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Gyászolunk
Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy elhunyt Lefkovics Je-
nőné, Hoffmann Zsuzsanna 
(Szárá bat Szimchá). Temeté
sére kedden délelőtt került sor. 
Köves Slomó búcsúztatta az el
hunytat. Osztozunk gyerme
kei, Lefkovics Péter és Judit, va
lamint unokái és dédunokái 
gyászában. 

Hanukai ételosztás

Nyolc napig hirdette a fényt a Nyugati téri menóra

„Voltak akik úgy gondolták, hogy 
ha megmutatjuk magunkat azzal 
az antiszemitizmust növeljük.” – 
mondta Köves Slomó rabbi a 19. 
Nyugati téri hanukai gyertya
gyúj tás első nap ján. – „Mi vi
szont azt mondtuk, hogy éppen 
for dítva, a gyűlölet táptalaja a tu
dat lanság.”

Ezzel vette kezdetét a nyolc 
napig tartó rendezvénysorozat, 
mellyel nyilvánosan emlékeztünk 
meg a hanukai csodáról. A továb
bi estéken is hatalmas érdeklődés 
mellett zajlott az ünnepség, me
lyen alkalmanként 2400 látogató 
vett részt: táncolt, énekelt és fán
kot evett. 

Hanuka második estéjén  
Oberlander Báruch rabbi elmond
ta: Hanuka ünnepéből azt tanul
juk, csodák vannak, csak tennünk 
kell értük. Röhrig Géza Kossuth
díjas költő, az Oscardíjas Saul fia 
című film főszereplő je köszöntőjé
ben visszaemléke zett gyerekkora 
ha nu káira. Fischer Iván, Kossuth 
díjas kar mester öt méter magasban  

a hanukija meggyújtása után az 
ünneplő közösséggel együtt éne
kelte el a Máoz curt.

Másnap Yosef Amrani, Izra
el Állam új budapesti nagykövete 
magyarul kívánt boldog Hanukát 
az ünneplőknek. Kiemelte, hogy 
a tradíciók megtartása a közösség 
egyik legfontosabb összetartó ere
je. David Van Cleve, az Egyesült 
Államok budapesti nagykövetsé
gének ügy vivője is  magyarul kö
szöntötte a megjelenteket.  

A következő napon Dr. Bagdy 
Gábor, főpolgármesterhelyettes,  
Vattamány Zsolt, Erzsébetváros 
pol gármestere, valamint Kará csony 
Gergely, Zugló polgármestere csat  
lakozott díszvendégként az ün
nephez. 

Hanuka ötödik estéjén a CEDEK 
Izraelita Szeretetszolgálat által tá
mogatott szekszárdi gyermekott
hon lakói voltak az ünnepség ven
dégei. Szi lágyi Nóra, a CEDEK veze
tője elmond ta: fontos, hogy má sok 
segítése egész évben megjelenjen  
a mindennapjaink ban.

Ezen az estén tartottak közté
ri gyertyagyújtást Debrecenben is 
a helyi Chábád küldöttek, Faigen 
Smuel rabbi és felesége szervezé
sében. A rendezvényen a debrece
ni közösség tagjai, a városban ta
nuló izraeli diákok, járókelők és 
turisták is részt vettek.  

A hatodik estén dr. Latorcai 
Csa ba, a Miniszterelnökség kiemelt 
társadalmi ügyekért felelős helyet
tes államtitkára kö szön töt te az egy
begyűlteket, majd kifejtette: közös 
feladatunk erősíteni azt, ami közös 
ben nünk, és elfogadni a különb sé
geket. Mindezek alapján a ma gyar 
kormány pedig természetesen kész 
a dia lógusra a zsidó felekezetekkel, 
bármilyen témában.

Az idősekről sem feledkeztek 
meg az ünnep alatt: ifjú lubavicsi 
küldöttek keresték fel az Olaj
ág otthonokban élőket és közösen 
gyújtottak velük gyertyát.

Hanuka utolsó napján kóser 
hotdoggal és különleges pálinka
kós tolóval vártak mindenkit a 
szer vezők a Nyugati téren.

Hanuka 5777 – Budapesten és Debrecenben

Ezer adag sólettel, meleg teá val  
és hanukai fánkkal vendégelte 
meg a rászorulókat a CEDEK 
Izraelita Szeretetszolgálat a 
fény ünnepén. A Semes Kóser 
Pékség friss kenyérrel, a Lő-
rinc Piac gyümölccsel támo
gatta az akciót. A higiéniáról a 
Xeless Group, az orvosi ellátás
ról a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat gondoskodott. A me
nüt ezúttal is az Olajág Ottho-
nokban készítették. 

ZsTSz 
tavaszi szemeszter

Még lehet jelentkezni a Zsidó 
Tudományok Szabadegyete
mének tavaszi szemeszterére. 

Tanév: 
2017. január 16.– június 8.
Jelentkezés és további infor

máció: posta@zsido.com; 
Bp. 1052 Károly körút 20., 

vagy 0612680183

Mázl tov!
Gratulálunk Köves Slomó rab
binak és Dvora Lea reb be cen
nek kislányuk, Sterna Szore 
szü letése és névadója alkalmá
ból. Kívánjuk, hogy neveljék őt 
testvéreihez hasonlóan a zsi
dóság útján, micvákra, Tóra
tanulásra és zsidó esküvőre!
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Hetiszakasz
József Egyiptomban

Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (VI., Vasvári Pál u. 5.)

Vasárnap-péntek: 8:00 Reggeli ima
Vasárnap-csütörtök: 16:45: Délutániesti ima (a Keren Orban)
Péntek: 13:00: Délutáni ima (a Keren Orban), 
  17:00: Hogyan lesz az emberből vezető? (Oberlander Báruch előadása)
  18:00 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45: Hetiszakasztanulás, 
  9:15: Reggeli ima, majd Kidus; 15:25: Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Vasárnap és állami munkaszüneti napok: 10.00: Reggeli ima 
Hétfő-péntek (munkanapokon): 6.30: Reggeli ima
Péntek: 18.00: Tanulás, 
  18.30: Kábálát Sábát, majd Kidus
Szombat: 9:15: Hetiszakasz a kabbala tükrében
  10:00: Reggeli ima, majd Kidus

Zsidó híradó
Síelés tfilinrakástól gyertyagyújtásig

Szakaszunkban – Vájigás (1Mó- 
 zes 44:1847:27.)  – Je hu dá el
mondja nagy védőbeszédét, 
melyben az egyiptomi alkirályt 
(akiről nem tudja, hogy azonos 
eltűnteladott testvérével, Jó
zseffel) hitszegéssel vádolja, fel
ajánlja, hogy ő maradj Egyip
tomban Benjámin he lyett, aki
nél megtalálták az „el lopott” 
ezüst serleget. Olyan át érzéssel 
ecseteli az ősz apa fájdalmát, 

ha kedvenc (tízgyermekes…) 
„kisfia” nem tér haza – hogy 
József elérzékenyül, sírva fakad 
és megismerteti magát testvé
reivel. Utána hazaküldi őket 
minden jóval, és azt üzeni ap
jának, jöjjön Egyiptomba, háza 
népével egyetemben, és legyen 
a vendége. Ez meg is történik, 
Jákob „lemegy” Egyiptomba, 
és a család letelepszik Gósen 
földjén.

A té li szünetben idén ismét 
megren dez te az Alef Kids csalá
di sítáborát. A hatvanfőnyi csa
patban a kisbabától a nagypa
páig minden korosztály képvi
seltette magát. Az AlefKids és 
az EMIH által szervezett sítábor 
nem csak a sportolásról szól: fe
lejthetetlen közösségi élményt 
ad a család minden tagjának. 

A körülmények nem is le
hettek volna jobbak: szikrá
zó napsütés és remek hó fo
gadta az érkezőket az ausztriai  
Murauban. A Kreischberg sí
pályán található panziót erre 
az alkalomra kikóserolták, így 
a helyben készült, friss és kóser 
ételkínálat is biztosított volt. 

Szükség is volt a kóser kony
hára, ahol a mindennapi bősé
ges étkezéseken kívül hanukai 

fánkot és szombati bárcheszt is 
sütöttek. Az idei sítábor idejére 
esett ugyanis Hanuka ünnepé
nek első három napja. A síelők 
minden este közösen gyújtottak 
gyertyát. A Hanuka állt a felnőt
tek számára szervezett előadá
sok középpontjában is, melye
ken Megyeri András Jonatán és 
Oirechman Smuel az ünnep rész
leteibe vezette be a hallgatóságát. 

Emellett más közösségi 
prog ramokat is szerveztek mind  
a gyerekek, mind a felnőttek 
szá mára. A reggelek közös imá
val indultak, aminek során a 
Budapestről magukkal vitt Tó
rából olvastak. Az egyhetes tá
borban a sábeszt is igazi csalá
dias hangulatban ünnepelték 
meg, a résztvevők közösen sü
tötték meg bárcheszeiket. 

Júda, aki a saját hibájából tanult
Hetiszakaszunkban tovább foly
tatódik Jákob fiainak küzdelme. 
A testvérek Júdát tették felelőssé 
József eladásáért, miután ő kez
deményezte azt. Ezután azon
ban Júda önként mondott le 
ve zető szerepéről: elhagyta ott
honát és önkéntes száműzetésbe 
vo nult. Évekkel később tért csak 
vissza, bűnbánatra kész szívvel, 
készen arra, hogy kijavítsa ko
rábbi vétkét.

Pár évvel később a testvérek 
Egyiptomba mentek a nagy éh
ínség idején, hogy élelmet sze
rezzenek, azonban egy bizonyos 
egyiptomi herceg az útjukat áll
ta. Azt követelte tőlük, hogy 
hozzák elé legkisebb testvérü
ket, Benjámint. Habár Jákob 
eleinte vonakodott, végül még
is csak elengedte legkisebb fiát, 
miután Júda vállalta a felelőssé
get, hogy épségben visszaviszi őt 
apjuknak.

Ezzel a vállalásával Júda lehe
tőséget kapott, hogy helyrehoz
za korábban elkövetett vétkét, 
hogy fő szerepe volt egy másik 
testvérének az eltűnésében. Mi
kor gondosan kieszelt terve visz
szafelé sült el, kiállt bátyjai mel
lett is, s egyértelműsítette: nem 

fogja nézni ahogy apja megint 
elveszít egy gyermeket, s el
emészti magát a bánatban.

Bölcseink azt tanítják, hogy 
Júda nem csak tárgyalásra, de 
harcra is készen állt testvéreiért, 
a nagy túlerő ellenére is, hogy 
testvérként ne valljon megint ku
darcot. Ha más nem, ez már pon
tos képet adott Józsefnek báty
ja bűnbánatáról. József pontosan 
ezt várta. Látni akarta, hogy test
vérei megbánták tettüket.

Így is történt. A testvérek bár 
lemondhattak volna Benjámin
ról, nem tették, hanem a végső
kig kiálltak érte, még saját éle
tük árán is, hogy megmentsék 
öccsüket. József ezt követően 
tudott megbocsátani, s felfedni 
kilétét testvérei előtt.

Hetiszakaszunk arra tanít: 
a megbánást nem elég szavak
kal kifejezni, hanem helyre kell 
hoznunk a korábbi vétkeink ká
ros következményeit, s mindent 
megtenni annak érdekében, 
hogy a későbbiekben ne köves
sünk el hasonlót.

Kovács Kristóf rabbinövendék 
cikke Lazar Gurkow írása 

nyomán
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Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

változata itt érhető el: 
www.youtube.com/alubavicsirebbe 

Napi bölcsesség
Az önpusztító 

depresszió
A depresszió nem bűn. 
Azonban olyan mélységek
be taszítja az embert, aho
vá egyetlen bűn sem képes 
el juttatni. A depresszió a 
mind annyiunkban meglévő 
ön pusztító elemek csapdája. 
Aki depressziós, bármit 
meg tesz. Harcolj a depresz
szió ellen, mintha a legna
gyobb esküdt ellenséged 
vol na. Rohanj előle, ahogy a 
halál elől rohannál. A hozzá 
fordulók között voltak olya
nok, akik nek a Rebbe is or
vosi se gítséget ajánlott.

Tzvi Freeman a lubavicsi 
Rebbe tanításai alapján

Velem és a Rebbével történt 

 A Rebbe titkos fegyvere
Édesapámat Chaim Zaichyk 
rab binak hívták, s egyike volt 
ko ra nagy muszár, (zsidó eti ka) 
szaktekintélyeinek. Huszonhá
rom könyvet írt ezen témakör
ben, s ezek nem csak az ame
rikai, de az izraeli zsidókra is 
nagy hatással voltak. Apámnak 
fon tos volt, hogy tanulmányaim 
ré szét képezze a kor nagy tóra
tu  dósainak, a gödolimoknak a 
megismerése. Ezért vitt el a lu
ba vi csi Rebbéhez is, habár nem 
vol tunk haszidok. Fiatalember
ként a Telzer Jesivába jártam 
Clevelandben, Ohióban, ahol 
egye bek mellett muszárt is ta
nultam. Egy nyári szünet alkal
mával, apám elhatározta, hogy 
elvisz a lubavicsi Rebbéhez. Em
lékszem, kedd este volt, illetve 
egészen pontosan szerda hajnali 
három óra. A Chábád központ
ban óriási tömeg volt, minden ki 
a Rebbére várt. Titkára, Ho da
kov rabbi mikor hozzánk ért, 
ezt mondta: „Tizenöt perced 
lesz a Rebbével.” De apám kija
ví  totta: „Addig leszünk bent 
a Rebbénél, amíg azt a Rebbe 
óhajtja.” Végül negyed négykor 
men tünk be, és ötkor jöttünk el.

Emlékszem, ez idő alatt apám 
és a Rebbe elmélyült beszélge
tést folytattak egymással, mely
ben a Rebbe azt magyarázta 
apámnak, hogy a haszi diz mus át 
fogja venni a szere pet a muszár 
mozgalomtól, mint a zsidókra 
elsődlegesen ha tó irányzat, s ez
zel apám is egyetértett. Majd a 
Rebbe elmondta, hogy a haszid 
tanítások nagyon sok muszár 
elemet is tartalmaznak, amivel 
apám megint csak egyetértett, 
hoz zátéve, hogy pont ezért van 
sok nagy muszár tudós közeli 
kap csolatban a Chábáddal. Mi
kor látogatásunk a végéhez kö
zeledett, a Rebbe felém fordult, 
és arról kérdezett, hogy mit ta
nulok a jesivában. Erre vissza
kérdeztem: „Rebbe, ez egy teszt 
lesz?” „Isten ments, de fontos, 
hogy minden találkozást, be
szélgetést egy kis tóratanulás 

övezzen, csak ezért kérdezem. 
Halljuk hát!” Majd egy talmudi, 
rabbinikus vitával kapcsolatos 
kérdést tett fel, amire válaszol
tam, majd én is feltettem neki 
a magam kérdését. Ő ezt felelte 
rá: „Ezt a kérdést már másnak is 
feltetted korábban, ha nem téve
dek, igaz?” Én mondtam, hogy 

fél éve DélAfrikában lát tam 
el rabbi teendőket, így az adó
dó alkalmat kihasználva meg
kér deztem a Rebbét, hogy mi
ként tudnám a gyökereiktől el
tá volodott zsidókat közelebb 
hoz  ni a jiddiskájthoz. Mondtam 
to vábbá, hogy a fiatalokkal már 
el kezdtem dolgozni ezen, mert 

tanácsolta, hogy vegyem a stí
lusomat velük szemben egy ki
csit finomabbra, lassabbra, s az
zal több eredményt fogok elérni. 

Munkám során a mai na
pig gyakran eszembe jut a ta
nács, amit adott nekem. És tu
dom, so sem fogom elfelejte
ni átható, mély tekintetét, mely 
szinte keresztülhatol az embe
ren, hihetetlen gyors gondolko
dását. Az ember mondott neki 
valamit, s rövidesen azon kap
ta magát, hogy a Rebbe már két 
lépessel előt te jár gondolatban. 
Mint már emlí tet tem, taníttatá
som ré szeként apám gondosko
dott róla, hogy a kor va lamennyi 
nagy tó ratudósával ta lálkozzak. 
Sok nagy rabbit ismertem meg 
ilyen mó don, de egyik sem volt 
rám ak kora hatással, mint a 
lubavicsi Rebbe.

Boruch Zaichyk rabbi

igen, de kíváncsi voltam a Rebbe 
válaszára is. A Rebbe pontosan 
ugyanazt a választ adta kérdé
semre, mint az ortodox rab
bi, akit korábban kérdeztem 
meg ugyanerről. Nagyon gyor
san gondolkodott, másodpercek 
alatt fejtette ki álláspontját: „Lá
tom jól ismered a Talmudot, de 
van még valami, amit érdemes 
megjegyezned. Bárkivel és bár
mikor is találkozol, légy min
dig barátságos. Mindenki szá
mára tartogass legalább egy mo
solyt!” Mint mondta, egy mo
sollyal többet lehet elérni az 
embereknél, mint bármi más
sal. Ekkor én 1718 éves lehet
tem, s még nem tudtam kellő
képpen értékelni a taná csá ban 
rejlő bölcsességet. Később azon
ban a rabbinátuson sokat alkal
maztam ezt az útmutatást. 

Második találkozásom a Reb
bével 1963ban történt. Apám 
ekkor határozta el, hogy Iz raelbe 
költözik, s szeretett volna elbú
csúzni a Rebbétől, s engem is 
magával vitt. Ez idő tájt én már 

őket tartom a továbbélés alap
pilléreinek. „Ez jó,” felelte, „s ér
tem miért a fiatalokra helyezed 
a hangsúlyt, de vigyázz, hogy 
másokat se hanyagolj.” Majd 
így folytatta: „Emlékszel még, 
mit mondtam neked korábban? 
Hogy mindenki számára tarto
gass egy mosolyt?” Nagyon meg
lepődtem, hogy így em lékezett, 
mit mondott nekem an nak ide
jén, figyelembe véve, hogy az
óta hány ember ment be és jött ki 
ugyanazon ajtón keresztül. 

Majd éleslátásával nyűgö
zött le, mellyel a délafrikai zsi
dók lelki működését magyaráz
ta. Életében sosem járt ott, még
is mindent tudott a délafrikai 
zsidó közösségekről. Ismerte a 
gyökereiket és a habitusukat, így 
tanácsokkal látott el, hogy mi
ként tudnék jobban hatni rájuk, 
közelebb férni a szívükhöz. Én, 
a mentalitásomat illetően na
gyon amerikai voltam, ám a dél
af rikai zsidók inkább az európa
iakra hasonlítottak. A Rebbe ezt 
mind tudta, s ennek fényében 

Boruch Zaichyk rabbi ÉszakAmrikában, Kanadában, DélAfrikában, 
és Ausztráliában szolgálta hosszú évekig a zsidó közösségeket. 

Az interjút Izraelben adta, Aderetben, 2013 májusában.
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Gut Sábesz – megjelenik hetente
Kiadja a Chabad-Lubavics – Zsidó Ne-
velési és Oktatási Egyesület / Published 
weekly by Chabad-Lubavitch – The
Jewish Heritage Center of Hungary
1052 Budapest, Károly körút 20.

Telefon: +3612680183
www.zsido.com / info@zsido.com
Felelős kiadó: Oberlander Báruch rabbi 
Főszerkesztő: Steiner Zsófia

Kóser konyha
Egészséges 

ropogtatnivaló
Sós rágcsálnivalóra vágyik, 
de nem szeretne mesterséges 
aromákkal dúsított terméket 
enni? Ez a cracker sós is, ro
pog is és még egészséges is. 

Cracker
tojásmentes, párve

Munkatársak: Golubovics Martina, 
  Dénes Anna, Kovács Kristóf
Nyomdai előkészítés: Juhász Valéria
ISSN 14164604

A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük ne dobja el!

A rabbi válaszol
Fogas kérdés: mi a teendő a kiesett foggal? 

Tévét 10 – a böjtnap
A zsidó naptárban négy olyan 
böjtnap van, mellyel Jeruzsálem 
elestére és a Szentély pusztulására 
emlékezünk. Ebből kronológiai
lag az első Tévét 10., ászárá betévét 
arra emlékeztet, hogy i.e. 245ben 
ezen a napon Nebukádnezár ba
bilóniai uralkodó seregei megér
keztek Jeruzsálem falai alá, és ost
romolni kezdték a várost. Mivel 
ez az esemény vezetett a Szentély 
lerombolásához, valamint a het
ven évig tartó babilóniai szám
űzetéshez, ezt a napot gyásznappá 
nyilvánították bölcseink.

Az evési és ivási tilalom kora 
hajnaltól a csillagok feljöveteléig 
tart, ami nem vonatkozik a ter
hes és szoptató nőkre, valamint 
a betegekre (azokra se, akik nin
csenek közvetlen életveszély
ben). Munkatilalom nincsen. Az 
imákba különleges, böjti szaka

szokat illesztenek be. Ha ászárá 
betévét péntekre esik, akkor sem 
tolják el a böjtöt vasárnapra.

6,5 pohár teljes kiőrlésű liszt
3-4 kk. só
2/3 pohár növényi olaj 
  (lehet napraforgó 
  és olívaolaj vegyesen)
2 pohár víz
Ízlés szerint fűszerek: záátár 
  (izsóp), fokhagymapor, 
  őrölt koriander, néhány 
  csipetnyi törött bors
só a megszóráshoz
A hozzávalókat rugalmas 
tésztává dagasztjuk. A tész
tát 6 részre osztjuk, egyen
ként nagyon vékonyra, sü
tőbe való tepsi nagyságú 
darabokra nyújtjuk. A ki
nyújtott tésztát sütőpapírra 
helyezzük, derelyeszaggató
val vagy késsel csíkokra vág
juk, sóval enyhén meghint
jük, és 180 fokos sütőben 
2030 perc alatt ropogósra 
sütjük. Gyerekek is élvezik 
a nyújtást és a csíkokra vá
gást. Különféle formájú ki
szúrókkal érdekes alakzato
kat készíthetünk.

A lisztet szitáljuk át fel
használás előtt. A liszt meny
nyisége miatt ebből az adag
ból chálát kell vennünk ál
dás nélkül. Ha megdupláz
zuk az adagot, áldással kell 
már venni a chálát.

Az idők során tévét 10hez 
kapcsoltak más gyásznapokat is. 
I.e. 246ban Ptolemaiosz király 
hetven zsidó bölccsel fordíttatta 
le különkülön a Tórát görögre. 
Tévét hó 9én, csodálatos mó
don, mindannyian szó szerint 
megegyező fordításokat nyúj

Csontváry Kosztka Tivadar: 
A Panaszfal bejáratánál 

Jeruzsálemben

tottak be a királynak. Azonban 
azzal, hogy idegen nyelvre for
dították a Talmudot, legitimál
ták a görög kultúrát és az asszi
milálódást, így ezzel „sötétség 
borult a világra”. 

Ezra, az Írástudó néhány év
tizeddel ezután, tévét 8án halt 
meg. A Talmud szerint olyan 
kiemelkedő bölcs volt, hogyha 
„Nem kaptuk volna meg a Tórát 
Mose által, Izrael megkapta vol
na azt Ezra által”. 

Mivel három egymást kö
vető napon nem lehet böjtölni, 
bölcseink tévét 10be sűrítették 
a többi eseményre való emléke
zést is. Izraelben ez a nap azok
nak a holokausztáldozatoknak 
az emléknapja, akiknek nem is
mert a halálozási dátuma. 

Idén a böjt Budapesten 
január 8án 5.45től 16.47ig tart. 

Kedves Rabbi!
Amikor a gyerekeknek kiesik a 
foguk, mi egy kis üvegbe tesszük, 
emlékbe. Egy sábeszi vendégünk 
azt mondta, hogy a fogakat is el 
kell temetni. Mi az igazság?

Köszönettel:
Chává

Kedves Chává!
A Tóra előírja a halottak elte
metését (5Mózes 21:23.), mint a 
Biblia 613 micvájának egyikét 
(Maimonidesz: Micvák Könyve, Tevő
leges micvák 231., Tilalmak 66.), és 
emiatt mindent meg kell tenni, 
hogy az elhunytat haladéktala
nul, lehetőleg még a halála nap
ján, eltemessék (Sulchán áruch, Jore 
déá 357:1.). 

Arról komoly háláchikus vita 
van, hogy ha nem egy halott
ról van szó, hanem egy levágott 
testrészről, arra is vonatozike 
a micva (lásd Encyclopedia of Jewish 

Medical Ethics [héber] 2. kötet 7273. 
oldal). Ám azok is, akik úgy vé
lik, nem vonatkozik a levágott 
részre a micva, abban egyetér
tenek, hogy ezt is el kell temet
ni, mert egy emberi testrész, 
amit elválasztottak a testtől, az 
a kohénoknak tisztatálanságot 
okoz, (3Mózes 21:1., Maimonidesz: A 
halott általi tisztátalanság szabályai 2:3., 
8:4.) ennek elkerülése érdekében 
kell eltemetni (Encyclopedia uo.). 

Ez azonban nem vonatkozik 
a fogra – hiszen, ahogy a Misna 
(Ohálot 3:3.) mondja – a fog (va
lamint a köröm és a haj) nem 
okoz tisztátalanságot, mert nem 
azzal születtünk. (A köröm és 
a haj folyamatosan cserélődik, 
ezért nem számít a test részé
nek és így nem okoz tisztátalan
ságot. [Lásd még a témában A Sulchán 
áruch kivonata 197:2.]) 

Steif Jonátán rabbi (1877–
1958), aki 1944ig volt a Pesti  

Ortodox Rabbinátus vezetője is 
kitér a kérdésre köny vében (Chá-
dásim gám Jösénim a Brá chot trak tá tus-
hoz 184. oldal 178. parag ra fus) azzal, 
hogy „hogy nem szo kás fogat 
temetni.”

Érdekes adat a magyar zsidó 
folklórhoz, amit Klein Menáse 
(1923–2011), a New Yorki ung
vári rabbi idéz a responsum 
könyvében (Misné háláchot 16. kö
tet 113. fejezet végén): „A mi kör
nyékünkön (ti. Kárpátalja – a 
szerk.) az volt a szokás, ha egy 
gyereknek kiesett a foga, akkor 
azt odadobták az egérlyukba, és 
jiddisül azt mondták: »egér, egér 
kapsz egy tejfogat, kérek egy 
vasfogat«”. Ez – a magyar folk
lórban is jól ismert – babona is 
mutatja, hogy élő ember kiesett 
fogát nem kell és nem szokták 
eltemetni. 

Üdvözlettel:
Oberlander Báruch


