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י׃  א ֶעְזִרִֽ ִין ָיב ֹ֥ ַאַ֗ ים מ ֵ֝ יַני ֶאל־ֶהָהִרִ֑ א ע ֵ֭  ֶאָשָּׂ֣

Szemeimet a hegyek felé emelem: honnan jön a segítségem? 

Az érzés ismerős mindenkinek, aki írt már életében szakdolgozatot vagy doktori 

disszertációt: ott tornyosulnak hegyként a feladatok, az elolvasandó szakirodalom, a 

témavezető észrevételei a doktorandusz előtt. Felemeli szemeit, és kétségbeesetten azt kérdezi: 

honnan jön a segítségem? 

Különösen súlyos a kérdés, ha a doktorandusz – mint a mai két ünnepelt barátom és 

kollégám, dr. Farnadi Márk rabbi úr és dr. Radvánszki Péter rabbi úr – a kutatómunkája mellett 

családot nevel, családját pénzkereső foglalkozással tartja el, és egyben egy közösség 

megbecsült tagja, vezetője is. Méájin jovaj ezri? – Honnan jön a segítségem eme hegyként elém 

tornyosuló munka elvégzéséhez? 

A zsoltárvers megadja egyből a választ:   ם ִעָּׂ֣ מ  ְזִרי  ֶרץ׃  הֶעֵ֭ ָוָאִֽ ִים  ָשַמֹ֥ ה  ש ַ֗ ע ֵ֝ . Segítségem az 

Örökkévalótól jön, ki égnek és földnek teremtője. Két vallásos, mélyen hívő doktor-rabbiner áll 

előttünk, akik tudományos kutatásukat nem csupán – Joseph Soloveitchik-re utalva – a kognitív 

ember megismerőtevékenységeként élik meg. Hanem Homo religiosus-ként szent 

tevékenységként is. És halákhikus emberként egy olyan feladatként, amelynek során a 

rabbinikus irodalom kutatása révén értik meg jobban a világot, és járulnak hozzá a zsidó 

közösségi, vallási élet megújításához.  

Farnadi Micha nem csupán régi tóratekercseket fedezett fel a tudományos élet számára, és 

elemezte azokat a vallásosan és tudományosan egyaránt képzett írnok tudásával. Hanem közben 

azt is szent elhivatottságának tartja, hogy a mai zsidó közösségek kóser tóratekercsből 

lejnoljanak. Radvánszki Péter pedig nem csupán irodalomtörténeti kutatásként fogta fel Rási, a 

11. századi nagy franciaországi biblia- és talmudkommentátor Énekek éneke-értelmezését, 

hanem bevallott célja volt az, hogy gyakorló rabbiként is reflektáljon ezekre a szövegekre, a 

pulpit rabbi is lássa hasznát a kutatásának. 

Engedjék meg, hogy néhány szót mondjak az előbb általam használt doktor-rabbiner 

kifejezésről. Intézményünket 1877-ben alapították, és fennállásának első 70 évében a 

szabályzat előírta, hogy a Rabbiképzőben csak azt avathatták rabbivá, aki előtte a Budapesti 

Tudományegyetemen, a mai ELTE elődjén, bölcsészettudományi doktori fokozatot szerzett. Az 

akkori bölcsészettudományi disszertációk nem voltak összehasonlíthatók a mai PhD 

disszertációkkal, tulajdonképpen egy jobb szakdolgozatnak minősülnének napjainkban. Mégis, 

az elv az volt, hogy a neológiában csak az lehet rabbi, aki számot adott rabbinikus ismereteiről 

a Rabbiképző mércéi szerint, és világi tudományos ismereteiről is a Bölcsészkar mércéi szerint.  



1877 óta sokat változott a világ. Az ezredfordulón az Országos Rabbiképző Intézetnek nem 

csak a neve változott meg Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemre, hanem a képzési profilja 

is kibővült. Ma már egy államilag akkreditált egyetem, számos olyan képzési formával, amely 

nem kötődik a zsidó hitélethez. A két évtizede működő Doktori Iskola is számos hallgatónak 

adott doktori fokozatot, többek között házon belül nevelkedett rabbiknak is. A mostani kettős 

ünnep azonban az eredeti képlet megfordulását jelenti, és emiatt mérföldkő egyetemünk 

életében. Két olyan magyarországi születésű férfiúnak adjuk át a doktori oklevelét, akik 

külföldön szereztek rabbinikus képesítést: Radvánszki Péter a londoni Leo Baeck College-ban, 

míg Farnadi-Jerusalmi Micha a jeruzsálemi Shehebar Sephardic Centerben (מדרש ספרדי). Nagy 

büszkeséggel tölt el bennünket az, hogy míg korábban a nálunk végzett rabbik máshol szereztek 

doktori fokozatot, addig most már máshol végzett rabbik bennünket választanak doktori 

fokozatuk megszerzése céljából. Micha a párizsi École Pratique des Hautes Études-del közös, 

ún. co-tutelle képzés keretében írta meg és védte meg a fokozatát. 

Szeretném ezen a ponton kifejezni, mint tudományos rektorhelyettes, köszönetemet és 

hálámat mindazoknak a személyeknek, akik Péter és Márk hosszú és buktatóktól nem mentes 

útját egyengették, segítettek nekik, akár mint hivatalos témavezetők, akár mint informális 

konzulensek. Tudjuk mindannyian, hogy az OR-ZSE életének meglehetősen turbulens 

időszakában vállalkoztak doktorijuk megírására és megvédésére. Ezt az időszakot rektorváltás, 

akkreditációs folyamatok, a hazai felsőoktatási rendszer átalakulása, és nem utolsó sorban a 

COVID is súlyosbította. Márk védése teljesen, Péter védése pedig részben online formában 

zajlott, nem minden technikai nehézségtől mentesen. Kötelességemnek érzem ezen a ponton az 

egyetem vezetősége nevében elnézést kérni mind Márktól, mind Pétertől mindazokért a 

technikai, szervezési és egyéb malőrökért – eufemizmussal fogalmazva –, amelyek 

megnehezítették azt, hogy itt és most, a mai napon átadhassuk Nektek az oklevelet. De itt 

vagyunk, elérkezett a nagy nap, és egy sehechejanu áldás kíséretében – sehechejanu ve-kimanu 

ve-higianu lazman ha-ze – átadhatjuk nektek a doktori oklevelet, és ezáltal most már 

hivatalosan is Dr. Farnadi-Jerusalmi Márk rabbi úrnak és Dr. Radvánszki Péter rabbi úrnak 

szólíthatlak Benneteket.  

Zárásul néhány gondolat két jó barátomhoz. 

Micha, gondoltad volna 25 évvel ezelőtt, 1997 tavaszán, ha jól emlékszem, amikor a UJS 

táborában voltunk Csillebércen, hogy most meg itt fogunk állni? Vagy amikor Balázs Gábor 

vendégei voltunk 1999 tavaszán egy sábeszra? A közös tanulásokra rav Zitterrel? És arra, 

amikor Higivel, Robival, Szonjával és másokkal bandáztunk Jeruzsálemben? Szerintem neked 

még megvannak a fényképeid is! Emlékszem, mennyire meglepődtem, amikor 2018 őszén, 



számomra hirtelen módon, megváltozott kontextusban kellett veled „tárgyalnom”, és 

elősegíteni azt, hogy egy co-tutelle képzés keretében az új helyzet mind a számodra, mind a két 

együttműködő intézmény számára minél hasznosabb legyen. Sajnálom, hogy nem volt 

eszközöm ahhoz, hogy minden nehézséget varázscsapással megszüntessek. 

Péter, az ismeretségem veled talán nem annyira régi, mint Michával, de jóval régebbi, mint 

a hivatalos viszonyunk. Emlékszel a beszélgetésekre a Kelet Kávézóban közel tíz évvel ezelőtt? 

Bízom abban, hogy az egykori beszélgetéseket a neológia mibenlétéről és jövőjéről sikerülni 

fog újra folytatni, mert még bőven vannak kibeszéletlen témák. Mindannyian nagyon-nagyon 

sokat tanultunk az azóta eltelt időben, neológiáról, zsidóságról, a világról, és főleg 

önmagunkról. Talán bölcsebb fejjel, de változatlan lelkesedéssel, folytatni lehet a félbehagyott 

beszélgetéseket. 

Tisztelt Doktor-Rabbiner Farnadi és Doktor-Rabbiner Radvánszki! Kedves barátaim! 

Fogadjátok őszinte gratulációmat a hatalmas munkával jól megérdemelt doktori 

fokozatotokhoz!  

 

י ַחָיִ֑י ְושַ  ָּׂ֣ ְרְדפּוִני ָכל־ְימ  ֶסד ִיֵ֭ וב ָוֶחָּׂ֣ ְך׀ ט ַ֤ ים׃ ַאַ֤ ֶרְך ָיִמִֽ ה ְלא ָּׂ֣ הָוַ֗ ית־ְיֵ֝ י ְבב  ְבִתֹ֥  

Csupa jóság és szeretet követnek engem éltem minden napjaiban,  

és ülök az Örökkévaló házában hosszú életen át. 

 


