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„Arany Jeruzsálem” – kiállítás-megnyitó

1% a rászorulókért
Közeledik az adóbevallás ide-
je. Ne hagyja elveszni 2x1%-
át, ajánlja fel szervezeteink-
nek! Az EMIH – ahogy tavaly 
– 2017-ben is rászoruló hon-
fitársainkat segíti a felajánlá-
sokból. Figyelem! Változik a 
felajánlás rendszere. 
Tájékozódjon a részletekről a 

www.cedek.hu/2017-egyszazalek/ 
oldalon!

A Bét Menáchem 
büszkeségei

„Arany Jeruzsálem” 
Fotókiállítás nyílt a szent város történetéről 

Jeruzsálem egy aktív, pezsgő 
nagyváros, amelynek minden 
szegletét átjárja a szentség. A 
zsidó nép fővárosa, felé fordul-
va imádkozunk nap mint nap, 
várva a megváltás eljövetelét, 
amikor újra felépül a Templom-
hegyen a Szentély, és valódi bé-
kében élhetünk mind a földön, 
melyet az Örökkévaló örökül 
adott nekünk.

Ezt a kapcsolatot kérdőjelez-
te meg az elmúlt időszakban az 
UNESCO, amikor az arab orszá-
gok nyomására eltagadta a szent 
helyek zsidó voltát. Ezt az örök-
séget akarja elszakítani az ENSZ, 
amikor megszállt területnek bé-
lyegzi Izrael számos más részével 
együtt Jeruzsálem keleti részét 
is. Ám ez a kapcsolat elvitatha-
tatlan – ezt ismerhetjük meg az 
EMIH és a Szochnut által szer-
vezett kiállításon, mely a héten 

nyílt meg az Izraeli Kulturális 
Intézetben. A tárlat három mű-
vész, Angyal László, Arató Má-
tyás és Szabados Attila alkotásai-
val mutatja be Jeruzsálem min-
dennapjait és történelmét. 

A megnyitón Soltész Mik-
lós, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának államtitkára el-
mondta: „A különböző val-
lások, kultúrák békés együtt-
éléséhez komoly türelemre és 
bölcsességre is szükség van, ez 
a bölcsesség pedig az UNESCO 
döntésében nem jelent meg.”

Yosef Amrani, Izrael buda-
pes ti nagykövete, aki Jeruzsá-
lem ben nőtt fel, a megnyi-
tón kiemelte: „E város vallástól 
füg getlenül mindenki számá-
ra szent, egyúttal élő város is, 
amelynek hétköznapi pillanatait 
örökíti meg a kiállítás, melyhez 
őszintén gratulálok a szervezők-

nek és az alkotóknak egyaránt.” 
Alex Katz, a Kelet-Közép-Euró-
pa Szochnut képviseletében el-
mondta, hogy a tárlatot érde-
mes lenne Európa más országai-
ban is bemutatni.

Köves Slomó, az EMIH veze-
tő rabbija elmondta, a kiállítás-
sal a tagadhatatlan történelmi 
tényekre szeretnék felhívni a fi-
gyelmet: „Még mindig vannak, 
akik szerint szellemi szeméttel 
eltüntethetők a történelem nyo-
mai, holott … történelmi tény, 
hogy [Jeruzsálem] a zsidóságé 
volt először. Innen indult el lé-
nyegében minden, a zsidó ha-
gyományokban megjelenő jelen-
tős eseményünk, nem véletlenül 
szerepel a zsidó Bibliában 667 
alkalommal a város neve.” Mint 
mondta, zsidók mindig éltek itt 
az elmúlt háromezer évben, és 
sosem felejtették el a várost.

Lezárult a 2016/2017. tanév 
első féléve. Tanulóink nagyon 
szépen teljesítettek, remek 
eredményeket értek el! Kitűnő 
lett az 1. osztályból Ben Hamo 
Tália és Lukács Ádám Sámuel, 
a 2. osztályból Abergel Shira, 
Glitzenstein Cháná, Latky 
Ádám és Oberlander Cvi Méir. 
A 3. osztályból Abergel Liora, 
Elor Lea és Lukács Sára, a 4. 
osztályból pedig Gurvitz Nili 
Bráchá. A felső tagozaton ki-
tűnővel zárta a félévet Klein 
Eszter 6. osztályos tanuló. Gra-
tulálunk mindenkinek! 

 Purim on the rocks
Ünnepeld Purimot több száz 
európai zsidó fiatallal! Ismer-
kedj, bulizz, ünnepelj – csatla-
kozz te is Európa legnagyobb 
purimi partijához! Március 
9-12. között az ECJS fergete-
ges purimi hétvégét szervez 
Budapesten. 
További részletek és jelentkezés: 

www.ecjs.org/events
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Hetiszakasz
Száraz lábbal a tengerben

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

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima
Vasárnap-csütörtök: 16:45: Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban)
Péntek: 13:00: Délutáni ima (a Keren Or-ban), 
  17:00: Születhet-e kóser vörös tehén napjainkban? (Faith Áser előadása); 
  18:00: Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45: Hetiszakasz-tanulás, 
  9:15: Reggeli ima, majd Kidus; 16:40: 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

Bösálách szakaszában (2Mó-
zes 13:17–17:16.) tetőződik be 
az egyiptomi kivonulás a Sás-
tenger kettéválásával, mikor 
is a héber törzsek száraz láb-
bal kerültek ki a tengerből, 
míg az üldöző egyiptomi se-
reg belefulladt. Ennek tiszte-
letére énekelte Mózes és Izrael 
a Tenger Dalát, minden idők 
egyik legszebb és legfennköl-
tebb hálaénekét. Innen kez-

dődik Izrael népének negyven 
éves vándorlása a pusztaság-
ban, ami sok megpróbáltatás-
sal járt. Egyszer nincs ivóvíz, 
másszor nincs mit enni. Eb-
ben a szakaszban kezd hullani 
a manna, az isteni kenyér, ami 
a sivatagi vándorlás során táp-
lálta a népet. A szakasz végén 
történik Ámálék orvtámadá-
sa, amit Józsué, Mózes adju-
tánsa ver le.

Zsidó híradó
Megjelent Oberlander rabbi új könyve 

Korai évek – minden, 
ami a Rebbe fiatalkoráról tudható
Jud svát (A hatodik  
lubavicsi rebbe ha-
lá lának évforduló ja,  
melyen a hetedik  
rebbe átvette apósa  
munkáját) alkalmá- 
ból jelent meg „Early 
Years” (Korai évek)  
címmel egy könyv,  
mely kizárólag ere- 
deti dokumentu- 

döbbent rá, milyen 
kevés adat áll ren-
delkezésre: „Úgy 
tűnt, mintha tudtuk 
volna, mikor volt a 
Rebbe bár micvója, 
esküvője és mikor 
érkezett New York-
ba. Összesen ennyi-
ben lehettünk bizo-
nyosak.” Shmotkin 

A hagyomány nevében – kérdezz!

Mennyire fontos a zsidóságban 
a hagyomány tisztelete? És most 
nem a „Hegedűs a háztetőn- 
típusú” megközelítésben kér de-
zem, hanem őszintén, személye-
sen. Mennyire fontos manapság  
egy zsidónak megtartani a ha-
gyo mányokatt ahhoz, hogy spi-
ri tuálisan is tudatos, teljes életet 
él jen?

Én a világban manapság ta-
pasztalható szekularizációs fo-
lyamat ellenére is azt mondom, 
hogy szükség van a gyökereink-
hez való kapcsolódásra, szükség 
van az örökségünkre, s arra a tu-
datra, hogy zsidók vagyunk.

Azonban a legtöbb embert a 
hagyomány megőrzése önma-
gában nem elégíti ki. És ez nem 
csak a lázadókra vonatkozik, ha-
nem az átlagemberre is. Azok-
ra az emberekre, akik gondol-
kodnak, akik kérdéseket mer-
nek feltenni, akik tartalmat ke-
resnek.

Hetiszakaszunkban Mózes 
el énekli a Tenger Dalát, a zsidók 
meg követik ebben is és a ketté-
vált tengeren való átkelésben is. 
A dal ezzel indul: „Ő az én Iste-
nem, akit dicsőítek, őseim Iste-
ne, akit magasztalok.” Fontos a 
sorrend: Először úgy hivatko-
zik Mózes Istenre mint „Én Is-

tenem”, s csak ezt követően úgy 
mint „őseim Istene”. Az üzenet 
világos: a hagyomány közpon-
ti eleme a jiddiskájtnak, ám ami 
még ennél is fontosabb, az az Is-
tenhez való személyes kötődé-
sünk. Minden zsidónak szemé-
lyes, egyéni módon kell kap-
csolódnia az Örökkévalóhoz. 
Azonban, hogy ez megvalósul-
hasson, először meg kell érte-
nünk tradícióink miértjét, tar-
talmát. Ehhez pedig kérdez-
nünk kell.

De van egy jó hír! Az auten-
tikus zsidóság kérdésre buzdít, 
ezzel mintegy elismerve, hogy 
végső soron csak ez a járható út 
a hagyományaink továbbélésé-
hez. A zsidóság legnagyobb ter-
jedelmű írott anyaga, a Talmud 
sem más, mint kérdések és vá-
laszok jegyzőkönyve. Egyszóval, 
a hagyomány nevében: kérdezz! 
És ne várd meg vele a széder es-
tét. Mikor hitünkről gondolko-
dunk, válaszokat keresünk, tu-
lajdonképpen őseink szokása-
it hívjuk életre. S ekkor értjük 
meg, hogy ez ma éppen úgy szól 
rólunk, mint annak idején ró-
luk.

Kovács Kristóf rabbinövendék 
cikke Yossi Goldman rabbi 

írása nyomán

Tanulj velünk te is!

Hétfő: 
 
Kedd:   
Szerda:   
Csütörtök: 

ZSIDÓ TUDOMÁNYOK SZABADEGYETEME

A hét témái:
A ház őrzője - a mezüze titkai
A faragott kép készítésének tilalma
A sötét középkor és a zsidó diaszpóra
Mikor beszélhetünk igazi felebaráti szeretetről?
A világ első forradalma

mok segítségével mutatja be 
a Rebbe, Menáchem Mendel 
Schneer son rabbi éle tét születésé-
től há zasságkö té séig. A dokumen-
tumok és fényképek jelentős ré-
szét most adják közre először.

A szerzők, Oberlander Bá-
ruch rabbi és Elkanah Shmotkin 
rabbi ukrán, orosz, fehérorosz, 
német és francia archívumo-
kat kutattak át a Rebbe életének 
e korai szakaszáról fellelhető in-
formációkért, melyeknek jelen-
tős része elérhetetlen volt a Szov-
jetunió felbomlásáig.

Oberlander rabbi korábban 
részt vett a Rebbe teljes életraj-
zának összeállításában, eközben 

rabbi a Jewish Educational Me-
dia (JEM) keretein belül a Rebbe 
még élő kortársainak visszaemlé-
kezéseit rögzíti filmre. Annak ér-
dekében azonban, hogy ezeket a 
beszámolókat igazán jól el tudják 
helyezni térben és időben, szük-
ség volt a Rebbe ifjúságának pon-
tos felderítésére is. 

A gyűjtemény – melyben ép-
pen csak annyi a narratíva, hogy 
az olvasó eligazodhasson az in-
formációtömegben –, mostan-
tól mindenki számára elérhető. 
A most megjelent kötet egy há-
romrészesre tervezett sorozat 
első darabja, melyet már elkezd-
tek héberre is lefordítani.
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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
Meditálás 

munka közben?
Volt egyszer egy haszid, a 
koc ki Benjámin, aki fakeres-
kedő volt. Egyszer, amikor 
a na pi elszámolását végezte, 
oda írta a papír aljára: „Nincs 
Raj ta kívül semmi.” „Talán 
csak nem meditálsz az üzlet 
kel lős közepén?” – kérdez-
ték tő le. Mire azt válaszolta: 
– „Ha meditáció közben az 
üzlettel kell foglalkoznom, 
miért ne meditálhatnék ak-
kor munka közben?”

Tzvi Freeman a lubavicsi 
Rebbe tanításai alapján

Velem és a Rebbével történt 

„Nem loptunk el semmit!” 
A Rebbe és a Szentföld

1980-ban újságíróként dolgoz-
tam a Kol Jiszráel nevű rádió-
csatornának. Egyszer, amikor 
New Yorkba látogattam, be-
bocsátást nyertem a Rebbéhez 
egy jehidutra, azaz személyes 
beszélgetésre. Magammal vit-
tem a diktatfonom is, de mivel 
nem voltam benne biztos, hogy 
engedni fogja a beszélgetés rög-
zítését, elrejtettem azt az egyik 
kezembe. Ám mikor bementem 
hozzá, és elkezdtünk beszélget-
ni, akkor azonnal kinyitottam a 
tenyerem, hogy lássa, hogy ná-
lam van. Természetesen látta, és 
ha lett volna bármi kifogása elle-
ne, nyilván szóvá tette volna, de 
nem volt. Így rögzíteni tudtam a 
teljes beszélgetést. 

A Rebbe megannyi dologról 
beszélt – főleg Izraelről – s taná-
csot adott, hogy miként tudnánk 
egy kis tóraoktatást nyújtani a 
Kol Jiszráelen keresztül az em-
bereknek, úgy, hogy közben to-
vábbra is szállítsuk a híreket, azaz 
ne veszítsünk a profilunkból.

Nem voltam meggyőződve az 
ötlet sikeréről, így azt mondtam 
a Rebbének: „Nem lehet min-
denből hírt csinálni, nem min-
den hírértékű. A Tórát nem lehet 
hírként eladni.” Erre azt mond-
ta: „A Bölcseink tanítják, hogy 
a Tórához minden nap úgy kell 
viszonyulni, mintha az valami 
újat mondana számunkra, mint-
ha csak ma kaptuk volna meg a 
Szinájon. Így mikor a Pinhász 
hetiszakaszt hírként közlöd, en-
nek szellemében cselekszel. 
Csak annyi a dolgod vele, hogy 
találj benne valami olyan tartal-
mat, ami kapcsolódik az aktu-
ális világi történésekhez.”  Úgy 
éreztem, hogy a Rebbe ad lec-
két nekem a híradás alapjairól. 
Lényegében elmagyarázta, hogy 
miként lehetne megmutatni az 
embereknek, hogy a Tóra sem 
kevésbé érdekes, mint a a nagy-
világból érkező hírek. A Rebbe 
nagy hangsúlyt fektetett a külön-
böző kommunikációs csatornák 
nyújtotta előnyök kihasználásá-

ra. Míg más rabbik hozzáállása 
alapvetően elzárkózó volt, s még 
a rádió vagy a televízió közelébe 
sem mentek, addig a Rebbe azon 
volt, hogy minden létező módon 
hasznosítsa ezeket.

Az interjú végén az izrae-
li helyzetről kezdett beszélni – 
ne felejtsük el, ekkor 1980-at 

De ezen hozzáállással a helyzet 
csak tovább súlyosbodik. Egy-
szerűen már nincs több idő, fel 
kell ismerni az arab mentalitás-
ban bekövetkezett változást.”

És igaza volt. Pár hónappal a 
találkozásunk után a feszültség 
elkezdett tettlegességgé fajulni, 
mely aztán az 1982-es libanoni  

írtunk. „Legjobb értesüléseim 
szerint a helyzet nagyon kriti-
kus. Az arabok harciassága nőt-
tön-nő. Az elmúlt harminc-
nagyven évben, könnyedén meg 
lehetett vesztegetni az arab sej-
keket, s a fiatalok meg mindig 
követték őket. Most azonban 
teljesen más a helyzet. A fiata-
labb generáció az, amelyik val-
lásilag sokkal fanatikusabb, és 
őket már nem lehet megveszte-
getni. Se pénzzel, se egyébbel. 
Számukra semmi sem becse-
sebb annál, mint feláldozni ma-
gukat Istenért. Sajnos, nálunk 
a tendencia ennek pont a for-
dítottja. Harminc-negyven év-
vel ezelőtt senkit sem kellett ar-
ról győzködni, hogy az önfelál-
dozás alkalmanként szükséges, 
mert mindenki úttörő szeretett 
volna lenni benne. A mai zsidó 
fiataloknak azonban más a men-
talitása. Valahogy így jellemez-
ném: »Most már elég! Folyama-
tos nyomás alatt éltünk harminc 
évig. Most már csak nyugodtan 
szeretnénk élni, békében, jól. « 

háborúba torkollott. Most utólag  
visszanézve, látva, hogy mik tör-
téntek addig, mindenki számára 
egyértelmű kellett volna lennie 
annak, hogy ez lesz a végkifejlet.

A Rebbe sürgetett, hogy te-
gyek meg minden tőlem telhetőt, 
hogy megváltozzon a zsidó fiata-
lok gondolkodása a Szentfölddel 
való kapcsolatukról. „Meg kell 
értetnünk velük, hogy ők jelen-
tik a folytonosságot harminc ge-
nerációnyi zsidó férfi és nő után, 
akik a Szentföldre léptek, ami 
most az ő örökségük. Nem lop-
tunk el semmit. Nem követtünk 
el igazságtalanságot. Az arabok 
ezer évvel később érkeztek ide...
Ezt kell megérteniük. A baj csak 
az, hogy a mai fiataloknak nincs 
türelmük az efféle történelmi ok-
fejtés meghallgatására, még ke-
vésbé annak befogadására. Vala-
mi kézzelfoghatóra van szüksé-
gük, amiben személyesen is részt 
tudnak venni. És itt jössz te és a 
Kol Jiszráel a képbe. Neked lehe-
tőséged van a rádión keresztül 
megtanítani a zsidó fiataloknak, 

hogy a tórai pászuk, mely azt 
mondja: »Halljad. Izrael, Örök 
Istenünk, az Örökkévaló egyet-
len!« nem csak egy Izrael nevű 
férfinak adatott, aki a Szináj he-
gyen állt háromezer éve. Hanem 
minden egyes zsidónak.

S még mennyi mindent 
mondott, amit sikerült felven-
nem. Egy teljes kazetta telt meg 
vele. Mikor visszamentem Iz-
raelbe, azonnal szerkesztettem 
egy tízperces verziót, a legfonto-
sabb mondanivalókkal, és pén-
teken már sugárzásra is került a 
délutáni műsorban. A visszhang 
elképesztő volt, a kezdeménye-
zés óriási sikernek bizonyult, s 
a Rebbével való beszélgetésem 
története mindenhová követett 
onnantól.

Két évvel később is, mikor a 
libanoni háborúról tudósítot-
tam az izraeli televíziónak, a 
Rebbe útmutatásai bátorítottak, 
s az ő szavai adtak erőt.

Motti Eden 

Motti Eden a Kol Jiszráel nevű csatornánál kezdte meg 
újságírói karrierjét. 2003 óta az Izraeli Egyes Csatorna igazgatója. 

Az interjút haifai irodájában adta, 2010 márciusában.
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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: +36-1-268-0183
www.zsido.com / info@zsido.com
Felelős kiadó: Oberlander Báruch rabbi 
Főszerkesztő: Steiner Zsófia

Kóser konyha

Mogyoróvajas 
banánkenyér

párve

Munkatársak: Golubovics Martina, 
  Dénes Anna, Kovács Kristóf
Nyomdai előkészítés: Juhász Valéria
ISSN 1416-4604

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

2-3 érett banán (mélyhűtött 
is jó, de ez esetben ne olvasz-
szuk fel teljesen) összetörve
1 tojás
1 csomag vaníliás cukor
1/3 pohár datolyaméz (szilán)
1/3 pohár olaj
1,5 pohár teljes kiőrlésű liszt
1 csomag sütőpor
1/2 kk. őrölt szegfűszeg 
  és őrölt fahéj
1/2 pohár mogyoróvaj
1/2 pohár napraforgómag 
  és szezámmag

Egy tálban simára keverjük a 
banánokat a tojással, az olaj-
jal és a mézzel. Egy másik 
tálban a száraz hozzávalókat 
keverjük össze, majd hozzá-
adjuk a banános keverékhez. 
Végül a mogyoróvajat és a 
magokat is hozzáadjuk, ala-
posan összedolgozzuk, majd 
a masszát sütőpapírral bélelt 
kenyérsütő formába tesszük, 
és 50-55 perc alatt tűpróbá-
ig sütjük. Önmagában, lek-
várral, vagy mogyoróvajjal 
megkenve kínáljuk.

A mogyoróvaj kósersá-
gi igazolást igényel, a töb-
bi hozzávaló igazolás nélkül 
is használható. Ne feledkez-
zünk meg arról, hogy a lisz-
tet felhasználás előtt át kell 
szitálni, és a tojást meg kell 
vizsgálni egy üvegpohárba 
ütve, nehogy vércsepp ke-
rüljön az ételbe. A magok 
kártevőkkel szennyeződhet-
nek, felhasználás előtt bizo-
nyosodjunk meg arról, hogy 
nem kerül bogár az ételbe.

Tu biSvát - a fák újéve
évben, az izraeli mezőgazdaság 
újjáéledése nyomán svát 15-e új 
jelentőséget kapott. Ezen a na-
pon új facsemetéket ültetnek, 
főleg iskolásgyerekek, tanára-
ikkal egyetemben. Ez az új szo-
kás is mélyen gyökerezik a val-
lásban, ami kiderül a Midrás 
– egyik Írásversre adott – ma-
gyarázatából. Az Írásvers így 
hangzik: „S majdan, ha jöttök az 
országba és ültettek mindenféle 

egy helyen a szentjánoskenye-
ret hozza fel példának, illetve a 
kabbalisták által különlegesen 
tisztelt ókori bölcs, Rabbi Si-
mon bár Jocháj is ezt fogyasz-
totta rejtőzködése idején. Ennek 
nyomán terjedt el e Magyaror-
szágon ritka termés fogyasztá-
sának szokása.

A mandula az ünnep egyik 
jelképe, mivel ekkortájt kezde-
nek Izraelben virágozni a man-
dulafák. Sok helyen odafigyel-
nek arra, hogy a gyümölcsöstá-
lon a mandula is helyet kapjon.

A ziditsovi cá dik, reb Ájzik 
asztala körül rengeteg haszid 
gyűlt össze, hogy tóramagyará-
zatot halljanak tőle és nem ke-
vésbé azért, hogy gyümölcsöt 
kapjanak. Köztudott volt ugyan-
is, hogy ezen a napon a cádik 
gyümölcsöt oszt az összesereg-
lett hívőknek. Egy ilyen alka-
lommal a szokásosnál is többen 
jöttek el, s úgy tűnt – hiába van 
tele az asztal – mégsem jut min-
denkinek. S valóban, ez is tör-
tént. Amikor elfogyott az utol-
só darab is, felállt a cádik és azt 
mondta: „Ha gyümölcsöt akar-
tok, íme, adok nektek egy jó ta-
nácsot, hol találhattok gyümöl-
csöt. Írva vagyon: Ezek azok a 
dolgok, melyeknek az ember 
élvezi a gyümölcsét ezen a vi-
lágon, míg a tőke megmarad a 
túlvilágra...” (Misná Peá 1.). A 
felsoroltak között elsőnek van 
említve a tóratanulás. Menjetek, 
híveim és búvárkodjatok a Tórá-
ban, és így sok gyümölcsre te-
hettek szert.” 

(Naftali Kraus írása nyomán)

Svát hó 15-e – héberül chá mi sá 
ászár, vagy röviden Tu biSvát – a 
Fák Ünnepe. Bölcseink szerint 
ezen a napon dől el, melyik fá-
nak mi lesz a sorsa – fejlődni, 
nőni fog és dús termést hoz, 
avagy elsorvad, tönkremegy. 
Több háláchikus kérdést is asze-
rint döntenek el, hogy egy fát 
svát 15. előtt vagy után ültet-
tek-e el. Ez az ünnep abban kü-
lönbözik minden más ünneptől, 
hogy nem mondanak különle-
ges imákat, nem munkaszünet. 

Legfőbb jellemzője, hogy 
ezen a napon mindenki igyek-
szik minél több gyümölcsöt 
enni, különösen azokat, amik Iz-
raelben teremnek és már a Bib-
liában is említve vannak. Ilyen 
pl. a sző lő, a füge, az olajbo gyó, 
a datolya, a gránát alma. Euró-
pában, így Ma gyarországon is, 
oly módon tartják ezt a szokást, 
hogy 15 féle gyü mölcsöt esznek 
ezen a napon. Sok közösség-
ben ünnepséget rendeznek, me-
lyen 15 zsoltárt mondanak el, a 
120-135-ös zsoltárokat. Néhány 
idézet ezekből: „akik könnyek-
kel vetnek, örömmel aratnak”; 
„kezed munkáját, ha élvezed, 
jó dolgod lesz és boldog lész, 
feleséged, mint dús fürtű sző-
lő házad belsejében, fiaid, mint 
az olajfák sorjai az asztalod kö-
rül…” 

Vannak bizonyos szfárdi (ke-
leti zsidó) közösségek, ahol Tu 
biSvátkor egy Széder estihez ha-
sonló rítus szerint ünnepelnek, 
a hívek terített asztalok mel-
lett eszik a gyümölcsöt, miköz-
ben énekelnek. Az elmúlt száz 

gyümölcsfát...” (2Mózes 19:1-3.). 
A Midrás: „...írva vagyon: kö-
vessétek az Örökkévaló Istene-
teket...” Hogyan lehet az Örök-
kévalót követni?” „A világ te-
remtésekor az Örökkévaló rög-
tön ültetett (az Édenkertet), így 
ebben utánozhatjátok őt és mi-
helyst bementek Izrael földjére, 
először is ültessetek!” (Midrás 
Leviticus Rábá 25:3.) 

Sok helyen szokás, hogy  
szentjánoskenyeret  (héberül  
chá ruv) fogyasztanak Tu biSvát-
kor. A fák életkorának számítá-
sá val kapcsolatban a Talmud 


