszkből, Minszkből és Szluckból érkezett ellenzékiek kifogásokat 

emeltek a chászidok egyes – a Báál Sém Tov és tanítványai által megfogalmazott – alapelvei 

ellen. Legkivált az ellen keltek ki, hogy a chaszidizmus túl nagy súlyt helyez a 

zsoltármondogatásra és az olyan, egyszerű emberek imádkozására, akik többnyire nem is értik 

a szöveget. Azt állították, hogy ezzel túl nagy fontosságot nyer a műveletlenek tömege, 

amelynek nem jár ki ez a tisztesség, mert ezáltal csökken a tanulás értéke és a tálmid 

cháchámok becsülete. Mi több, mondották, ez ellentétben áll bölcseink mondásával is, 

miszerint "Minden istencsapás a tudatlanok miatt éri a világot". 

Azt is kifogásolták, hogy a Báál Sém Tov tanításai szerint a legnagyobb tudósnak, a 

legjámborabb embernek is úgy kell szolgálnia Istent, mintha megtérő lenne. Hevesen 

elutasították ezt az álláspontot, amely, úgymond, egy táborba tereli a bölcseket és tanultakat a 

bűnözőkkel, hiszen nékik is meg kell térniük, akárcsak amazoknak. Ez elfogadhatatlan, mert 

csorbítja a Tóra méltóságát s ezzel a Talmud–tudósok megbecsülését – hiszen a tudós a Tóra 

méltóságából meríti nagyságát. Hozzáfűzték, hogy ez a szemlélet ellentétes mind az Írott, 

mind a Szóbeli Tórával, hiszen ez a jámbor zsidóban "a világ talpkövét", a Talmud-

tudósokban pedig – akik "a világ békéjét gyarapítják" – a világ építőit látja. 

Rabbi Snéur Zálmán válaszában udvariasan és bölcsen hárította el az ellenvetéseket, 

dicséretekkel halmozva el közben az egyszerű, jámbor hitű zsidókat, akik különböző okokból 

nem járhattak iskolába, nem tanulhattak Tórát. A csipkebokorhoz hasonlította őket, amely 

alacsony, hitvány növény, Isten mégis azt választotta ki megjelenéséhez, amikor Mózes 

Mesterünknek tudtára adta, hogy hamarosan bekövetkezik a megváltás: az egyiptomi 

kivonulás. A jámbor hit, a vágyódás Istenre és a parancsolatok betartására – maga a 

csipkebokorból felcsapó láng, s ezt éppen az egyszerű, jámbor zsidók köreiben találjuk meg. 

Az igaz emberek (cádikok) megtérésére – tsuvájára – ugyancsak az égő csipkebokor 

példázatát idézte. Meg van írva, hogy Mózes így szólott: "Odamegyek, hogy lássam a nagy 

csodát, miért nem ég el a csipkebokor." Ez maga is a tsuvára utal: amikor Mózes meglátta, 

hogy a láng éppen a csipkebokorból csap ki, elfogta a visszatérés tépelődése, és "irányt 

változtatott" – megfordult, hogy még egyszer lássa, amit az imént tapasztalt. Snéur Zálmán 

hozzáfűzte, hogy Mose Rábbénunál, a tökéletes cádiknál természetesen mást fed a 

"visszatérés" fogalma, mint az egyszerű zsidónál. Az "Odamegyek, hogy lássam..." azt jelenti, 

hogy a tökéletes cádik sem állhat veszteg, "nem topoghat egy helyben", hanem arra kell 

törekednie, hogy egyre magasabb lépcsőfokokra hágjon fel: őnála ezt takarja a "megtérés" 

fogalma. 

Összefoglalójában elmondotta, hogy Isten megnyilatkozása nem Mózes személyének szólt, 

hanem örök nemzedékeknek adott utasítás volt: a zsidó vezetőnek a "csipkebokorban" kell a 

lángot keresnie – vagyis az egyszerű zsidók szívében –, s ha felleli benne az Isten utáni 

vágyat, azt, amit a "zsidóság középpontjának" szokás nevezni, akkor mindent meg kell tennie, 

hogy ez a szikra hatalmas lánggá növekedjék. Beszédének végén felhívást intézett 

ellenfeleihez, mondván, hogy minél tanultabb valaki, annál szelídebbnek kell lennie, másként 

lázadónak minősül a világ fejedelme előtt, s ez esetben éppenséggel meg kell térnie szívében, 

ki kell tépnie a szívéből Ámálékot, aki lehűti az istenfélő lelkének izzását. 

A mély meggyőződéssel előadott hozzászólás következtében igen sok hallgató lelkes 

chásziddá vált. A hagyományok szerint négyszáz új chászid csatlakozott ekkor a 

mozgalomhoz, zömmel kiváló Talmud-tudósok: a fiatalabbjaik el is kísérték Snéur Zálmánt 

Ljoznába. Minszkben nagy hatást keltett a nyilvános vita, gyarapodott a chászidok száma, és 

az anyahitközség több közügyben is kénytelen volt velük kiegyezni. 

Rejtélyes vendégek 



 

Alig telt el egy év, és Mogiljovban ismét kísérletet tettek a chászid mozgalom terjedésének 

meggátlására. Snéur Zálmán nyugtatni próbálta a chászidokat, türelemre intette őket, s kérte, 

hogy ne üljenek fel a provokációknak. Sok chászid vezető próbálta rábeszélni, hogy 

erélyesebben járjon el az ellenzékkel szemben, ő azonban kerülte az összecsapást, mert az 

csak elmélyítette volna a szakadékot, kiélezte volna a viszályt. 

A szkalovi reb Pinchász, akit Raizesznak is hívtak, s aki a legelső chászidok egyike volt, 

mesélte, hogy 5545 – 1785 – sziván havában két tekintélyes küldött érkezett Ljoznába, egy 

aggastyán és egy fiatalabb, akik reb Zalmenyu Litvak házát keresték. Tüstént bevezették őket 

a rabbihoz, s bentről nemsokára éles szócsata hangja szűrődött ki. Később kiderült, hogy a két 

vendég Podóliából jött – ezt a kiejtésükön is érezni lehetett –, s rá akarták beszélni Snéur 

Zálmánt, csatlakozzék az ellenbojkotthoz, amit az életüket megkeserítő ellentáborral szemben 

akarnak kezdeményezni. 

Snéur Zálmán vonakodott ettől, és vendégeinek – a karlini reb Slomónak és a zsitomiri reb 

Wolfnak – elmagyarázta, hogy ezt tiltja a Tóra: valósággal istenkáromlás, mert akit cherem 

alá helyeznek, azt elvágják lelke gyökereitől, s így könnyen a tagadás bűnébe eshet, aminél 

nagyobb szentségtörés nincs is. 

A vendégek dolgukvégezetlen távoztak, Snéur Zálmán pedig minden erejét arra 

összpontosította, hogy megerősítse és megszilárdítsa a chaszidizmust, amelyre – ő tudta ezt – 

már a közeljövőben megpróbáltatások várnak. 
 

A rágalomhadjárat 

 

Az ez után következő éveket a chászidok mozgalmuk megerősítésének, ezen belül pedig a 

chábád mozgalom kifejlesztésének szentelték. A "chábád" szó a "chochmá" (bölcsesség), 

"biná" (értelem), "dáát" (tudás) szavak kezdőbetűiből származik. Ez a mozgalom rabbi Snéur 

Zálmán szellemi gyermeke volt: az érzelmes, lelkesedő chászidság és a hűvös, művelődő, 

tanult litván körök szellemi szintézisének szánta. A jesivá felsőbb osztályainak válogatott 

növendékei titkos megbízatásokat kaptak tőle, s munkájuk nyomán sok neves tálmid cháchám 

csatlakozott a chászidok soraihoz. 

Időközben alábbhagyott a chaszidizmus ellenzése, még a rabbinikus körök felől is, akik addig 

a kihívást, a versengést, a "szent háborúk" okát látták benne. De – miközben csökkent a 

kívülről jövő nyomás – nem csekély belső problémák merültek fel: vetélkedések a különböző 

országrészek chászid vezetői között, viszályok, amelyekbe az Erec Jiszráél-i chászid álijá 

vezetői is belekeveredtek, sőt mindezek következtében még a besúgás is elterjedt. Snéur 

Zálmánt ez végtelenül elkeserítette, kivált hogy épp akkortájt – s a chászid hagyomány szerint 

ugyanezért – hunyt el leánya, Dvorá Lea is. Egy kétéves kisfiú maradt utána, Menáchém 

Mendel, aki ettől fogva hírneves nagyapja házában nevelkedett, s aki majd a chábádrabbi-lánc 

harmadik, Cemách Cedek néven ismert rabbija lesz egykoron... 

Százezer chászid 
 

Amikor 5548-ban – 1788-ban – Erec Jiszráélban elhunyt a vityebszki rabbi, a mozgalom 

vezetését jog szerint is Snéur Zálmán vette át, s most hét nyugodalmas év következett, a 

mozgalom megszilárdulásának, a chászid öntudat elmélyülésének korszaka. 

Ebben az időben írja meg Snéur Zálmán újra a maga Sulchán Áruchját, s befejezi a Tánjá első 

kötetét: a chaszidizmus chábád ágának írásbeli tana ez. Ekkor másolják le és terjesztik a 



tanítványok között számos cikkét és szónoklatát, amelyeket később könyv alakban is kiadtak. 

Ezenközben egyre nőtt a chászidok száma, kivált miután Lengyelországot újból felosztották, 

és olyan területeit csatolták Oroszországhoz, amelyeken igen sok zsidó élt. Egy nem zsidó 

forrásmunka százezerre teszi a chászidok ekkori számát. 

Snéur Zálmán ezekben az években szorosabbra fűzte a kapcsolatokat az Erec Jiszráél-i 

chászid álijával is. Kiépítette a pénzgyűjtő apparátust, amelynek feladata az Erec Jiszráél-i 

koféf tagjainak ellátása volt: jelentős összegeket küldött nekik. Mindez a zsidóság és Erec 

Jiszráél meleg szeretetéből fakadt – s később ezt fordították ellene. 

Ebben az időben adta ki a Ljoznai rendelkezéseket, amelyekben a chászidok munkarendjét, 

imarendjét, tantervét szabályozta. Minden chászid közösségben gondnokokat neveztek ki: 

ezeknek a feladata volt a rendelkezések szigorú betartásának ellenőrzése. E gondnokok 

megpróbáltak átvenni valamennyit a vezetőjük vállát nyomó súlyos teherből, bár a 

chászidoknak csak évente egyszer volt szabad Ljoznába látogatniuk. Ő maga is segítőtársakat 

választott magának, öccse, rabbi Jehudá Léb, fia, rabbi Dov Ber és egyik legrégibb 

tanítványa, rabbi Áháron Hálévi Hurwitz személyében. A teher mégis akkora súllyal 

nehezedett rá, hogy nemegyszer szeretett volna mindent maga mögött hagyni, és Erec 

Jiszráélbe álijázni: csak felelősségérzete és ragaszkodása tartotta vissza ettől. 

Hiába volt minden intézkedés, amely szabályozni próbálta a vendégek egyre növekvő áradatát 

– azokét, akik problémáikat teregették elé, szellemi táplálékot és serkentést vártak tőle–: 

Snéur Zálmán valójában az általa kezdeményezett mozgalom foglya volt. 

Jönnek a "felvilágosultak" 
 

A chászidok békében szerettek volna élni, hagyományaik szerint tanulni és Istent szolgálni, de 

– miután kis ideig nyugalmuk volt – újabb ellenzékük támadt: a németországi eredetű 

"felvilágosult" mozgalom. Az új áramlat pár évtizeddel azután érkezett el Kelet-Európába, 

hogy Báál Sém Tov mozgalma erjedni kezdett és erőre kapott a zsidó közösségben. Nincs 

helyünk itt kellő részletességgel beszámolni a fondorlatokról és hamis vádakról, amelyekkel 

ez a felemás mozgalom annyi áldozat vesztét okozta, előkészítve a talajt az asszimiláció és a 

zsidó tömegek elidegenítése számára: ezreket távolított messzire bölcsőjüktől, akik elérkeztek 

az elszakadás és a kitérés küszöbéig. 

Történetünk idején a "felvilágosodás" első küldöttei érkeztek meg Litvániába, hogy 

kipuhatolják, milyen módszerekkel lehetne eszméiket ott terjeszteni. Tudták, hogy a kelet-

európai zsidók – a chászidok is és ellenzőik is – hűségesen ragaszkodnak a Tóra betűihez, 

hagyományaihoz és a tradicionális zsidó életmódhoz. A berlini felvilágosultak olyan 

tudósokat küldtek ki, akik mind a zsidó, mind pedig a világi tudományokban jártasak voltak 

és széles körű világi műveltségük ellenére is megtartották a Tóra parancsolatait – legalábbis 

ezt állították magukról. Ezek egyike-másika még a Hágrához legközelebb álló körökbe is 

bejutott, mert a Hágrá – jámborsága, fanatizmusa ellenére – a tudományok nagy tisztelője 

volt. Nemcsak a matematika, a csillagászat, az orvostudomány terén végzett alapos 

stúdiumokat, hanem szorgalmazta is, hogy minél több tudományos művet fordítsanak le 

héberre. Egyik leghíresebb fordítója szerint azt tartotta, hogy aki nem jártas a 

tudományokban, az a gemárát is nehezen érti meg. Fivére, rabbi Jiszáchár és fia, rabbi 

Ávráhám is jártas volt a tudományokban és nyelvekben – miközben igen nagyok voltak Tóra-

ismereteik is. Mindketten jól tudtak németül, franciául, lengyelül, és szép könyvtáruk volt a 

Nyugat irodalmából. A Hágrának több tanítványa is tanult nyelveket, s ő maga serkentette 

őket a nyelvtan, a bölcsészet és a matematika elsajátítására. 

Eljutott Vilnába a dessaui Moses Mendelssohn híre, aki Mózes öt könyvéhez Biur címmel 

magyarázatot írt. Ez rendkívül érdekelte a gáont. Úgy hírlett, hogy Mendelssohn egy tanult 

istenfélő Tóra-másoló fia, s a leghívebben betartja a Tóra parancsolatait. Édesapját fiatalon 



elveszítette, s Berlinbe került, ahol a vallási tudományokon kívül a nyelvtanulásban 

tökéletesítette magát, azonkívül a bölcsészetben és más tudományokban is elmélyedt, amiben 

felvilágosult zsidó tudósok is támogatták. Németre fordította Mózes öt könyvét, a Zsoltárokat 

és az Énekek énekét, s ezek után írta meg híres Biurját. A felvilágosultak támogatták, hiszen 

több értelemben is az ő érdekeiket szolgálta, például azt, hogy az ifjú zsidó nemzedék 

megtanuljon németül, és ezzel megnyíljék előtte a világi műveltség kapuja. A fiatal 

növendékeknek, akik a Biblia héber szövegét jól értették, csak bele kellett pillantaniuk a 

német fordításba, s így könnyedén elsajátították a nyelvet. A felvilágosultak azért is akarták a 

németet terjeszteni, hogy kiszorítsa a jiddist, amelyet csekélyebb értékű nyelvnek tartottak. 

Mendelssohn Biurja nagy lépéssel vitt előbbre a felvilágosultak egy másik célja, a 

tudományos Tóra-magyarázat felé is. A Biur a Rási, Rásbám, Ibn Ezra és mások fejtegetéseire 

támaszkodott, viszont nem vette tekintetbe bölcseink midrásait és ággádáit, s ezzel elvette a 

lehetőséget, hogy a növendékek a többi Tóra-magyarázóval is megismerkedhessenek: mindig 

csak a racionális magyarázatot kapták. Mi több, arra serkentette a tanulókat, hogy főként a 

nyelvtan és a fogalmazás szempontjából tanulmányozzák a szöveget, ami szintén egybevágott 

az első felvilágosultak törekvéseivel. 

Eretnek Simon titkos küldetése 
 

Látszatra tehát Mendelssohn Biblia-fordítása és műve pozitívnak tűnt. Annak vette sok jó 

szándékú rabbi is, akik nem fogták fel, mily veszély rejlik a Biurban, amely megrendíti a 

Talmud bölcseibe és a midrásokba vetett egyszerű hit alapjait. 

Így történt, hogy amikor a Biur híre Vilnába érkezett, a gáon fivére és fia kiválasztott öt 

tanítványt a legderekabbak közül – köztük volt Mose Meisels is, aki később Snéur Zálmán 

egyik legodaadóbb chászidjává vált –, s kiküldte őket Berlinbe, hogy személyesen 

megismerkedjenek a szerzővel, s mondjanak véleményt művének értékéről. Kivált azt kellett 

elbírálniuk, érdemes és helyes-e Mendelssohn Biurját szélesebb körökben terjeszteni. 

A küldöttség vagy egy évet töltött Berlinben, s megállapította, hogy Mendelssohn betartja a 

parancsolatokat és kifogástalanul ragaszkodik a zsidóság hagyományaihoz. Részleteket 

másoltak ki Biblia-fordításából és a Biurból, s ezeket magukkal vitték Vilnába. Általában jó 

véleményük volt a Biurról, s ebben az értelemben tájékoztatták a gáont, aki engedélyezte a 

könyv használatát. 

Vilnában tehát pozitívan fogadták Mendelssohn könyvét, s a város valóságos melegágyat 

kínált a felvilágosultak mozgalmának. Kiváló tehetségű fiatalok, ragyogó Talmud-tudós ifjak 

utaztak tömegesen Berlinbe, Páduába, Amszterdamba és a felvilágosodás más központjaiba 

nyelveket, matematikát, csillagászatot és orvostudományt tanulni. 

Az az engedékenység, amellyel Vilnában a világi tanulmányokat és általában a felvilágosodás 

jelenségeit fogadták, másutt nemigen volt megtalálható: a mezericsi mágid tanítványai, a 

chászidmozgalom vezetői, de más közismert, nagy befolyású rabbik is élesen ellenszegültek a 

hászkálá – a "felvilágosodás" – terjesztésének. Akadtak köztük chaszidizmusellenzők is, mint 

például rabbi Jehezkiél Landau Prágából, a Nodá BeJehudá is. Ezek a férfiak előre látták, 

mekkora földindulást fog elindítani ez a mozgalom a zsidó népben, s éppen ezért 

Mendelssohn Biurját és Biblia-fordítását is elutasították. 

Bátran állíthatjuk, hogy a chászid mozgalom védőfalként torlaszolta el a felvilágosodás 

romboló célkitűzéseinek útját. Annak hívei minden erejükkel igyekeztek áttörni ezt a 

védőfalat, és titokban kiküldték embereiket a kelet-európai Tóra-központokba, hogy belülről 

bomlasszák az ellenállást, s lehetőleg minél több jesivánövendékre hassanak, bírják rá őket a 

nyugati felvilágosodási központok felkeresésére, a szerintük üdvözítő tudomány elsajátítására. 

A legnagyobb sikerrel a felvilágosultak Simon nevű titkos kiküldöttje működött, aki 

Zamutból származott és akit később chászid körökben Eretnek Simonnak neveztek. 1792-ben 



érkezett Vilnába. Mivel széles körű ismeretekkel rendelkezett a Talmudban, főként pedig a 

Prófétákban és a nyelvtanban, de a csillagászatban és a geometriában is, rabbi Jiszáchár és 

rabbi Ávráhám lelkesen fogadta őt. Tanfelügyelőnek nevezték ki Vilna Talmud-iskolái fölé. 

Maga a gáon is nagy tisztelettel kezelte, s felkérte őt Dikduk Élijáhu című könyvének 

átnézésére. Senki sem sejtette, hogy ez a férfi – aki látszatra istenfélő Talmud-tudós volt – 

egyike a titkos felvilágosultaknak, s egész küldetésének az a célja, hogy az ifjakat a hászkálá 

táborába csalja. 

Snéur Zálmán letépi Simon álarcát 
 

Simon négy éven keresztül látta el tanfelügyelői feladatát, s sikerült igen sok tanítványt a 

hászkálá táborába átvinnie. A növendékeket értelmi szintjük és haladásuk szerint osztályozta, 

sokuknak azt javasolta, hogy tanulják a T'náchot (a Bibliát) és a nyelvtant, végül rábírta őket, 

hogy távoli helyekre utazzanak – "Vándorolj oda, ahol a Tórá van!" –, ahol aztán világi 

tudományokkal foglalkoztak, miközben családjuk azt hitte, hogy a báchur Tórát tanul egy 

híres jesiván. Idővel azt is megkísérelte, hogy a vilnai chászidok bizalmába férkőzzék, kivált 

reb Báruch Mordchájt és Mose Meiselset környékezte meg, akik rajongtak a szent nyelvért, 

alapos ismerői voltak a héber nyelvtannak, s ennek révén közel tudott kerülni hozzájuk. 

Simon fennen magasztalta a nagy Árinak a chábádban bevezetett imarendjét mint nyelvi 

szempontból is nagyon helyeset, és – legalábbis nyíltan – soha, fél szóval sem kifogásolta a 

chászid szokásokat. 

A felvilágosultak kezdettől fogva az éles gúny hangján, csúfondáros megjegyzések 

kíséretében emlegették Lengyelország galíciai chászidjait, akikben "a sötétség fiait", fanatikus 

elemeket láttak. A chábád chászidokkal szemben azonban más módszert alkalmaztak, mert 

belátták, hogy velük fifikusabban kell eljárniuk: nem vezet célra sem az olcsó okoskodás, sem 

a féktelen, mérgező támadás. Rájöttek, hogy a chábádok soraiba be kell férkőzni, mégpedig a 

tudásszomj örve alatt. 

Ennek a felismerésnek a jegyében működött 1791 és 1796 között Litvánia és Ukrajna chászid 

hitközségeiben a felvilágosultak tucatnyi titkos ügynöke azzal a céllal, hogy meggyőzze a 

zsidókat a nyelv-,grammatika- és T'nách-tanulás fontosságáról – ez volt az első lépés ahhoz, 

hogy a világi felvilágosodás ösvényeire terelhessék őket. Ezek a kiküldöttek azonban a 

legtöbb helyen csúfos kudarcot vallottak: leleplezték és – jobb esetben – azonnal kiutasították 

őket, de előfordult, hogy a rászedett zsidók öklét is megkóstolhatták. 

A felvilágosultak vezetői megtanácskozták a helyzetet, s utasítást adtak Simonnak, hogy 

induljon körútra a chászid központokba, köztük Ljoznába is. Nézzen körül Snéur Zálmán 

székhelyén, s fundálja ki, miként lehetne "belülről meghódítani a királynőt". Simont 

mindenütt kóser zsidóként ismerték, s ezért nagyon megfelelőnek látszott a feladatra. 

Simon útnak indult; úgy volt, hogy Ros HáSánára tér vissza Vilnába. Néhány héttel később 

reb Báruch Mordcháj és reb Mose Meisels riasztó levelet kapott Ljoznából. Ebben Snéur 

Zálmán nevében tudomásukra hozták, hogy Simon, aki a parancsolatokat betartó zsidónak és 

a chábád imarend rajongójának adja ki magát, valójában a felvilágosultak titkos ügynöke. 

Felkéretnek tehát, tartsák szemmel őt, hogy időben meghiúsíthassák a szándékait. 

Kiderült, hogy Ljoznába érkezése után Simon mindenáron négyszemközt akart találkozni 

Snéur Zálmánnal. Amikor ezt sikerült elérnie, gyermekek oktatójának adta ki magát, aki 

különböző kérdéseket kíván feltenni, s szeretné, ha a rabbi ajánlólevél formájában írásba 

adná, hogy helyes dolog a gyermekeket már kiskorukban a nyelv szabályaira és grammatikára 

oktatni. 

A rabbi feltett néki egypár kérdést, s ezek révén rájött, kivel áll szemben. Így szólt hozzá: 

"Aki Vilnából jön, de azt mondja, hogy Zamut falvából érkezett; aki a zsidó gyermekeket a 

hászkálá molochjának áldozza, mégis azt állítja magáról, hogy meláméd – az előtt bizony 



tárva-nyitva a pokol kapuja. Hány lelket veszejtettél már el, s meddig akarod kárhozatos 

munkádat folytatni? Eretnek vagy, aki választ sem érdemel!" 

A felvilágosultak újabb bojkottot hirdetnek 
 

Simonnak szégyenszemre menekülnie kellett Ljoznából, ám előbb kénytelen volt a 

chászidokkal együtt végigtáncolni a hagyományos táncot, amelyet a rabbitól való távozás után 

szoktak eljárni. Eközben a vilnaiak átkutatták Simon szobáját, s kötegnyi levelet találtak 

benne, amelyekben beszámolt megbízóinak, miként munkálkodott a hászkálá érdekében a 

Tóra-hű zsidóság "tudatlanságának" felszámolásán. Elhatározták, hogy nyilvánosan leplezik 

le. Csak a megfelelő alkalomra vártak. 

Amikor Simon, az eretnek visszatért Vilnába, beszámolt viszontagságairól Joszéf 

Peszelsznek, a hitközség egyik gazdag tekintélyének, a gáon rokonának. Ez titokban 

vonzódott a felvilágosultakhoz, és bőkezű anyagi támogatást is nyújtott nekik. De a 

chászidok, akiknek megvolt a bizalmi emberük Peszelsz házában, tudomást szereztek a 

beszámoló részleteiről. 

Simon azt is elmesélte Peszelsznek, hogy miután Ljoznából elmenekült, áldva szerencséjét, 

hogy ép bőrrel szabadult onnan, hathetes sietős körutat tett Mogiljov, Minszk és Csernyigov 

körzeteiben, azután pedig Lembergbe utazott, ahol találkozott kollégáival, a felvilágosultak 

vezetőivel, és beszámolt nekik tapasztalatairól. Elsősorban arról tett jelentést, hogy a 

chászidok megyét megye után hódítanak meg, helyzetük egyre jobban megszilárdul a 

hitközségekben, és vezetőiket tömegestül követik a zsidók. "Megállapodtam barátainkkal 

abban – folytatta Simon –, hogy felújíttatjuk a chászidok ellen meghirdetett bojkottot, ezúttal 

sokkal keményebb formában, hogy semlegesítsük őket, és elszigeteljük a többi zsidó 

közösségtől. Ezután fel fogjuk jelenteni őket Szentpétervárott, hogy a vezetőjük hazaáruló, 

aki felkelésre uszít, miközben nagy pénzeket gyűjt, s azokat Törökországba küldi, 

Oroszország ellenségeinek. Elő fogjuk adni a kormánynak: arra készül, hogy uralkodjék a 

zsidók fölött, mint annak idején Sábtáj Cvi és Jákov Frank. Tudjuk ugyan – fűzte hozzá 

Simon –, hogy a chászidoknak jó kapcsolataik vannak a felsőbb kormánykörökkel, sőt a 

nemességgel is, de az arisztokrataházakban működő tanárok és francia tudósok remélhetőleg 

mellénk tudják állítani ezeket a köröket." 

A Peszelsz házában élő bizalmi ember elmondotta a vilnai chászid vezetőknek, hogy Eretnek 

Simon magával hozta az új cherem szövegét, amely alól már csak a gáón aláírása hiányzik: 

azt reméli, hogy Peszelsz közbenjárása révén fogja megszerezni. 

Így szövögette a fondorlatos hálót a chaszidizmus és vezetői ellen a gyűlölködéstől elvakult 

ellenzék, akaratlanul is együttműködve a felvilágosultakkal, akik minden ősi érzést ki akartak 

irtani a zsidó szívekből, s ennek egyetlen akadályát a chaszidizmusban látták. Így készítették 

elő a talajt a nemtelen vádhoz, ami végül is rabbi Snéur Zálmán letartóztatásához vezetett, s 

legfőbb szószólójával egyetemben magát a chászid mozgalmat ültette a vádlottak padjára... 

A letartóztatás 
 

A vilnai chászid vezetőknek sikerült leleplezniük Eretnek Simont és hitvány áskálódásait: az 

1796-os, Szukkot félünnepén rendezett nagygyűlésen megbízható férfiak tanúsították, hogy a 

berlini felvilágosultak titkos ügynöke. Felolvasták azoknak a növendékeknek a teljes 

névsorát, akiket Simon a nyugat-európai "felvilágosultság" központjaiba csábított, miközben 

szüleik azt hitték, hogy a fiuk jesivában tanul, s a Tóra-tudomány nagyjaként fog hazatérni. 

Simont szégyenszemre családostul kiűzték a városból – de a veszedelem magvát akkorra már 

elhintette. 

Igaz, hogy kis időre enyhült valamicskét a kemény bojkott, amelyről úgy hírlett, hogy bár a 



gáon nevében, de tudtán kívül hirdették meg; enyhült kissé, amikor kiderült Simon 

szégyenteljes szerepe, s megtudták, hogy a gáon és közvetlen körének bizalmi embere konok 

istentagadó volt, aki Izrael szőlejét pusztítja: ez valósággal sokkolta a chaszidizmus ellenzőit, 

élükön reb Ávráhámmal, a gáon fiával. Joszéf Peszelsz is csak nehezen moshatta tisztára 

magát: nagy foltot ejtett becsületén az Eretnek Simonnal való együttműködés. Ám minél 

inkább hanyatlott a gáon egészsége, annál nagyobb hatalomra tettek szert a chaszidizmus 

szélsőséges ellenségei, akik csak az alkalmat lesték a nagy leszámolásra... 

Peszelsz elégeti a Tánját 
 

Abban az évben érkeztek meg Vilnába a Tánjá első nyomtatott példányai, a chászidok 

végtelen örömére. Aznap este, amikor a Tánjá megjelenése alkalmából nagy összejövetelt 

rendeztek, rosszra fordult a gáon egészségi állapota, és az éjszaka kétszer is elájult. Az 

ellenzők vezetői, főleg pedig Joszéf Peszelsz, Eretnek Simon barátja, szemrehányást tett a 

chászidoknak, hogy örömmel tölti el őket a gáon súlyos állapota. Peszelsz még ennél is 

tovább ment: megvásárolta a Tánjá néhány példányát, és nyilvánosan elégette a zsinagóga 

udvarán. A chászidok nagy önmegtartóztatással szemlélték a mocskos tettet, szigorúan 

betartva Snéur Zálmán parancsát, hogy ne hagyják magukat provokálni. A mérsékeltebb 

ellenzők ezt meg is becsülték, s különösképpen a volozsini rabbi Chájim, a gáon egyik 

legjelesebb tanítványa magasztalta a chászidok önfegyelmét. 

A Tánjá kinyomtatását egy olyan epizód előzte meg, amely éles fényt vetett a chaszidizmus 

ellenzőinek alantas eljárásaira, akik céljaik érdekében semmitől sem riadtak vissza. Snéur 

Zálmán, aki vagy húsz éven át dolgozott a Tánjá első részén, eleinte ellenezte, hogy a könyv 

nyomtatásban is megjelenjék. 5552-ben – 1792-ben – kezdtek elterjedni a kézzel írt 

másolatok: a chászid olvasók úgy örvendtek ennek, mint becses ajándéknak. De az ellenzők is 

másoltattak példányokat, s ezekbe olyan hamisításokat és ferdítéseket csempésztek, amelyek 

az ő céljaikat szolgálták. Állítólag ilyen, hamisított példány került a vilnai gáon elé is. Más 

ellenzéki vezetők pedig ki akarták adatni a Lekách tov című erkölcsnemesítő művet, hogy 

annak sikere csökkentse a Tánjáét. 

Közben szerte a zsidó nagyvilágból, mindenünnen, ahová csak eljutottak a Tánjá másolatai – 

köztük a hamisítottak is – kérdések érkeztek reb Snéur Zálmánhoz, felvilágításokat kérve 

egyes, meg nem értett fogalmak felől. De kinyomtatását csak akkor engedélyezte, s akkor is 

csak azért, hogy a becstelen másolók hamisításait meggátolja, amikor két fiatal chászid a 

lipcsei vásáron felfedezte a Tánjá több száz hamisított másolatát. A két ifjú nyugatinak adta ki 

magát, így sikerült eljutniuk a hamisítványok terjesztőjéhez, aki százötven példányt már el is 

adott. Megvették tőle az összes megmaradt példányt, felfedezésüket pedig jelentették Snéur 

Zálmánnak. 

Felismervén, mekkora veszedelemmel járnak a lelkiismeretlen emberek hamisításai, akik úgy 

vélték, hogy a cél szentesít minden eszközt, Snéur Zálmán beleegyezett a Tánjá 

kinyomtatásába, de két feltételt szabott. Az egyik az volt, hogy a kiadáshoz rabbi Mesulám 

Zuszje és rabbi Jehudá Léb Hákohén, a mezericsi mágid két nagy tanítványa adja meg a 

hozzájárulást, a másik pedig az, hogy a könyv névtelenül, a szerző feltüntetése nélkül lásson 

napvilágot. Csak miután feltételeit elfogadták, adta át a művet a híres szlavitai 

nyomdászmestereknek: Solem Sáchnának – tulajdon vejének – és társának, Smuél Hálévinek. 

A munka 5556. – 1796. – kiszlév 20-án készült el, előbb tizenötezer példányban, egy évre rá 

még ötezerben; a következő évben már húszezres harmadik kiadásban jelent meg, utána pedig 

kiadás kiadást követett, annyira megnőtt iránta az érdeklődés. 

Elhunyt a gáon – kiújultak az üldözések 



 

Élete utolsó évében rabbi Élijáhut, a vilnai gáont, többnyire ágyhoz kötötte a betegsége. 

Kedvenc tanítványai egymást váltották mellette. Nagyon legyengült, a nap java részét tálitba 

burkolózva, tfillint rakva töltötte, és tanulmányait egy percre sem hagyta abba. Felgyógyulása 

érdekében szüntelenül zsoltárt mondtak valamennyi vilnai zsinagógában – a chászidokéban is. 

De amikor fülébe jutott, hogy azt terjesztik róla: meggondolta magát, s már nem ellenzi a 

chaszidizmust, két tekintélyes tanítványát kiküldte a közeli és távoli hitközségekhez, hogy 

fokozzák a "szekta" elleni bojkottot. 

Olajat öntött a viszály tüzére a Tánjá első nyomtatott példányainak a feltűnése is, fokozódott 

az uszítás a chászidok ellen, s a gazdasági bojkott nyomásától is sokat kellett szenvedniük. 

Egyes vilnai chászidok szorongatták Snéur Zálmánt, hogy próbáljon mégiscsak beszélni a 

gáonnal. A találkozás azonban nem jött létre, mert 5558. –1797. – Szukkot félünnepén 

elhunyt a gáon. Tanítványai pedig – nagy mesterük végakaratára és a teljesítés szent 

parancsára hivatkozva – még vadabbul üldözték a chászidokat. 

Ezalatt Simon, az eretnek és elvbarátai német és francia nyelven gúnyiratokat adtak ki a 

chaszidizmus, annak vezetői és tanaik, szokásaik és módszereik ellen. Igyekeztek rábírni 

Németország és Franciaország tudósait, hogy hassanak az oroszországi kormányzati körökre: 

uszítsák rá őket a chászidokra. A szentpétervári chászid vezetők, akik a kormánykörökkel 

kapcsolatban állottak, érezték a viszony elhidegülését, csak azt nem tudták, honnan fúj a szél. 

Rövidesen ez is kiderült... 

Vilnában a szélsőséges ellenzékiek azzal az elképesztő, hamis váddal illették a chászidokat, 

hogy örömükre szolgált a gáon elhunyta: mint említettük, Szukkot félünnepén halt meg, 

amikor a chászidok a sátorban a Bét HáSoévát ünnepelték. Ezzel még inkább felszabadították 

a sötét ösztönöket, s olyasmi történt, amit a gáon életében senki sem merészelt volna 

megengedni: a viszály kilépett a zsidó utcából, és a rágalmazás rút mezét öltötte magára... 

Ellenséges országba csempészett pénzek 
 

Az ellenzéknek be kellett látnia, hogy nem sokra megy azzal, ha mind erőszakosabb 

cselekedetekkel tölti ki haragját a chászidokon. Nem sikerült meggyőzniük a zsidó tömegeket 

a chászidok bűnössége felől, hiszen mindenki látta és tudta, hogy ezek istenfélő emberek: a 

csekély parancsolatokat éppúgy betartják, mint a legfontosabbakat, szerények és tartózkodók, 

s az ócsárlásra hallgatással válaszolnak, hiszen a természeténél fogva békeszerető Snéur 

Zálmán megparancsolta, hogy óvakodjanak a provokációktól, ne hagyják magukat beugratni. 

Az ellentábor láthatta, hogy az üldözés eddigi módszereivel nem ér célt. 

Ekkor Vilna híres-neves városában hozzákezdtek a chászidok lejáratásához: a bűnös 

cselekedet lelki előkészítéséről a felvilágosultak jó előre gondoskodtak. Reb Jiszráél Leibel 

mogiljovi mágid, az ellenzék legszélsőségesebb szárnyának első embere – akinek 

chászidellenessége nem ismert határt – sugalmazta a gyűlölködő feljelentést, amelyet egy 

Hirs Davidovics – Cvi Ben Dávid – nevű vilnai ember írt meg. A szentpétervári központi 

hatóságokhoz küldött feljelentésben azzal vádolták Snéur Zálmánt és a chászid vezetőket – 

köztük a bergyicsevi rabbi Lévi Jichákot, a hamadurai rabbi Chéjkált és a sztolini rabbi Ásért 

–, hogy hazaárulást követtek el, titkos ellenséges akciókat folytatnak őfelsége, a cár kormánya 

ellen. A rettenetes s ugyanakkor nevetséges vád háttere az volt, hogy pénzt gyűjtöttek az Erec 

Jiszráél-i chábád intézmények javára, s ezeket ki is juttatták a Szentföldre, amely akkor a 

törököknek, Oroszország ellenségeinek az uralma alatt állott. 

Abban az időben Oroszországban igen kényes volt a politikai helyzet, s ez megkönnyítette a 

feljelentők aljas céljainak elérését. 1787 és 1792 között háború dúlt Oroszország és 

Törökország között, s a feszültség később sem enyhült, mert az oroszok mindenáron ki 

akartak jutni a Földközi-tengerhez. Feszültség jellemezte az orosz-lengyel és orosz-francia 



viszonyt is, s ez is közrejátszott abban, hogy a súlyos vád nagy hatást tett a magas körökre. 

Azt a tartományt, amelyben az erőszakos ellenzékiek éltek, nemrég csatolták 

Lengyelországtól Oroszországhoz, s a szentpétervári kormány igen érzékenyen reagált 

minden ellenséges tevékenységre, amelyben a lengyel nacionalisták közreműködését 

feltételezhette: éppen abban az évben értesültek a vilnai tartományban francia befolyásra 

terjedő föld alatti szervezkedésről. 

Ebben a légkörben tehát figyelmes fülekre talált a chászid vezetők hazaáruló tevékenységéről 

szóló feljelentés. Egy másik jelentés azt állította, hogy Snéur Zálmán könyvében úgy tanítja: 

"az uralkodói szféra" – egy kabbalisztikus fogalom, amelyet Pétervárott egyáltalán nem 

értettek – a legalantasabb szféra. Ekkor kiadták a parancsot a "hazaáruló" vezető 

letartóztatására, és elrendelték, hogy vasra verve kell a fővárosba hurcolni. 

A pétervári erődben 
 

Snéur Zálmánt 5559. – 1798. – tisri 24-én, Szimchát Tórá másnapján tartóztatták le, hogy 

súlyos őrizet alatt a fővárosba vigyék. Ott a Péter-Pál erődben tartották fogva, a rendszer 

ellenségeinek börtönében, s a cári titkos biztonsági tanácsnak kellett lefolytatnia a vizsgálatot. 

Ugyanakkor Vilnában letartóztatták Snéur Zálmán huszonkét chászidját is, hazaárulás és az 

ellenséggel való cimborálás vádjával. Ezek közül hetet szintén Pétervárra vittek. 

A letartóztatások megrémítették a chászidokat: szinte pánikba estek. Maga Snéur Zálmán nem 

látszott meglepettnek, Lehet, hogy hírforrásai révén előre értesült a történendőkről, avagy 

megérezte, hogy várható ilyesmi: a chászidok már a letartóztatást megelőző Ros HáSáná 

napjaiban látták, hogy rabbijuk igen gondterhelt, csak nem értették, miért. Unokája, rabbi 

Menáchém Mendel, akit Cemách Cedeknek is neveztek, azt mesélte később fiának és 

követőjének, rabbi Smuélnak: abban az évben, kilencéves korában, a Ros HáSáná-i sófárfújás 

percében világosan érezte, hogy a nagyapára nagy veszedelem les... 

Kiderült, hogy már a szukoti félünnepen katonák érkeztek Ljoznába egy tiszt vezetésével, 

hogy letartóztassák a rabbit. Családja könyörgésére azonban elhalasztották az akciót, és csak 

az ünnepet követő napon került sor a letartóztatásra. 

Snéur Zálmán a letartóztatás napján hajnalban kelt, s körlevelet fogalmazott a chászidok 

számára. Óvta őket, nehogy kétségbeesett lépésekre ragadtassák magukat, nehogy bosszút 

forraljanak a feljelentők ellen. Arra intette őket, hogy higgyenek Istenben, és bízzanak a 

chaszidizmus megalapítóiban, a szent ősökben, akiknek jótettei fejében fény fog derülni az 

igazukra. Idézte mesterét, a mezericsi mágidot, aki megjósolta volt, hogy sok szenvedés, 

nehéz idők várnak reá. Felszólította az idősebb chászidokat, hogy ügyeljenek a nyáj 

fiataljaira, a fiatalokat pedig arra, hogy hallgassanak az öregek szavára. A levelet számos 

példányban lemásolták és eljuttatták a chászidok közeli és távoli lakóhelyeire. 

Az ünnep utáni éjszakán szétfutott a chászidok között a hír, hogy a letartóztatásra kiküldött 

tiszt visszatért Ljoznába. Reggel fekete batár állott meg a rabbi háza előtt: az, amelyben a 

veszedelmes lázadókat szokták szállítani. Snéur Zálmánnak megparancsolták, szálljon fel a 

batárba, s a szomorú menet Vityebszken keresztül elindult Szentpétervár felé. 

Ez csütörtökön történt. Másnap, pénteken, Snéur Zálmán arra kérte a tisztet, állíttassa le a 

menetet vagy hat órával gyertyagyújtás előtt, mert ő nem hajlandó szombat napján utazni. A 

tiszt elutasította kérését. Ekkor azonban eltörött a batár tengelye, nem folytathatták útjukat. A 

tiszt a legközelebbi faluba szalasztotta az emberét egy kovácsért, aki megjavítja a törött 

tengelyt, de amikor a kovács elkészült a javítással, felbukott és megdöglött az egyik ló. Új 

lovat hozattak, de ekkor meg a lovak nem voltak képesek a batárt megmozdítani. A tiszt végül 

rájött, hogy a sok különös eseménynek valami oka van, s arra kérte a foglyot, egyezzék bele, 

hogy legalább az első faluig elhajtsanak. Snéur Zálmán azonban erre sem volt hajlandó. A 

batárt levontatták az útról a nyílt mezőre, s ott töltötték a szombatot. 



Tórát magyaráz a vizsgálóbírónak 
 

A chászid hagyományok sok részletet őriztek meg Snéur Zálmán fogságáról és az ellene 

folytatott vizsgálatról a pétervári erődben. Magánzárkában, sötét cellában tartották fogva, s 

eleinte azt sem tudta, hogy hol van. Meg akarta tudni, hogy kikerült-e már bárki is élve ebből 

a tömlöcből, amelyet az ország legelszántabb ellenségei számára tartottak fenn. Megkérdezte 

hát az egyik börtönőrtől: előfordult-e már, hogy ajándékot kapott a szabadult rabok 

valamelyikétől. Így a foglár válaszából kiderült, hogy erről a szörnyűséges helyről is 

szabadulnak időnkint foglyok. 

Mesélik azt is, hogy a vizsgálóbíró, aki a terhére rótt vádak felől faggatta, igen hamar 

rádöbbent, hogy nem közönséges bűnöző, nem hazaáruló áll előtte. Ez a férfi tanult ember 

volt, a T'náchban is jártas, s egyszer megkérdezte Snéur Zálmánt, mit jelent Mózes első 

könyvében az a vers, hogy Isten Ádám után kiált: "Merre vagy?" Hát nem tudta volna Isten, 

merre van az első ember? Snéur Zálmán a klasszikus Tóramagyarázók, elsősorban Rási 

értelmezése alapján megmagyarázta neki, hogy a kérdés célja mindössze a beszélgetés 

elindítása volt, különben a büntetéstől félő Ádám megrémült volna. A vizsgálóbíró azt 

mondta, hogy ismeri a Rási magyarázatát, de kíváncsi volt, tud-e Snéur Zálmán ennél 

mélyebb értelmezést adni a kérdésnek. Snéur Zálmán erre elmagyarázta, hogy időnkint 

minden emberben megszólal Isten hangján a "Merre vagy?" kérdése: hol állasz a világban, 

teljesítetted-e már a rád háruló kötelezettségeket? "Minden embernek meg vannak szabva a 

maga napjai és évei, ön például ennyi meg ennyi idős – s itt pontosan megmondotta a 

vizsgálóbíró életkorát –, az isteni hang pedig önhöz fordul, s ezt kérdi: ťMit tettél életedben 

mindmáig? Hol állasz? Ť" A vizsgálóbírót már az is megdöbbentette, hogy a rabbi pontosan 

tudta, mennyi idős ő. (Ellenőrizhetetlen hírek szerint vállon veregette a foglyot, és azt mondta 

neki: "Bravó!") Főképpen azonban a valóban mélyenszántó magyarázat hatott rá, és tovább 

faggatta a hit különböző kérdései felől, nem is leplezve csodálatát. 

A cár inkognitóban meglátogatja a börtönben 
 

A chászid legenda úgy szól, hogy a cár, aki különös figyelemmel kísérte a zendülésekről 

szóló híreket, meg akarta ismerni a "zsidó felforgatót", kivált miután a vizsgálóbíró azt 

jelentette felőle, hogy rendkívüli egyéniség, Istennek szent embere, olyan gondolkodó, akiről 

józan ésszel nem tételezhető fel az uralkodó elleni összeesküvés. A cár elhatározta, hogy 

álruhában meglátogatja őt a börtöncellában. 

Vizsgálóbírói egyenruhában lépett tehát be a zárkába. Snéur Zálmán azonban úgy fogadta, 

mint egy királyt, és az uralkodóknak kijáró áldással köszöntötte. Tüstént tudta, ki áll előtte, 

mivel "a földi királyság olyan, mint a mennyei királyság" (Talmud). A vendég belépésekor 

borzongás fogta el, és megérezte, hogy nem vizsgálóbíró kereste fel, hanem őfelsége, a cár. 

Arról is szól a legenda, hogyan sikerült Snéur Zálmánnak hollétéről értesítenie a chászidokat, 

mert eleinte azt sem tudták, életben van-e egyáltalán. 

A vizsgálóbíró már az első napokban összebarátkozott Snéur Zálmánnal, s felajánlotta, hogy 

teljesíti egy kívánságát. Ő azt kérte, értesítsék családját és híveit, hogy Istennek hála, él, s 

reméli, hogy mielőbb fény derül az ártatlanságára. A vizsgálóbíró azt kérdezte, hogyan küldje 

el az értesítést, hiszen a rabbi, akit a zsidók jelentettek föl, maga sem tudhatja, hogy az 

üzenetvivő a chászidjaihoz vagy az ellenségeihez tartozik-e. Snéur Zálmán azt felelte, hogy 

ha olyan emberrel találkozik, aki a vidéki zsidók különös öltözékében jár itt, Pétervárott is, az 

csak az ő sógora, Jiszráél Kozik lehet, akit még letartóztatása előtt ő küldött Pétervárra, és így 

bizonyára ruhát sem váltott. 

A vizsgálóbíró mindjárt másnap megpillantott az utcán egy ilyen, szokatlan ruházatú zsidó 

embert. Megállította, megkérdezte a nevét. Ámde Kozik, mielőtt útra kelt volna, nem akart 



messzi falujába utazni személyi irataiért: kölcsönkérte egy barátjának a papírjait, s most 

valódi neve helyett ennek a nevén mutatkozott be. 

A vizsgálóbíró fürkészőn nézte végig. Csak annyit mondott: "Azt hiszem, hazudsz" – majd 

otthagyta. Reb Jiszráél a pétervári chászidokhoz sietett, elmondta az esetet, s ők tüstént 

felfogták, hogy ez nem lehetett véletlen: bizonyára rabbijuk próbált életjelt adni. 

Megállapodtak, hogy reb Jiszráél másnap is arrafelé fog csatangolni, s ha az ismeretlen 

főtisztviselő megállítja, megmondja valódi nevét. 

Smá Jiszráél a görögdinnyében 
 

A jóakaratú vizsgálóbíró elmondotta Snéur Zálmánnak, hogy látta a zsidót, akire ráillik a 

leírás, de az ismeretlen nevet mondott. A rabbi rögtön rájött, hogy valami nincs rendben 

Kozik papírjai körül, s arra kérte a vizsgálóbírót, másnap újra szólítsa meg. 

Reb Jiszráél ezúttal a saját nevén mutatkozott be, de a vizsgálóbíró nem szólt egy szót sem, 

csak lassan elindult. Reb Jiszráél a nyomába eredt. A bíró bement a házba, amelyben lakott, ő 

pedig kint várakozott. Egyszer csak látja, hogy egy földszinti ablakból egy csomagot 

eresztenek le a járdára. Kibontotta, s egy görögdinnyét talált benne. Barátai házában azután 

felvágták a dinnyét, s egy cédulát leltek benne, amelyen a rabbi keze írásával ez állt: "Smá 

Jiszráél, az Örökkévaló az Istenünk, az Örökkévaló Egy." Ebből tudták a chászidok, hogy a 

rabbi életben van, és hál' Istennek, reménykedhetnek. Csak azt nem tudták meg, hogy hol 

tartják fogva, de igen hamar ez is kiderült. 

A hagyomány meséli, hogy Snéur Zálmán vonakodott megenni a börtönkosztot, mert az nem 

volt kóser. A börtönigazgatóság azt hitte, hogy az előtte álló tárgyalás kimenetelétől való 

félelmében éhen akarja magát veszejteni. Hiábavaló rábeszélések után erőszakkal akarták 

megetetni, de ő ellenállott, s ez hangos dulakodással járt. Épp akkor ment arra a barátságos 

vizsgálóbíró, aki azt mondta a foglároknak, hagyják békén Snéur Zálmánt, majd ő rábeszéli az 

evésre. 

Snéur Zálmán azt mondta, hogy egyelőre nem hiányzik neki az étel, mert nagyon tönkrement 

a gyomra, de ha kóser, zsidó házban készült gyógyfőzetet kaphatna, azt megenné. A 

vizsgálóbíró megkérdezte, elhiszi-e majd, hogy az étel zsidó házból származik. A rabbi azt 

felelte, hogy ha a bíró maga hozza el a zsidóktól, és más nem nyúl hozzá, akkor elhiszi. 

A vizsgálóbíró a lipli reb Mordchájhoz, a rabbi egyik jeles pétervári chászidjához fordult, aki 

gazdag zsidó volt, és nagy becsben állott a miniszterek és cári főtisztviselők előtt. Őt kérte 

meg, hogy készítse el a gyógyfőzetet "egy zsidó számára", akit azonban nem nevezett meg. 

Reb Mordchájnak azt súgta a szíve, hogy a kompótra bizonyára Snéur Zálmánnak van 

szüksége, hiszen ki másnak kérne kóser, zsidó házban készült ételt a vizsgálóbíró. Ám efelől 

meg akart bizonyosodni... 

Cédula a kompót alatt 
 

Mit tett hát reb Mordcháj? Megfőzette a kompótot, s a tál aljára kis papírcédulát tett, amelyre 

ráírta: szeretné tudni, ki ette meg a kompótot, hogy hívják, és merre van. Nevét is aláírta, a 

vizsgálóbíró pedig maga vitte be a tálat Snéur Zálmán cellájába. 

Mihelyt Snéur Zálmán kanalazni kezdte az ételt, tüstént észrevette a cédulát. Hagyott hát 

valamennyit a tál alján, és egy másik cédulát rakott a maradék alá: "Én ettem meg, itt és itt 

vagyok. Küldjetek valakit tüstént Vilnába!" – s megkérte a vizsgálóbírót, hozzon neki még 

egy adagot. 

A visszavitt tál alján reb Mordcháj meglelte a cédulát, s rögtön fellélegeztek a chászidok az 

egész orosz birodalomban. Tüstént elküldtek egy chászidot Vilnába, aki nemigen tudta ugyan, 



mi lesz ott a dolga, de bízott Snéur Zálmán érdemeiben és abban, hogy isten sikerre viszi 

küldetését. Ez így is történt... 
 

A szabadulás 

 

A Snéur Zálmán letartóztatását követő éjszakán, mialatt őt Pétervár felé vitték, Ljoznában pár 

tucatnyi hűséges chászid és a jesivá legkiválóbb növendékei összegyűltek megtanácskozni, 

mit tehetnének a rabbi kiszabadítása és a chászidok megnyugtatása érdekében. 

Elhatározták, hogy minden közösségi és magánügyet félretéve, kizárólag a rabbi 

kiszabadításának és a pusztulással fenyegetett chászid mozgalom megmentésének szentelik 

idejüket és energiájukat. A felnőttek minden hétfőn és csütörtökön böjtölni fognak, a többi 

napon kenyéren és vízen élnek, szombaton csak egy fogást esznek. Nem tartanak sem 

eljegyzést, sem esküvőt, azokat pedig, amelyeknek már ki van tűzve az idejük, mindössze a 

minjánt kitevő tíz ember jelenlétében, zene nélkül és hústalan lakodalommal tartják meg. A 

tanítók mindennap zsoltárt mondatnak kis növendékeikkel, s megmagyarázzák nekik, 

mekkora veszedelem fenyegeti a közösség egész nemzedékét, mert lelkiismeretlen emberek 

hamis vádakat emeltek a nagy cádik ellen. Minden chászid köteles családja körében 

elmondani a történteket, ecsetelni a fogoly rabbi szenvedéseit, azok érdemét, akik megosztják 

vele a szenvedéseket, és a följelentők alávalóságát. Mindenki továbbra is köteles adakozni 

Snéur Zálmán különböző pénzalapjaira, beleértve az Erec Jiszráél-i segélyt is. Mi több, 

minden chászid köteles listát készíteni a birtokában lévő ezüst- és aranytárgyakról, hátha 

szükség lesz rájuk. A chászid közösségekben megbízható férfiakat kell választani, akik a 

határozatok végrehajtását ellenőrzik. 

Titkos akciók Vilnában 
 

A határozatok meghozatalán kívül három munkacsoport megalakításával foglalkozott a 

gyűlés. Az egyik csoport feladata az volt, hogy közvetlenül foglalkozzék a rabbi 

megmentésével, kiszabadításával. A másik csoportnak pénzt kellett gyűjtenie kiszabadítására, 

házának fenntartására és az Erec Jiszráélbe küldendő segélyekre. A harmadik csoport tagjai 

látták el a chaszidizmus védelmét az ellenséges támadásokkal szemben, és az ő dolguk volt az 

is, hogy erkölcsi támogatást nyújtsanak az üldözött chászidoknak. 

Az aktivisták éjszakai gyűlése megválasztotta mindhárom munkacsoport tagjait, és kiosztotta 

feladataikat. A chászidok mindenkor rabbijuk szervezett, fegyelmezett munkamódszerét 

követték. Az első munkacsoportot három alcsoportra osztották. Az egyik alcsoport azt kapta 

feladatul, hogy Pétervárott, a fővárosban dolgozzék, híreket szerezzen, hogy ha kell, helyben 

és azonnal intézkedhessék. A másik alcsoport a legteljesebb titoktartás mellett Vilnában, az 

ellenfelek városában gyűjt majd információkat, kitudakolja, mit terveznek a rágalmazók. A 

harmadik alcsoport feladata a – kizárólag küldöncök, sohasem a posta útján történő – 

kapcsolattartás lett. 

A letartóztatás és az előzmények – azaz hogy ezúttal zsidók voltak a feljelentők – híre minden 

chászid központot elért, és mérhetetlen megrázkódtatást okozott. Az éjszakai ülés határozatait 

minden pontban végrehajtották, és tízezernyi chászid állott készen arra, hogy testét-lelkét, 

minden vagyonát Snéur Zálmán megmentésére áldozza. Ma már nem könnyű elképzelni, 

mekkora odaadással állították össze a chászidok értéktárgyaik leltárát – beleértve a fiatal 

férjek nemrég kapott hozományát is –, amelyhez meghatalmazást csatoltak, hogy az 

akcióbizottságok, amikor csak szükségét látják, igénybe vehessék vagyonukat. 



A Ljoznai rabbiházra is rátelepedett a gond, hiszen nem tudták, mit hoz a holnap, mi lesz a 

családfő sorsa. Felesége, fiai és leányai böjtöltek és imádkoztak. A tíztagú bétdin naponta 

felkereste a nemrégiben elhunyt Dvorá Leának, a rabbi leányának sírját, elmondotta ott a 

teljes Zsoltárokat, és egy nyilatkozatot is felolvasott, amelyet reb Dov Ber fogalmazott meg. 

Ennek szövege – amely csak évek múltán vált ismertté – így szólt: "Mi, a bétdin tagjai, 

megparancsoljuk neked, adj hírt fájdalmunkról a mezericsi mágidnak és a Báál Sém Tovnak, 

a rabbi nagy tanítóinak, hogy imádkozzanak érette, rabsága ne ártson az egészségének, 

mielőbb szabaduljon!" 

Az egész családban Rivká, Snéur Zálmán édesanyja viselkedett a leghősiesebben: töretlen 

hittel, megfellebbezhetetlen biztonsággal állította, hogy fiának igazsága hamarosan kiderül, s 

ő szabadlábra kerül. Ezzel a többi családtagot is kitartásra buzdította. Egyszer rabbi Dov Ber 

nagy meggyötörtségében elájult. Amikor magához tért, az ősz rebecn teljes bizonyossággal 

kijelentette: "Édesapád a jövő héten kiszabadul" – s ez be is következett. 

A legkisebb fiú a cárhoz akar fordulni 
 

Reb Mose, a rabbi tizennyolc éves, legfiatalabb fia, aki tökéletesen beszélt oroszul és 

franciául, mindannyiuknál türelmetlenebb volt. Utazási engedélyt kért Pétervárra, abban a 

biztos reményben, hogy tárgyilagos érveivel sikerül édesapját kiszabadítania. Azt is biztosra 

vette, hogy kihallgatást kap magától a cártól – ámde a családot kötelezte Snéur Zálmán 

utasítása, amelyet még letartóztatása előtt adott, hogy sógorán kívül senki ne utazzék a 

családból a fővárosba, s az aktivisták közül is csak azok, akiket az akcióbizottság jelöl ki. Így 

aztán a családtagoknak és a chászidoknak nem volt mit tenniük, várniuk és bizakodniuk 

kellett. 

Közben Pétervárott folyt a vizsgálat. Snéur Zálmánt több ízben is átvitték a Péter-Pál erődből 

a Titkos Tanácshoz, egy másik városnegyedbe. Útközben kompon kellett átkelniük a Nyeva-

folyón. Mesélik, hogy egy alkalommal éjidőn vitték kihallgatásra. Snéur Zálmán el akarta 

mondani az Újhold áldását, s kérte a kísérőt, hogy néhány percre állíttassa le a kompot. Az 

elutasította, ám ekkor a jármű magától megtorpant, és a rabbi elmondhatta a Dicsérjétek az 

Örökkévalót... kezdetű zsoltárt az újhold megszentelésére. Utána a komp megindult, de a 

kísérő, aki ekkor már látta, hogy Isten embere előtt áll, maga állította le az evezősöket, s 

áldását kérte. Snéur Zálmán egy papírszeletre írta az áldást, a kísérő pedig addig nem adott 

jelt az indulásra, míg a rabbi el nem mondotta az Újhold áldását. Mesélik, hogy ez az ember 

később magas rangra tett szert, és gazdagságban, megbecsülésben élt sokáig, a rabbi áldását 

pedig aranykeretben őrizte. Egy idős chászid, a jekatyerinoszlavi reb Dov Zeév látta is nála az 

áldást... 

...A rabbi unokája, aki ezt a történetet később elmondotta, hozzáfűzte: gyermekkorában nem 

értette, miért kellett Snéur Zálmánnak szívességet kérnie a kísérőjétől, hiszen ha a komp 

amúgy is megállott, akkor nemcsak a zsoltárt, hanem az Újhold áldását is elmondhatta volna. 

Csak később fogta fel, hogy nem tehetett másként, mert a parancsolatokat természetes 

körülmények között kell teljesíteni, nem csupán akkor, ha csoda történik... 

A kihallgatáson számos kérdést tettek fel a rabbinak a hitre, a chászidok szokásaira és az őket 

körülvevő, zsidó és nem zsidó világgal való viszonyukra vonatkozóan. Faggatták 

természetesen a feljelentésben foglaltakról és a vád tárgyát képező hazaárulásról is. A legenda 

szerint kihallgatás közben odaállítottak az ajtó mögé egy bizonyos reb Ávigdort, hogy figyelje 

Snéur Zálmán válaszait: nem hamisítja-e meg az idézeteket, nem módosítja-e saját javára az 

értelmüket. Végül felszólították Snéur Zálmánt, hogy foglalja írásba a feleleteit. A héber 

szöveget Vilnába küldték, hogy a hatóságok mellett működő hivatalos zsidó cenzor franciára 

fordítsa. 



S ekkor jött el annak az embernek az ideje, akit a rabbi kérésére Vilnába küldtek, s aki akkor 

még nem tudta, mi lesz ott a teendője... 

A rágalmazók megvesztegetési kísérlete 
 

A Vilnába küldött férfiú – egyesek szerint szegről-végről a gáon rokona – a tanházban 

üldögélt. A chaszidizmus ellenzői vették körül, hát ő is ilyennek adta ki magát, közben pedig 

fülelt: titkos jelentéseket küldözgetett a chászidok akcióbizottságának. Amikor tudomására 

jutott, hogy Snéur Zálmán írásbeli vallomását Vilnába küldték fordíttatni, megértette, hogy 

most kell cselekednie. 

Felkereste a zsidó cenzort, és könyörögve kérte, hogy hűségesen fordítsa le a szöveget, 

nehogy, Isten őrizz, elferdítse, és a rágalmazók érveit támassza alá vele. A fordító 

megnyugtatta, hogy szöveghűen fogja a vallomást átültetni, sőt elárulta azt is, hogy a 

feljelentők emberei már jártak nála, s fűt-fát ígértek, ha úgy fordít, ahogyan ők szeretnék. 

Megmondotta a chászid küldöttnek, hogy ezek hiába rágalmazták előtte Snéur Zálmánt, s 

hiába ígérgettek mindenfélét, ő nem tesz a kedvükre. "Nekik persze mindent megígértem – 

fűzte hozzá –, mert másként nem szabadulhattam tőlük, de majd meglátod, milyen pontos 

munkát végzek..." 

A fordító meglehetős zavarban volt, hogy kinek tegyen eleget. A végén fortélyhoz 

folyamodott. Két különböző fordítást készített: egyet a rágalmazók szája íze szerint, s azt át is 

adta nekik, de a másikat, a valódit küldte vissza Pétervárra. Még csak nem is postán küldte, 

hanem a mi chászidunk szeme láttára bízta rá egy küldöncre, s a vizsgálóbizottság végül a 

helyes szöveget kapta meg. 

1798. november 1-jén érkezett meg az orosz nyelvű fordítás Pétervárra. Ennek 

áttanulmányozásával a vizsgálóbírák be is fejezték a maguk munkáját, s az anyagot 

megjegyzéseikkel egyetemben eljuttatták a döntésre hivatott szenátushoz. Így aztán 5559. 

kiszlév 15-én – 1798. november 23-án – a chászid Mordcháj Lipli kormánykörökben járatos 

barátai révén megtudta, hogy a vizsgálat véget ért, és nemsokára fel is mentik Snéur Zálmánt 

minden vád alól. A következő hét keddjén, kiszlév 19-én – november 27-én –, ötvenhárom 

napi fogság után közölték a rabbival, hogy hazautazhat, ártatlansága napnál fényesebben 

bebizonyosodott... 

Három óra egy ellenfél házában 
 

A szenátus bizottsága a Titkos Tanács vizsgálatai alapján nemcsak ártatlannak találta Snéur 

Zálmánt a hamis feljelentés minden egyes pontjában, hanem hivatalos jogosítványt is adott a 

chászid mozgalom számára, hogy kedve szerint működjék, senki ebben ne akadályozhassa. 

Ugyanakkor Pétervár utasítást küldött Bolgakovnak, a litvániai kormányzónak, hogy tüstént 

bocsássa szabadon a huszonkét chászid vezetőt, akiket Snéur Zálmán letartóztatása idején 

fogtak le és börtönöztek be Vilnában. A cári rendelkezés alapján azonnal szabadon 

bocsátották őket azzal, hogy "A chászid mozgalomhoz tartozó zsidókkal kapcsolatban semmi 

olyan terhelő anyag nem merült fel, ami ellenséges cselekedetnek vagy a közrend zavarásának 

lenne minősíthető." A chaszidizmus törvényes mozgalomként való hivatalos elismerését 

Szimon Dzsigulin, Fehér-Oroszország kormányzója 1798. december 15-én külön ukázban 

közölte Vityebszk kerület elöljárójával. Ez a rendelet többek közt kimondja, hogy "Őfelsége 

utasítására, amelyet hozzám nemes Pjotr Vasziljevics Lapuhin cári tanácsos és főügyész 

őméltósága juttatott el, Zalman Borohovicsot – ez volt a rabbi orosz neve – kellő vizsgálat 

után szabadon bocsátották." 

Snéur Zálmán a hét harmadik napján került szabadlábra – mint tudjuk, a Teremtés harmadik 

napjánál kétszer is írja a Biblia: "...s látta, hogy jó." Kérte, hogy vigyék reb Mordcháj Lipli 



házába. Mesélik, hogy ennek a háznak a földszintjén éppen a chaszidizmus egyik esküdt 

ellensége lakott, s Snéur Zálmánt tévedésből oda vitték. Három óra múltán azonban 

keresésére indultak a chászidok, és kiszabadították, de addig igen keserves dolga volt, mert a 

bérlő durván vitatkozott vele. Utána elmondotta, hogy ötvenhárom napos rabsága alatt 

egyszer sem érezte magát oly kellemetlenül, mint a három óra alatt a chászidok ellenségénél... 

A chaszidizmus újéve 
 

A rabbi kiszabadulása valósággal felvillanyozta a pétervári hitközséget. A chászidok a 

kemény fagy ellenére táncra kerekedtek az utcán, némelyik még cigánykereket is hányt a 

hóban. Estefelé tömegesen gyülekeztek reb Mordcháj háza előtt, várván, hogy a rabbi szólni 

fog hozzájuk. Ezt meg is tette, s beszédében az őszinte szót példázó bibliai mondást idézte: 

"Miként a víz tükre mutatja az arcot..." Amikor hazaindult, sok chászid csatlakozott hozzá, s 

mire a menet a következő hét keddjén, Chánuká második napján Vityebszkbe érkezett, a 

kíséret már sok ezer chászidból állott. 

Ljoznába érkezve a rabbi két levelet írt: egyet rabbi Lévi Jicháknak Bergyicsevbe, a másikat 

reb Báruchnak, a Báál Sém Tov unokájának. Ezenkívül körlevelet küldött szét a 

chászidoknak, amelyben figyelmeztette őket, hogy ne gyűlölködjenek és ne forraljanak 

bosszút, hanem viseltessenek szeretettel minden zsidó, még az ellenfelek iránt is. 

Most, hogy a chaszidizmus győztesen és megerősödve került ki a rá kényszerített 

viaskodásból, igen sok olyan zsidó csatlakozott soraihoz, aki addig habozott nyíltan színt 

vallani, és csak titokban ítélte el a chaszidizmus ellenzőinek cselekedeteit. 

A napról napra növekvő chászid tábor "a chaszidizmus újévévé", öröm és vigasság napjává 

nevezte ki kiszlév 19. napját, hiszen ez nemcsak Snéur Zálmán szabadulásának napja volt. Az 

egész, szorongatott chászid mozgalom lépett ki a tág mezőkre ezen a napon, s mostantól 

fogva a chászidok nyíltan, az ellenük töröktől mit sem félve szolgálhatták Istent a maguk 

módján. 

Mesélik, hogy a chászidok nagy lelkesedésükben megilát is akartak szerkeszteni kiszlév 19. 

emlékezetére, hogy azt évről évre ezen a napon felolvassák, mint Eszter könyvét Purimkor. 

Snéur Zálmán ezt nem hagyta jóvá, de azt mondotta: "Ez a nap emléknap lesz a zsidóság 

számára. Ezen a napon dicsőítjük és szenteljük majd meg az Ő nagy nevét, hogy ezernyi zsidó 

szívet bírjunk megtérésre és istenes cselekedetekre, mert ezeket az eseményeket híven 

megőrzi majd szívében a zsidók minden nemzedéke." 

Egy rosszakaratú jelentés 
 

Úgy tűnt, hogy Snéur Zálmánnak a chászidokhoz intézett körlevele nyomán – amelyben arra 

intette őket, hogy igyekezzenek az ellenzőkkel fennálló viszályt elsimítani – jelentősen 

csökkent a feszültség. De nem ez történt a vilnai hitközségben, ahol a viszálykodás tovább 

folyt, miután a chászidok erőfeszítéseket tettek, hogy képviselőiket bejuttassák az 

elöljáróságba. Az így támadt feszültség következtében egyre újabb panaszokat és ellenvádakat 

nyújtottak be a hatóságokhoz. Végül azonban meghiúsultak a chaszidizmust ellenző elöljárók 

ismételt próbálkozásai, hogy a chászidokat kizárják a vezetőségből, és 5561-ben – 1800-ban – 

rendeletet adtak ki, amely leszögezte a "karlinisták" jogait – így hívták a chászidokat a 

hivatalos szóhasználatban meg az ellenzők röpirataiban a mezericsi mágid egyik legkiválóbb 

tanítványa, a karlini rabbi Áháron után. A rendelet korlátozta a hitközség illetékességét egyes 

vallási kérdésekben, és megfosztotta attól a jogtól, hogy polgári ügyekbe avatkozzék. 

Ebben az időben nagy jelentőségű változások történtek az orosz zsidók gazdasági és 

kulturális életében. A vezető kormánykörökben nagy befolyásra tett szert egy közismert 

antiszemita, Gavril Gyerzsavin orosz költő és politikus, aki magas állami tisztségekben 



szolgált, s történetűnk idején, Pavel cár uralkodása alatt tagja volt az állami tanácsnak, 

felelőse az államkincstárnak. Illetékességét önhatalmúlag kiterjesztette mindarra, amit 

"zsidókérdésnek" tekintett. A főállamügyész őt küldte Puhinba, az ottani zsidóknak a helyi 

kormányzó ellen benyújtott panaszainak kivizsgálására, azután pedig a cár utasítására Fehér-

Oroszországba küldték, hogy felderítse, mi okozta az ott dúló éhínséget. 

Fennállott a veszély, hogy a köztudottan antiszemita Gyerzsavin működése károsan hat majd 

a zsidóságra. Snéur Zálmán, aki nemcsak chászidjaiért, hanem a körzet teljes zsidóságáért 

felelősnek érezte magát, különböző lépéseket tett, hogy elejét vegye a bajnak. Igénybe vette a 

kapcsolatait, és igyekezett hatni Gyerzsavinra, mérsékelni a gyűlöletét. 

Ugyanakkor viszont a chaszidizmus ellenzői azon voltak, hogy felhasználják Gyerzsavint a 

chászidok és vezetőik ellen. Ez világosan kiderül Gyerzsavin jelentésének abból a részletéből, 

amely Snéur Zálmán befolyásával foglalkozik: "A zsidók azt panaszolják, hogy a chászidok 

elidegenítik tőlük a gyermekeiket, azonkívül pénzt és aranyat szednek, hogy azt Palesztinába 

küldjék, mert bíznak a Messiás eljövetelében és jeruzsálemi Szentélyük újjáépülésében..." 
 

Napóleon hadjárata 

 

Pétervárott Gyerzsavin részletes jelentést nyújtott be, amelyben különböző gazdasági 

korlátozásokat javasolt elrendelni a zsidók ellen. Egyes nagy földbirtokosok, élükön 

Ljubomirszkij herceggel, aki jóindulattal viseltetett Snéur Zálmán iránt, vitatták Gyerzsavin 

következtetéseit, s igyekeztek a cár előtt cáfolni a jelentést, leleplezni benyújtóját. Pavel cár, 

noha betegesen érzékeny volt minden lázadási vagy árulási vádnak még a gyanújára is, 

félretolta a jelentést: Gyerzsavint nem is volt hajlandó fogadni, javaslataiból pedig szinte 

semmit sem valósított meg. Ez nem kis mértékben Snéur Zálmán igyekezetének volt 

köszönhető: nagy befolyással bíró chászidjai titokban mindent megtettek ezért. 

Ámde miközben Snéur Zálmán békében szerette volna a chászid mozgalomnak szentelni 

magát, s a zsidóság szellemi és anyagi felvirágoztatásán fáradozni, a vilnai ellenzők nem 

nyugodtak, folytatták álnok áskálódásaikat, így akarván elérni azt, amit a bűnös besúgással 

nem sikerült. 

A második rágalomhadjáratot Ávigdor Hájimovics kezdeményezte. Még emlékezhetünk rá 

Pinszkből, ahol ő mozdította el állásából Lévi Jichákot, a város rabbiját, s ugyancsak ő volt 

az, aki nem csekély szerepet játszott már az első feljelentés körül is. 

Reb Ávigdor szívéből gyűlölte a chászidokat. 1781-ben ő járta ki, hogy Vilnában a gáon 

parancsára nyilvánosan égessenek el egy híres chászid könyvet. Városában, Pinszkben nem 

volt képes elnyomni a chászid mozgalmat, amely egyre nőtt és fejlődött, és 1796-ban meg is 

fosztották állásától, s kiűzték a városból. Attól fogva örökös pereskedésben állott a 

hitközséggel, kártérítést követelt elbocsátásáért, s a főváros legmagasabb köreit is ostromolta 

követeléseivel. 

Négy év elteltével, 1800-ban, amikor erőfeszítései még mindig nem jártak eredménnyel, a 

vilnai ellenzék benne találta meg a legalkalmasabb eszközt, hogy a chászidokat, kiváltképpen 

pedig Snéur Zálmánt újból megtámadja. 

Napóleon Erec Jiszráélban 
 

1800 tavaszán Ávigdor Pétervárra érkezett, s "fegyvertára" négy chászid könyvből állott. A 

Rivás végrendelete című munka a Báál Sém Tovnak tulajdonított gondolatokat tartalmazta; a 

másik a polóniai (lengyelországi) rabbi, Joszéf Hákohén műve volt, a Tol'dot Jákov Joszéf, 



harmadik a mezericsi mágid könyve, az Or HáTorá, a negyedik pedig Snéur Zálmán Tánjája. 

Panaszt nyújtott be a cárhoz a chászidok Pinszkben működő "új szektája" ellen, azt állítván, 

hogy a chászid vezetők Sábtáj Cvi és Jákov Frank útját követik, hamis tanokat prédikálnak, 

amelyek alkalmasak arra, hogy aláássák a zsidóság erkölcsét, és megingassák a cár és 

kormánya iránti hűségét. A rágalmazó különféle "dokumentumokat" mutatott be állításainak 

alátámasztására: az említett könyvek kiragadott részleteit, amelyekhez persze a maga 

értelmezését fűzte. A legsúlyosabb vád ismét az volt, hogy Snéur Zálmán pénzt küld 

Palesztinába. Ávigdor azt állította, hogy a pénznek csak csekély része jut el a rászorultakhoz: 

java részét a "szekta" tagjai maguk között osztják szét. 

Pavel cár nem foglalkozott túl komolyan a dologgal, de nem is süllyesztette el az aktát. 

Megbízta a főállamügyészt, hogy folytasson vizsgálatot Litvániában, az pedig a körzet 

katonai kormányzójára, Golnyicsev-Kutuzovra hárította a feladatot. Ez, miután semmivel sem 

látta bizonyítottnak a panaszt, Kornyev pinszki kormányzótól kért jelentést. Kornyev – az 

igazságnak megfelelően – békés, törvénytisztelő polgárokként festette le a törvényhatósága 

területén élő chászidokat. A Pétervárra küldött jelentésnek is hasonló volt a hangja: 

felelevenítette a két évvel azelőtti rágalomhadjárat kudarcát, és emlékeztetett arra, hogy a 

ljoznai Zalman Borohovicsot és huszonkét chászidját végül is szabadon bocsátották, nem 

lévén ellenük semminemű bizonyíték. A jelentés összefoglalásában Kutuzov leszögezte, hogy 

Ávigdor vádjainak semmiféle alapjuk nincs, kártérítési követelései indokolatlanok. 

De hiába zúzta porrá a jelentés Ávigdor vádpontjait, a cár mégsem volt hajlandó lezárni az 

iratcsomót. Egyesek szerint arra gyanakodott, hogy a chászidoknak sikerült befolyásolniuk a 

körzeti kormányzókat, mások szerint megsajnálta a csúffá tett Ávigdort. Tény, hogy az 

uralkodó 1800. október 7-én utasítást adott a főállamügyésznek: rendelje el, hogy a 

helyhatóság foglalkozzék Ávigdor kártérítési követeléseivel. 30-án Oboljanov főügyész 

sürgős leiratot küldött Szverinnek, Fehér-Oroszország kormányzójának: "Tartóztassa le a 

karlinisták – azaz a chászidok –vezetőjét, Borohovics zsidót, és szállíttassa Pétervárra..."  

A parancsot nem sokkal azután adták ki, hogy Gyerzsavin benyújtotta volt a maga jelentését, 

amelyben szerepelt az a vádpont is, miszerint Snéur Zálmán, a "szekta" feje, jelentős 

összegeket küld Palesztinába. Ennek a vádnak, amelyet Ávigdor panasza is tartalmazott, most 

sokkal nagyobb jelentősége volt, mint két évvel azelőtt. Egy éve Napóleon Erec Jiszráélben 

felszólította a világ zsidóságát, hogy támogassa őt, ennek fejében pedig ígéretet tett a Szentély 

újjáépítésére. Oroszország és Franciaország hadiállapotban állt egymással, így azután ez a 

vádpont igen súlyos következményekkel járhatott... 

Nyilvános vita Ávigdorral 
 

Snéur Zálmán ezúttal sokkal kényelmesebb és emberibb körülmények között jutott el a 

fővárosba, mint előző letartóztatása alkalmával. Postakocsin utazott, kíséretében két 

chászidjával és kisebbik fiával, reb Moséval, aki francia-, illetve orosztolmácsként ment vele. 

5561. tisri 24-én – 1800. november 9-én – indultak Ljoznából, és négy nap múltán érkeztek 

Pétervárra, három polgári hivatalnok kíséretében. 

További négy nap elteltével Szverin, Fehér-Oroszország kormányzója jelentette, hogy saját 

kezdeményezéséből "alapos titkos vizsgálatot" folytatott és megállapította, hogy a chászidok 

ellen emelt vádaknak semmi alapjuk nincs: soha nem folytattak kormányellenes 

tevékenységet, vezetőjük, Borohovics rabbi pedig a szentkönyvek tanulmányozásával és 

imádságokkal foglalkozik, vagy döntőbíráskodik különböző peres felek felkérésére és teljes 

megelégedésükre, ellene tehát semmiféle vád nem emelhető. Ez a jelentés nagy segítségére 

volt Snéur Zálmánnak abban, hogy Ávigdor politikai színezetű vádjai alól tisztázhassa magát. 

Pétervárott házi őrizetben tartották Snéur Zálmánt a szenátus épületének egyik zárt 

szárnyában. Így a fogság sokkal elviselhetőbb volt, mint az előző: még zsidó és nem zsidó 



szolgákat is bocsátottak rendelkezésére. 

Ávigdor tizenkilenc pontban foglalta össze a vádjait, amelyeket a kettejük között rendezett 

nyilvános vitán adott elő. Ezen jelen voltak a leendő bírák, a szenátusi bizottság tagjai is. 

Mikor azonban Ávigdor belefogott a vádakba – Snéur Zálmán sorra válaszolt ezekre –, a 

bizottsági tagok mukkot sem értettek a jiddis nyelvű vitából. Elrendelték tehát, hogy Ávigdor 

írásban, orosz nyelven nyújtsa be a vádpontokat, Snéur Zálmán pedig ugyancsak írásban, 

orosz nyelven válaszoljon reájuk. 

A vádak egyrészt vallásbölcseleti, másrészt gazdasági és társadalmi jellegűek voltak. A 

fennmaradt dokumentumokból csak úgy árad a besúgás orrfacsaró bűze, s egyértelműen 

bizonyítják, hogy mindenáron be akarták vonni a nem zsidó hatóságokat a zsidók közötti 

vitába. Ávigdor akkor érte el a nevetségesség csúcsát, amikor a chászidokat azzal vádolta, 

hogy sajátos öltözetet viselnek... Vázolta, mily odaadóan ragaszkodnak a chászidok 

mesterükhöz: előadta, hogy jobban engedelmeskednek neki, mint Mózes Tórájának, a 

"karlinistákat" pedig ismételten "Sábtáj Cvi embereinek" titulálta. 

Snéur Zálmán az összes vádpontot rágalomnak minősítette. Bebizonyította, hogy olyan 

vérvádak is szerepelnek köztük, amilyenekkel addig a lengyel papság feketítette be a 

zsidóságot s amelyek miatt annyi zsidó vért ontottak. Zárszavában elmondta: reméli, hogy 

őfelsége, a cár felismeri az igazságot, felmenti őket minden vád alól, és szabadon bocsátja őt. 

Ávigdor meghamisítja a Tánját 
 

Snéur Zálmán válaszai rendkívül meggyőzőek voltak. A titkos bizottság hamarosan arra a 

meggyőződésre jutott, hogy Ávigdor rút vádjainak nincsen semmiféle politikai alapjuk, s az 

ügy nem egyéb, mint belső, vallási vita a zsidók között. Az iratcsomót 1800. november 27-én 

visszaszármaztatták a szenátushoz, hogy az vitassa meg az ügyet a zsidó hitközségek 

szervezeti problémájaként. Ugyanakkor – kétheti fogvatartás után – szabadon bocsátották 

Snéur Zálmánt, de felkérték, hogy egyelőre maradjon Pétervárott. 

A fejlemények sehogy sem voltak Ávigdor ínyére. Még ugyanazon év decemberében újabb 

emlékiratot terjesztett be, amelyben terjedelmesen idézgetett a Tánjából, hogy bizonyítsa a 

mozgalom "áruló szándékait", nemcsak a zsidó hittel, hanem a kormányzattal szemben is. 

Még attól sem riadt vissza, hogy meghamisítsa a szöveget. "A világ népei" kifejezést például 

így fordította: "keresztények" – csak hogy a vizsgálóbizottság tagjait felbőszítse. Snéur 

Zálmán azonban könnyűszerrel leleplezte a hamisítást, s ezzel szétzúzta a vádat. 

Ávigdor azt is követelte, hogy kobozzák el Snéur Zálmán irattárát, s derítsék ki, mekkora 

összegeket juttatott külföldi híveinek. Követelte továbbá, hogy tartóztassák le a 

kormányzóságok chászid vezetőit, s foglalják le könyvelésüket. Végül pedig figyelmeztetett, 

hogy a chászidok fel akarják lázítani szüleik ellen az ifjúságot, s a családok pénzét a 

gyermekek segítségével próbálják megkaparintani. 

Ezúttal a teljes anyag a szenátus harmadik ügyosztályához került, számos dokumentummal és 

pénztárkönyvvel együtt, amelyeket a főügyész rendeletére Snéur Zálmán házában foglaltak le. 

Az egész dokumentációt két zsidó fordította oroszra, s mellékelték hozzá nyilatkozatukat, 

miszerint az anyagban nem bukkantak semmire, ami ellentétben állana a zsidó hittel vagy az 

állam érdekeivel. 

I. Alekszandr aláírja a felmentést 
 

Snéur Zálmán a szenátus "felkérésére" Pétervárott maradt. A Voznyeszenszkij utca 21. alatt 

lakott, s várta az ítéletet, hogy azután hazautazhasson. Vagy tizenöt hétig húzódott az ügy, s a 

hosszas huzavona meg a gyötrő bizonytalanság már-már kedélybeteggé tette. Bizonyára még 

sokáig várakoztatták volna, de hirtelen meggyilkolták Pavel cárt, s fia, I. Alekszandr került a 



trónra. 

...Mesélik, hogy Peszách előtt, Sábát HáGádol napján, Pavel cár áthajtatott azon az utcán, 

amelyben Snéur Zálmán lakott. A rabbi az ablakban állott, figyelmesen szemlélte a hintajában 

ülő cárt, és azt mondotta: nem látja többé a feje körül a hatalom dicsfényét. A Peszách első 

napját követő éjszakán történt a merénylet... 

Az új cár első intézkedéseinek egyike Snéur Zálmán felmentése volt: elrendelte szabadlábra 

helyezését, mivel minden, ellene felhozott vád semmisnek bizonyult. 

Alekszandr cár népszerűségre törekedett minden alattvalója körében, s a zsidóságról sem 

feledkezett meg. Snéur Zálmán szabadonbocsátása és a chászid mozgalom felmentése a hamis 

vádak alól alkalmas volt a zsidó tömegek kiengesztelésére. Ugyanakkor a vilnai hitközség 

jelentős összegű segélyt kapott, amelynek célja az ellentábor megnyerése volt, miközben az 

egyre sűrűbben jelentkező felvilágosult zsidók engedélyt kaptak, hogy gyermekeiket orosz 

iskolákba írathassák be. 

A győzelmet ünneplő Snéur Zálmán szerette volna elérni a chászid mozgalom teljes 

elismerését, hogy ne ismétlődhessenek meg az Ávigdor-féle mesterkedések. Most, hogy 

hazautazhatott volna, immár saját jószántából maradt Pétervárott, további négy hónapon át. 

Két emlékiratot nyújtott be a szenátushoz, ecsetelve bennük a két év előtti és a mostani 

feljelentés okozta fájdalmakat és szenvedéseket. Felhívta a szenátus figyelmét arra, hogy a 

rágalmazók még mindig nem nyerték el méltó büntetésüket, s ezért megtörténhet, hogy elölről 

kezdik fondorlatoskodásukat. Előadta, hogy Ávigdor Hájimovics azért tette mindezt, hogy 

bosszút álljon hitközségén, amely nem volt hajlandó megújítani a vele kötött szerződést, mert 

tisztségét idegen célokra használta fel, visszaélt a fejére helyezett rabbikoronával, no meg 

azért is, mert sűrűn lerészegedett, amint ezt a pinszki törvényszék bírája által jegyzőkönyvbe 

vett tanúvallomások bizonyítják. 

Végül kérte a szenátust, hogy illetékessége jogán utasítsa rendre Ávigdor Hájimovicsot, 

szólítsa fel, hogy a jövőben tartózkodjék a rabbik és a chászidok ügyeibe való beavatkozástól, 

és kötelezze, hogy fizessen neki kártérítést a rágalmak által okozott kárért és szenvedésért. 

Látogatás az ellentábor vezetőinél 
 

Az emlékirat nem járt eredménnyel, ezért Snéur Zálmán, mielőtt elhagyta volna a fővárost, 

újabb memorandumot terjesztett a cár elé. Ebben egyértelmű intézkedést kért, a chászidok 

minden gyanú alól való tisztázását, nyugalmuk biztosítását, Ávigdor megbüntetését és 

kártérítés fizetésére kötelezését. Ezután Ljadiba utazott: Ljubomirszkij herceg kínált fel neki 

békés lakhelyet, ahonnan nyugalomban, tisztességben irányíthatja hívei táborát. 

Második letartóztatása során Snéur Zálmán kilenc hónapot és tíz napot töltött Pétervárott. Két 

hétig tartották fogságban, azután házi őrizetben volt, további négy hónapig, 1801. július 

végéig pedig önszántából maradt a fővárosban. 

A chászidok azt mesélik, hogy épp az egyik legtekintélyesebb ellenzéki igyekezett Snéur 

Zálmán fogságát megkurtítani, mert a rabbi megígérte neki, hogy kiszabadulása után felkeresi 

az ellentábor három kiemelkedő vezérét, és tárgyalásokat folytat velük. A szklovi rabbi 

Netkin volt ez, aki úgy intézte, hogy az első három ügyirat közül, amely az új cár elé kerül, a 

rabbié legyen legfölül: joggal feltételezte, hogy a legelső ügyben az uralkodó kegyelmet fog 

gyakorolni. S valóban, a cár, amint megpillantotta az iratcsomón a megjegyzést, hogy Snéur 

Zálmán köteles élete végéig Pétervárott maradni, ráírta: "Én, I. Alekszandr cár, elrendelem 

azonnali szabadonbocsátását." Tüstént ukázt küldtek Vityebszkbe, a rabbi pedig, ahogy csak 

tehette, elutazott az ellentábor három tekintélyéhez: rabbi Mose Chéfec gáonhoz, a szkalovi 

rabbi Jehosuá Zeitlin gáonhoz és a jemciszlavi rabbi Joél gáonhoz. 

Mesélik, hogy az első kettő eleinte tüntető lenézéssel fogadta, s magatartásuk csak akkor 

szelídült meg, amikor minden kérdésükre kielégítő választ adott, még olyan problémákra is, 



amelyeken régóta tépelődtek, de nem találtak rájuk megoldást. Ekkor már tisztelettel bántak 

vele, és megbecsüléssel búcsúztak el tőle. A harmadik, reb Joél kezdettől fogva "rabbinak" 

szólította, és emlékeztette rá, hogy fiatal korában egy talmudi passzus magyarázatát kérte 

Snéur Zálmántól, aki világos választ adott kérdésére. 

Snéur Zálmán Napóleon ellen 
 

Miután köszönettel elfogadta Ljubomirszkij herceg meghívását, aki Oroszország egyik 

legnagyobb földbirtokosa volt, s mindig pártolta a zsidókat, Ljadiban telepedett le. A herceg 

pompás fogatot és fegyveres kíséretet bocsátott rendelkezésére. Így indult el Pétervárról 

hatalmas chászid serege élén – állítólag ötezren kísérték –, és a Sábát Náhámu előtti pénteken, 

5561. Menáchém Áv 14-én érkezett Ljadiba. Itt töltötte hátralévő életét, több mint tíz évet, s 

ezért hívta őt a zsidó világ ljadi rabbinak, míg hívei, a chábád chászidok Álte rebbének 

nevezik mind a mai napig. 

Mesélik, hogy a herceg parancsba adta a birtok intézőinek, bocsássanak Snéur Zálmán és a 

Ljadiba érkező chászidok rendelkezésére ingyen épületfát. Megbízta bérlőjét, a chászid 

Ávráhám Krolert, hogy irányítsa az építkezést. 

Pár hónappal később – 5562. kiszlév 19-én, amikor Snéur Zálmán hálaadó lakomát rendezett 

kiszabadulása és a chászid mozgalom elismerése örömére, s ezrével áradtak a chászidok 

Ljadiba – a herceg elrendelte, hogy tonnaszámra kapjanak lisztet és kellő számú vágómarhát a 

tömérdek vendég ellátására. Tucatnyi, nem zsidó lakos adta át lakását, hogy a vendégek 

megszállhassanak, mivel hálásak voltak a helységben megtelepedett zsidóknak a gazdasági 

fellendülésért. 

Zsúfolt volt a nagyterem, amikor a rabbi hívei elé lépett. Egy dallal kezdte, majd beszéddel 

folytatta, amelynek kiindulópontja az 55. zsoltár egyik verse volt: "Megváltotta békében 

lelkemet...". 

Attól fogva Snéur Zálmán azon buzgólkodott, hogy az orosz zsidóság szellemi és gazdasági 

helyzetét javítsa. Kisebbik fiát, a sokoldalú reb Mosét adminisztratív vezetővé nevezte ki, 

azzal a feladattal, hogy minél több zsidó családot telepítsen át a zsúfolt nagyvárosokból 

mezőgazdasági körzetekbe. Pénzalapot létesített az áttelepülők támogatására, és – kitűnő 

pétervári kapcsolatainak hála – sikerült jelentékeny állami támogatást is kapnia. Száz meg 

száz zsidó család szakított az üzleteléssel Ukrajna és Fehér-Oroszország városaiban meg a 

jekatyerinosztavi és poltavai körzetekben: kisbirtokosok lettek, akik becsülettel keresik a 

kenyerüket. Reb Mose sűrűn utazott érdekükben a fővárosba. 1811-ben Snéur Zálmán 

hatalmas méretű letelepítési akcióba fogott, és a kormányhoz fordult, hogy adjon a 

letelepülőknek ingyen földet, tízévi hitelt szerszámok és igavonó jószágok vásárlására, 

további öt évre pedig adómentességet. Akkoriban azonban, az orosz-francia háború kitörése 

előtti feszült légkörben, ezek a tervek nem valósulhattak meg. 

Amikor a háború kirobbant, és Napóleon betört Oroszországba, kiderült, hogy Snéur Zálmán 

– az a zsidó vezető, akit két ízben is lázadással és hazaárulással vádoltak – buzgó orosz 

hazafi, aki az idegen hódító ellenében uralkodóját támogatja. Valójában persze zsidó szellemi 

megfontolások alapján állt szemben Napóleonnal, de ezt a szembenállást gyakorlatilag is 

megvalósította: az oroszok tevőleges támogatása útján. Szigorúan bizalmas levelet írt 

ragaszkodó hívének, a vilnai reb Mose Meiselsnek, amelyben kifejtette, hogy a Ros HáSáná-i 

muszáf ima közben világossá vált előtte: ha Bonaparte győz, az politikai és gazdasági 

szempontból előnyös lenne a zsidóknak, de szellemi tekintetben veszedelmet hozna reájuk, 

eltávolítaná szívüket Mennyei Atyjuktól. Alekszandr cár győzelme gazdasági és politikai 

szenvedéseket hozna a zsidókra, ám a Mennyei Atya felé fordítaná szívüket, hitük és 

szellemük megerősödhetnék. 

S míg szerte Európában, a Napóleon seregei által megszállt Lengyelországban és 



Oroszországban a zsidó vezetők – köztük chászidok is – örömmel fogadták a francia császárt, 

aki a zsidóknak polgári jogegyenlőséget ígért, Snéur Zálmán minden tőle telhetőt megtett a 

visszavonuló orosz seregek támogatása érdekében. Rávette chászidjait, hogy kémkedjenek az 

oroszok javára. Ezek kiváló franciatudásuk révén beépültek a meghódított területek francia 

katonai törzskarába, és az általuk kiépített hálózat közvetítésével értékes híreket továbbítottak 

az orosz hadseregnek. Egyes zsidókat el is fogtak a franciák, és orosz kémekként kivégezték 

őket. Mesélik, hogy reb Mose, Snéur Zálmán kisebbik fia is az orosz kémszolgálatnak 

dolgozott. 

Különösképpen kitűnt a hírszerzés terén Mose Meisels, aki igen felelős beosztást kapott a 

megszálló francia hadseregben, s még a titkos térképekhez is hozzáférhetett. Jó szolgálatait 

igen nagyra becsülte az orosz főparancsnokság, sőt Alekszandr cár is, aki szívesen fogadta 

udvarában reb Mosét. A derék ember nemegyszer használta fel jó kapcsolatait a chászidok 

érdekében. 

A legutolsó utazás 
 

Amikor Napóleon seregei Ljadihoz közeledtek, az orosz főparancsnokság azt tanácsolta Snéur 

Zálmánnak, hogy a visszavonuló sereggel együtt hagyja el a helységet. Az orosz stratégia 

ugyanis abban állott, hogy – a döntő összeütközésekről lemondva – egyre hátráljanak, s így 

csalogassák be a francia hadsereget a végtelen kiterjedésű orosz területekre, miközben a 

visszavonuló sereg felperzselt földet hagy maga mögött. Mindez nagyon sok szenvedést és 

bánatot okozott a zsidóknak, amit Snéur Zálmán mélyen átérzett, de nem tántorította el 

meggyőződésétől, hogy Napóleon előbb-utóbb vereséget szenved, s a kormánya ellen 

fellázadó franciák még trónjáról is letaszítják. 

Snéur Zálmán és családja 1812. augusztusában hagyta el Ljadit: lóhalálában kellett 

menekülniük, mindenüket odahagyva. Szmolenszkba tartottak, de mindjárt tovább kellett 

menniük, mert a francia előőrsök már ezt a várost is megközelítették. Vagy öt hónapon át 

gyötrődött kíséretével együtt az úttalan utakon, a kemény orosz télben, mígnem Kurszk 

közelében egy kisvárosba érkeztek. Snéur Zálmán itt megbetegedett, és 5563. – 1812. – tévét 

24-én, hatvannyolc éves korában elhunyt. 

A közeli Hadicsban helyezték végső pihenőre. A vezetés fia, rabbi Dov Ber kezébe került, 

akit általában Középső Ádmornak neveztek... 

* * * 
 

Így ért véget az utóbbi évszázadok egyik legkiemelkedőbb és legeredetibb zsidó vezetőjének 

tartalmas és feszült, sikerekkel és küzdelmekkel tarkított, önfeláldozó földi pályafutása. 

Megvédte a fiatal chaszidizmust, győzedelmeskedett, s lerakta a chábád mozgalomnak, a mai 

zsidó világ nagy jelentőségű erejének alapjait. A rabbi, aki a szilárd elszántságot, a páratlan 

tudást, a kábálá mély ismeretét és a vitathatatlan vezetői képességeket egyaránt birtokolta, 

sohasem kért semmit önmaga számára. Így beszélt erről egy emelkedett pillanatban: "Nem 

kívánom a Te édenkertedet, nem kívánom a Te túlvilágodat, csak Téged, Magadat akarlak!" 

A tanait követő chászidok egész életükben az ő iránymutatása szerint haladnak: a szellemet 

helyezik az anyag fölébe, így valósítván meg a nem könnyű feladatot, hogy "az agy 

uralkodjék a szív fölött". Mindmáig közöttünk él: a chászidoknak az ellentábor fölött aratott 

győzelme, az egymástól távolra szakadtak összekapcsolása, a világ zsidóinak megmaradása 

elevenen tartja emlékét. 

Snéur Zálmán neve örökkön fennmarad: nemzedékről nemzedékre száll az Álte rebbe 

emlékezete... 
 



 

Lámed-Bét: Lév, mint szív... 

 

Lámed-Bét: Lév, mint szív... 

 

Tánjá, 32. fejezet  
 

Az alábbiakban rabbi Snéur Zálmán Tánjá című főművének, 

a chábád filozófia alapkönyvének egy jellegzetes fejezetét közöljük 

 

...Az előbbiek szem előtt tartásával – ha valaki a testieket semmibe veszi, és öröme-vígsága 

csakis lelki-szellemi eredetű – egyenes és könnyen járható utat találunk a "Szeresd 

felebarátodat, mint önmagadat!" parancsának elsajátításához minden zsidó számára, akár 

kicsi, akár nagy. 

Ha a test és szükségletei megvetendőknek számítanak, a lélek és a szellem pedig 

magasztosnak – hiszen az élő Istentől erednek, ezért egyenlőek is: egy tőről fakadnak, "egy 

atyától származnak"; ezért testvér egymással minden zsidó is, mert lelke Istenben 

gyökeredzik, csak porhüvelyük különbözik –, akkor azok között, akiknek a test a fő, a lélek 

mellékes, nem létezhet valódi szeretet és testvériség, hacsak nem olyan, amely mögött valami 

érdek rejtőzik. Erre mondja Hillél, a nagy tanaita, hogy a "Szeresd felebarátodat, mint 

önmagadat!" parancsolata tulajdonképpen az egész Tóra lényege – a többi csak magyarázat. 

A Tóra lényege, alapja és gyökere a lélek fensőbbségének biztosítása – hogy a lélek magasan 

a test felett szárnyalhasson – és a végtelen isteni dicsfénynek a zsidó közösségre, a Kneszet 

Jiszráélre ruházása, hogy minden lélek egy forrásból fakadhasson. De ha a lelkek között – 

Isten őrizz! – egyenetlenség támad, az isteni dicsfény nem nyughatik olyan helyen, mely nem 

tökéletes; ahogyan az imában is mondjuk: "Áldj meg bennünket, Atyánk, mindnyájunkat 

együtt, orcád fényével" – ahogy ezt más helyütt részletesen kifejtettük. 

A Talmudban az áll, hogy ha valaki felebarátját vétkezni látja, kötelessége gyűlölni, és 

tanítóját is rávenni arra, hogy gyűlölje. Ám ez csak az olyan "felebarátra" vonatkozik, akivel 

együtt tanultak Tórát, együtt tartották be a parancsolatokat, s akivel szemben már lerótta a 

figyelmeztetés kötelességét: arra, aki vele együtt a Tóra és a parancsolatok platformján áll, s 

ennek ellenére nem szállt magába, és nem hagyta el a vétkek útját (ahogyan a Széfer 

Chárédim részletezi). Aki nem barátunk, nem tartozik társaságunkhoz, arra Hillél szavai 

szerint (az Atyák traktátusában) így kell tekintenünk: "Légy Áron tanítványai közül, aki a 

békét szereti... szereti az embereket, és közel hozza őket a Tórához." Ez azt jelenti, hogy még 

azokat is, akik távol vannak az Örökkévalótól és Tórájától, a szeretet kötelékeivel kell 

közelebb hozni: talán sikerül őket megnyerni a Tóra és Isten szolgálatára, s ha nem, akkor is 

jutalom jár az emberszeretetért. 

Ezenkívül: aki a hozzá közelállókat már figyelmeztette, így hát gyűlölnie kellene őket, ha 

nem térnek meg, annak ugyanakkor szeretnie is kell őket. Mindkettő helytálló: haragudni kell 

a bennük rejlő rosszért, és szeretni kell őket az ugyancsak bennük szunnyadó jó kedvéért, 

amely nem más, mint az Istenség szikrája, mely isteni lelküket élteti. Sőt irgalmat is köteles 

kelteni magában iránta – a benne rejlő isteni szikra iránt, mely száműzetésben van a Rossztól 

eredő negatív tulajdonságokban. Az irgalom pedig megszünteti a gyűlöletet, és felébreszti a 

szeretetet... 

[Dávid király szavai: "Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket..." csak az istentagadó, ateista 



epikureusokra vonatkoznak, akiknek – mint a Talmud (Sábát 16. fejezet) mondja – nincs 

részük Izrael Istenében.] 
 

Jegyzetek 

 

A héber szavak átírásában a Magyarországon használatos átírási gyakorlat nem bizonyult 

megfelelőnek, mivel megközelítőleg sem tükrözi a mai héber nyelv szerinti kiejtést. Ezért  A 

magyar helyesírás szabályai (Bp. 1984.) című akadémiai helyesírási szabályzatnak Az átírás 

című alfejezetében adott elvi útmutatás alapján a mai nyelv szerinti kiejtést leginkább 

megközelítő átírást alkalmaztunk. A hibátlan kiejtés természetesen csak nyelvészeti jelek 

segítségével lenne érzékeltethető. Az ismertebb kifejezéseket (Tóra, Talmud stb.) a magyar 

nyelvben meghonosodott kiejtés szerint írtuk át. 

Az alábbiakban a szövegben dőltbetűkkel kiemelt fogalmak magyarázatát adjuk meg. 

 

Ádmor – a chászid szellemi vezető elnevezése. Rövidítés: Ádonénu, Morénu, Rabbénu, 

vagyis: Urunk, Tanítónk, Mesterünk (lásd rebbe). 

ágádá – monda, legenda. Biblia-magyarázó elbeszélések gyűjteménye, amely a Tóra 

hetiszakaszaihoz tartalmaz példázatokat. 

álijá – jelentése: "felmenetel". Bár a Bibliában is a zsidók Palesztinába – Erec Jiszráélba 

vándorlását és ottani letelepedését jelenti; később jelentése kiterjedt zsinagógai 

közösségekben a Tóra-olvasó emelvényre való felmenetelre. 

álmessiás – olyan személy, aki azt terjeszti magáról, hogy Izraelnek Isten által kijelölt 

megváltója. A szövegben többször említett Sábtáj Cvi (1626-1676) dönme nevű mozgalma 

egész Európára hatott, de maga az álmessiás négyszáz hívével együtt iszlám hitre tért. Jákov 

Frank (1726-1791), "a podóliai misztikus", azt hirdette magáról, hogy lélekvándorlás révén 

jogosult a messiási címre. Mintegy ezer hívével együtt kikeresztelkedett. 

ámchá – szó szerint: "néped". Értelme: "népség". Lásd: ám háárec. 

ám háárec – jelentése: "a föld népe". A Szentírásban még egyszerűen a földmíveseket nevezik 

így, később azonban már azokat, akik nem járatosak a vallási törvényekben és szokásokban. 

Több modern kommentátor szerint a bibliai "ám háárec" nemegyszer egyfajta népképviseletet 

is jelentett.  

áv – lásd Menáchém Áv. 

 

báchur – szó szerint "ifjú"; a jesivákon a talmudistákat nevezik így. Gyakran használatos 

"rabbinövendék" értelemben; bócher alakban lekicsinylő, gúnyos értelmű. 

bár micvá – jelentése: "a parancsolat fia". A zsidó ifjakat tizenhárom éves és egynapos 

korukban "férfivá avatják": ettől kezdve kötelesek tfillint rakni és a Tóra elé járulni. 

bétdin – lásd: rabbinikus bíróság. 

Bét HáSoévá – teljes nevén: Szimchát Bét HáSoévá, "vízmerítés öröme". Szukot 

félünnepének (hol hámoéd) minden estéjén tartottak örömünnepet.  

bócher – lásd: báchúr. 

 

cádik – "igaz ember", a vallás parancsainak mindenben eleget tevő ember. Értelme átterjedt a 

különleges tiszteletben részesülő, csodatevő hírében álló bölcs chászid rabbikra. 

Chánuká – kiszlév hó 25-én kezdődő nyolcnapos örömünnep annak emlékére, hogy a 

Mákkábeusok a szír hódítóktól visszafoglalták a Szentélyt. 

cherem – kiátkozás, egyházi átok; kiközösítés.  



chupá – esküvő, esküvői baldachin. 

 

din Torá – a rabbinikus bíróság által hozott törvény, ítélet. 

 

elul – a zsidó naptári év tizenkettedik, 29 napos hónapja. A polgári időszámítás szerint 

általában augusztus–szeptemberre esik. 

 

gabella – "hitközségi adó": az az illeték, amelyet a hitközségek az általuk nyújtott 

szolgáltatásért (például a rituális vágásért) szedtek be. 

gáon – "lángész", "tudós": a zsidóság legfelsőbb vallási tekintélyei a Talmud harmadik 

tudósnemzedéke után, akik a törvényhozás és a vallási tudományok élén álltak. Az idők 

folyamán ezt a címet viselték a különböző korok kiemelkedő halachikus (törvényhozási) 

szaktekintélyei. 

gemárá – arámi eredetű szó, jelentése: "tanulás". A két részből álló Talmudban a Gemárá 

lényegében a Misná törvényeinek megvizsgálása és bővebb megmagyarázása: a törvények 

szövegén (háláchá) kívül elbeszéléseket (ágádákat) is tartalmaz. 

 

háláchá – "törvény": így nevezik a Talmudban található törvényeket. Ugyancsak így nevezik a 

későbbi törvényhozók döntéseit. 

háráv – "a rabbi": a rabbiknak kijáró, nevük elé tett cím. 

hászkálá – szellemi mozgalom, amely a francia felvilágosodás hatására a zsidó vallási 

tudományok tanulmányozása helyett a világi tudományokban való búvárkodást helyezte 

előtérbe. 

 

Izrael – itt: a zsidóság, a zsidó nép. 

 

jesivá – felsőfokú iskola a Talmud tanítására; a zsidó szellemiség fellegvára. 

jiddis – a kelet-európai zsidóság által beszélt nyelv: régebbi német elemekből áll, s szláv és 

héber sajátosságokkal keveredett. Héber betűkkel írják. 

 

kábálá – a titkos, rejtélyes tanok neve; a zsidó misztika tana, melynek alapvető könyve a 

Zohár. 

kiszlév – a zsidó naptári év harmadik, 29 vagy 30 napos hónapja. A polgári időszámítás 

szerint általában november–decemberre esik. 

kolél – szó szerint: "benne foglaltatik". A modern időkben olyan Talmud-kollégium, 

amelyben nős fiatalemberek tanulnak Tórát. Itt: közösség. 

kóser – héber eredetije: kásér. A zsidó vallási előírások szerinti, a rituális szabályoknak 

megfelelő. Elsősorban az étkezés és az ételek elkészítésének szabályaira alkalmazzák. 

 

mágid – "prédikátor", nagy tudású tanító, akinek szellemi hatása széles körben elterjedt. 

megilá – "tekercs": az ókorban a Biblia könyveit egyebek között pergamenből, különlegesen 

kikészített bőrből készült tekercsekre is írták. A mai napig is pergamenre írják a Tórát, Eszter 

könyvét, a mezuzá és a tfillin tartalmát. 

meláméd – "tanító": általában a kisgyerekekkel foglalkozó hitközségi alkalmazott. 

Menáchém Áv – áv hónapot, amely a zsidó naptári év tizenegyedik, 30 napos hónapja, s a 

polgári időszámítás szerint általában július–augusztusra esik, újholdja kihirdetésekor így 

nevezik, mivel Isten ávja, azaz atyja Izrael népének, és menáchém, azaz vigasztaló: 

vigasztalást nyújt a Szentély pusztulása miatt. 

micvá – "parancsolat": a Tórában található előírások, parancsok. 

midrás – "tanulmányozás", "kutatás": a betű szerinti magyarázattól eltérően a szentírási 



szövegek szellemének megfelelő értelmezés. A korábban említett háláchá és ágádá a midrás 

két fajtája. 

minján – tíz felnőtt férfiból álló gyülekezet. A tizenharmadik életévét betöltött fiú beleszámít 

a minjánba.  

móloch – mindent elnyelő, életáldozatokat követelő erő. Az ősidőkben kánaáni bálvány, 

melynek embert áldoztak. 

muszáf ima – a Szentély idejében a mindennapi áldozatokon kívül szombaton és a nagy 

ünnepeken még egy áldozatot mutattak be. Ennek pótlására mondják a Szentély pusztulása óta 

ezeken a napokon a muszáf imát. 

 

niszán – a zsidó naptári év hetedik, 30 napos hónapja. A polgári időszámítás szerint általában 

március–áprilisra esik. 

 

pajesz – héber eredetije: péot háros, "a fej széle"; a halánték alatt rituális okból meghagyott 

hajfürt. 

Peszách – az egyiptomi kivonulás emlékére tartott nyolcnapos ünnep; a kovásztalan kenyér 

ünnepe; húsvét. 

Purim – tél végén tartott örömünnep annak emlékére, hogy Eszter királyné megakadályozta a 

perzsa birodalomban élő zsidók kiirtását. 

 

rabbi – héber eredetije: ráv; tanítómester, "pap", aki vallási ügyekben a közösség vezetője. 

rabbinikus bíróság – másként bétdin: "törvény háza". A legalább három tagból álló bíróság 

hatásköre vallási és a vallást érintő döntések meghozatalára terjed ki. Izraelben családjogi 

kérdésekben is a rabbinikus bíróság dönt. 

ráv – lásd: rabbi. 

reb – "mester"; a személynév előtt használják tiszteletteljes jelzőként. 

rebbe – különleges tiszteletet érdemlő, tudós chászid rabbi. 

rebecn – rabbi felesége. Itt: Rivká asszonynak fia után jár a megtisztelő cím. 

Ros HáSáná – "az év feje": újév; tisri hónap első és második napja. 

 

Sábát HáGádol – "nagy szombat": a Peszách előtti szombatot nevezik így. 

Sábát Náhámu – "vigasztalás szombatja": a Tisá BeÁvot követő szombat neve. 

sakter – héber eredetije: sohet; metsző, a hitközségek által a rituális vágás végzésére 

alkalmazott ember, aki a vallási előírások szerint vágja le a fogyasztásra kerülő állatokat. 

Sávuot – "hetek"; hetek ünnepe, a három nagy zarándokünnep egyike. Sziván hónap 6-án 

tartják a Tóra átadásának emlékére: ezen a napon kapta meg Izrael népe a Tórát. 

sófár – kosszarvból készült kürt, amelynek Ros HáSáná ünnepén és az azt megelőző napokon 

történő megfúvását rabbinikus törvény írja elő. 

svát – a zsidó naptári év ötödik, 30 napos hónapja. A polgári időszámítás szerint általában 

január–februárra esik. 

 

szentegylet – "chevrá kádisá": a zsidó hitközségekben működő jótékonysági és vallásos 

egyesülés, amely a betegek ellátásáról, a halottakról és a temetés szertartásáról gondoskodik. 

Szimchát Tora – A Tóra örömünnepe: ezen a napon olvassák minden évben a Tóra utolsó 

hetiszakaszát. 

sziván – a zsidó naptári év kilencedik, 30 napos hónapja. A polgári időszámítás szerint 

általában május–júniusra esik. 

Szukot – "sátoros ünnep", a három zarándokünnep egyike. Díszes sátorban ülik meg, a Tóra 

előírásainak megfelelően. 

 



táhárá – temetési szertartás. Lényege a halott megmosdatása. 

tálit – négyszögletes, gyapjúból vagy selyemből készült imalepel. A zsidó férfiak 

imádkozáskor öltik magukra, szombaton és ünnepnapon is, amikor tfillint nem raknak. 

tálmid cháchám – "Talmud-tudós": a jelzővel illetik a Tóra- és Talmud-tudományokban jártas 

embereket, a tanultakat. 

tévét – a zsidó naptári év negyedik, 29 napos hónapja, amely a polgári időszámítás szerint 

általában december–januárra esik. 

tfillin – "imaszíjak": finom bőrből készült dobozkák, amelyeket a hétköznap reggeli ima 

idején a rájuk erősített szíjakkal a fejre és a bal karra tesznek fel. A Tóra négy szakaszát 

tartalmazzák. 

Tisá BeÁv – áv hónap (lásd: Menáchém Áv) 9-én tartott böjtnap; általános gyászünnep. 

tisri – a zsidó naptári év első, 30 napos hónapja. A polgári időszámítás szerint általában 

szeptember–októberre esik. 

 

zsidó utca – a középkorban és az újabb kor kezdetén a városokban a zsidók számára 

elkülönített utca; gettó. Itt: a zsidók közössége. 
 


