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A 20. század nagy talmudhamisítása Magyarországon
Magyar szakértőt hívtak a New York-i Yeshiva University konferenciájára

Az Egyesült Államokbeli Ye shi va 
University zsidó tudományok tan
széke, a Bernard Revel School of 
Jewish Studies idén ünnepli fenn
állásának 80. évét. Ebből az alka
lomból előadásso ro zatot indítot
tak, melynek egyik állomásaként 
a 20. századi talmudhamisításról 
tudhattak meg többet a hallgatók. 

Az előadás megtartására Ober-
lander Báruch rabbit kérték fel: 
„Szívesen adtam elő, ezt a témát 
éveken át kutattam és a doktori
mat is ebből írtam.” A meghívás 
azért is különleges, mert a mo
dern ortodox irányzathoz tartozó 
egyetemen nem gyakran tartanak 
lubavicsi rabbik előadást. „Szerin
tem ez egy jó találkozási pont volt 
a modern ortodoxia és a Chábád 
között.” – mondta Oberlander 
rabbi. Az előadás központi témája  

egy modernkori hamisítás volt, 
melynek Oberlander rabbi – a 
tanszék egyik legmeghatáro zóbb 
professzorának, Shnayer Lei-
mannak a szavai szerint – „vi
tathatlanul a legnagyobb szak
értője a világon.” 

1907ben egy Slomó Jehuda 
AlgáziFriedländer (ál)nevű, ma
gát törökországi zsidónak mondó 
férfi azt állította: megta lál ta a Je
ruzsálemi Talmud hosszú ideje el
veszettnek hitt trak tá tusait. Rab
binikus körökben ha talmas port 
kavart a felfedezés, ám hamaro
san többen is meg kérdőjelezték az 
anyag eredetiségét. 

Oberlander rabbi felsorakoztat
ta mindazokat a bizonyítékokat,  
melyek alapján 1913ra bebizo nyo
sodott, hogy Fried län der hami
sít ványt hozott nyilvánosságra.  

A bizonyítékok kö zött Talmu
di elemzések mellett olyan tu
dományos tények is szerepel
tek, mint az, hogy a dokumen
tum papírját mesterségesen öre
gítették. Időközben az is kiderült: 
Friedländer Fehéroroszországból  
származott és hamisí tá sához 
ügye sen kihasználta a középkelet 
európai zsidóság meg osztottságát, 
valamint azt a ha nyagságot, ami
vel a korszakban adtákvették az 
értékes zsidó iratokat. 

Arról, hogy miért kezdett ha 
misításba Friedländer, megoszla
nak a vélemények, de Ober lander 
rabbi szerint leginkább egyfaj
ta művészi vágy hajtotta: „Ahogy 
egy festőnek muszáj festenie, úgy 
a hamisító nak muszáj hamisítania 
– Friedländer így tudta legjobban 
kifejezni magát...” 

Regisztrálj a Judaizmus 
Gyorstalpalóra!

Szeretnél jobban megismerked
ni a zsidó hagyományokkal és 
átfogó képet kapni a zsidó törté
nelemről, vallásról? Két hét alatt 
elsajátítanád a héber olvasás 
alapjait? Bekapcsolódnál a zsidó 
közösségi élet vérkeringésébe? 
A ZSTSZ – Ju daizmus Gyors
talpaló nyári sze meszterén a he
lyed! A program minden nap
ján másmás témával ismerked
hetsz meg mélyrehatóan, jó tár
saságban, tabuk nélkül.

Időpont: 2017. aug. 13-25. 
Helyszín: Keren Or Központ, 

1052 Bp., Károly krt. 20. 
Jelentkezés: posta@zsido.com, 

268-01-83

Újra zsidó napok Mádon
A tavalyi sikeres indulás után 
idén második alkalommal ren
dezik meg a Mádi Zsidó Na
pok című rendezvényt.  Szí nes 
kulturális programokkal, kö
zös szombatfogadással, gaszt
ro élménnyel és kalan dok kal 
vár ják az érdeklődőket. Szom
bat este fellép a Budapest Klez
mer Band alapítója: Fegya.

Időpont: június 30–július2.
Helyszín: 

Csodarabbi fogadó, Mád
Jelentkezés és további információ: 

posta@zsido.com

Újra indul 
a hittanoktató-képzés

Ebben az évben is hathetes  
kur zuson   is merkedhetnek meg  
a részt ve vők a magyar oktatási  
rendszerben tanuló diákok igé
nyeire szabott oktatási prog
rammal. Emellett pedagógiai és 
pszichológiai ismereteket sze
rez hetnek és elmélyíthetik val
lá si tudásukat is. A kurzus júni
us 1jén indul, a foglalkozásokra 
a Keren Or központban (1052, 
Károly körút 20.) kerül sor csü
törtökönként 18 órától 19.30ig. 
Jelentkezés: hittan@zsido.com

További információ: 
Szilánk Zsuzsa 06309903694Az előadáson az egyetem több tanára is részt vett. Kiskép: Friedländer hamisítványa
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Hetiszakasz
A törzsfőnökök szerepe

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

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima
Hétfő-csütörtök: 20:15: Délutániesti ima (a Keren Orban)
Péntek: 18:30: Ír-e a Tóra a szombati kulcstartóról? (Oberlander Báruch előadása); 
  19:30: Minchá délutáni ima, Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45: Hetiszakasztanulás,  9:15: Reggeli ima, majd Kidus; 
  20:10: 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: 19.00: Tanulás, 19.30: Kábálát Sábát, majd Kidus
Szombat: 9:15: Hetiszakasz a kabbala tükrében
  10:00: Reggeli ima, majd Kidus

Szakaszunk – Bámidbár (4Mó - 
zes 1:1–4:20.) – nyitja meg 
Mó zes negyedik könyvét. Is
mételt népszámlálás után – 
melynek eredménye csodála
tos módon egyezik az előző
vel, amelyet egy évvel azelőtt 
ej tettek meg – Mózes zászlóal

jak ba szervezi a népet. Négy 
zászlóalj, mindegyikben 33 
törzs jön létre, s készek a nagy 
útra, hogy elfoglalják az Ígéret 
Földjét. A szakaszban találha
tó még a leviták munkarend
je a Szentélyszolgálatban és a 
törzsfőnökök szerepe.

Zsidó híradó
Vérvád és babonaság 

az új Egység magazinban

tárvonalat a néphit és a nép
szokás között – és mik azok a 
jelek, amikben már a talmudi 
időkben is hittek őseink. Meg
ismerjük az asztalunkra kerü
lő ételek jelentését és körüljár
juk az élet állomásaihoz tarto
zó jó és rossz előjeleket. 

Áttekintjük a zsidókat év
századokévezredek óta kö
rülvevő rosszindulatú legen
dákat, melyek a mai napig jó 
táptalaját képezik az antisze
mita indulatoknak. Most meg  
tudhatja, honnan ered a vér
vád, vagy a zsidók világura
lomra törésének hiedelme.

A Kile rovatban a vészter
hes középkort magunk mö
gött hagyva közösségi prog

kortárs zsidókat mutatunk 
be, akik nagy hatással van
nak mind a saját közössé
günk, mind a szélesebb társa
da lom életére. Elsőként Ben 
Shapiroval, a konzervatív ér
tékekért síkra szálló politikai 
elemzővel és könyvszerzővel, 
az internetes újságírás vallá
sos fenegyerekével ismerked
hetnek meg. 

Az újságot megvásárolhatja 
az EMIH Keren Or Központ
jában (1052, Károly krt. 20.), 
vagy a Kóser Piacon (1075, 
Dohány utca 36.) Ha nem sze
retne semmiről sem lemarad
ni, akkor fizessen elő a maga
zinra a www.fizetes.zsido.com 
oldalon! 

Megjelent az 
Egység 95. szá
ma. Ebben a 
hónapban le
rántjuk a leplet 
a babonákról, 
és utánajárunk 
mi igaz és mi 
tévedés a zsi
dókkal kapcso
latos legendák
ból. Megtudjuk,  
hol húzza meg 
a háláchá a ha

ramjainkról ol
vashat. Például 
arról, hogyan 
utazhatnak zsi
dó fiatalok in
gyen Izraelbe, 
vagy mi az a 
sábáton és mi
ért járnak visz
sza évente két
szer a közösség 
tagjai Ráckevé
re. Új soroza
tunkban olyan 

Mi az igazi célunk?

Egyszer Reb Hillel, a haszid a 
fejébe vette, hogy szeretne eltöl
teni egy szombatot a Rebbével. 
De már későre járt, s nem volt 
biztos benne, hogy Sábeszig ké
pes Lubavicsba érni. Ekkor egy 
fiatal haszid felajánlotta neki, 
hogy segít neki odaérni időben, 
egy feltétellel: ha nem fog túl 
sok időt imádkozással tölteni. 
Reb Hillel beleegyezett. Aznap 
éjjel egy fogadóban szálltak 
meg. Reggel az ifjú haszid imád
kozott, megreggelizett, majd el
lenőrizte, hogy vajon Reb Hillel 
is készen álle már. Ám ő még 
mindig imádkozott. Órák teltek 
el, de az öreg haszid csak foly
vást öntötte ki lelkét Teremtőjé
nek. Mikor végül az ima végére 
ért, ifjú társa mérgesen nekitá
madt: „Hát nem te akartál Sá
beszig Lubavicsba érni?! Most 
már garantáltan nem érünk oda 
időben!”

Reb Hillel így válaszolt: „Te
gyük fel, hogy Lipcsébe akarsz 
menni a vásárba, hogy vegyél 
néhány olyan portékát, amit se
hol máshol nem kapsz meg. Ám 
útközben találkozol egy másik 
kereskedővel, és kiderül, hogy 
nála szintén megveheted ugyan
azt, de jobb áron. Csak egy fél

kegyelmű erősködne tovább, 
hogy márpedig ő csak Lipcsé
ben vásárol! Hát csak azért foly
tassam az utat, hogy fizikailag is 
Lubavicsba érjek?”

Most, hogy közeledik Sávout, 
a tóraadás ünnepe, fenti anek
dota különösen aktuális.

A Midrás bölcsei tanítják, 
hogy a zsidók, Isten jóvoltá
ból, mire a Szinájhegyhez ér
tek, már olyan spirituális szintre 
érkeztek, hogy még a tóraadás 
előtt, azaz annak segítsége nél
kül elérték a nép oly régóta várt 
egységét. Olyan volt, mint mi
kor az ember úgy kapja meg a 
hőn áhított portékát, hogy köz
ben nem kell „Lipcséig” men
nie.

Az életben néha könnyű ösz
szetéveszteni a megállókat az úti 
céllal. Reb Hillel története is ezt 
tanítja. Az Isten által nyújtott le
hetőségek sokszor teljesen vá
ratlanul érnek minket. Legyünk 
rájuk nyitottak, vegyük ész
re őket, csakúgy, ahogy azt ő is 
tette. És ki tudja, talán nekünk 
is sikerül elérni valamit, még 
Sávuot ünnepe előtt.

Kovács Kristóf rabbinövendék 
cikke a lubavicsi Rebbe beszéde 

alapján
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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
Gondolkozz pozitívan! 
Minden, ami történik, Tőle 
jön, és Ő jó. Ha azonban mi 
magunk és a világunk nem 
vagyunk felkészülve a jó be
fogadására, akkor az eset
leg látszólagos rosszként je
lentkezik. Keményen kell 
har colni, hogy lássuk a jót, 
hogy gondolkozzunk pozití
van, s ha így teszünk, akkor 
a jó megnyilatkozik.

Tzvi Freeman a lubavicsi 
Rebbe tanításai alapján

Velem és a Rebbével történt 

A paróka, ami áldást hozott
New Havenben nőttem fel, Con 
necticutban, vallástalan szü
lők gyermekeként. Még kislány 
voltam – talán nyolc vagy kilenc 
éves – mikor Chábád rabbik jöt
tek a falunkba, hogy elindít sa
nak egy vasárnapi zsidó iskolát. 
Ide engem is beírattak a szüle
im, így kerültem kapcsolatba 
a Chábáddal. Ebből szinte ter
mészetesen következett, hogy 
át iratkoztam az általános iskolá
jukba.

Már kislányként belevetettem 
magam a közösségépítő tevé
kenységekbe. Egy nap elhatároz
tam, hogy sábesz klubot indítok 
gyerekek számára, hogy szom
batonként tartalmasan tölt sék 
az idejüket és ne mindig a mozi
ban üljenek. Az egyetlen nehéz
ségem az volt, hogy nem tud
tam honnan fedezni a program 
költségeit. Elhatároztam, hogy 
a Rebbe segítségét kérem. Leve
let írtam neki, melyben elmond
tam mennyire szeretnék egy sá
besz klubot alapítani. A Rebbe 
nagyon gyorsan küldte a válasz
levelet, és megígérte, hogy folyó
sítani fogja a programhoz szük
séges összeget, ameddig csak 
szükségem lesz rá. Így kezdtem 
levelezésbe a Rebbével. A prog
ramot egészen addig működtet
tem, míg be nem fejeztem tanul
mányaim a zsidó iskolá ban. 

Ezután New Yorkba költöz
tem, hogy a Beit Jákov nevű 
gimnáziumban tanuljak. Érke
zésem után többször is meghall
gatást kértem a Rebbétől, és ter
mészetesen továbbra is írtam 
neki leveleket, hogy a tanácsát 
és az áldását kérjem. Ezek kö
zül szeretnék kiemelni egy ese
tet, mikor a tanácsát eleinte nem 
akartam elfogadni.

1956ban ismertem meg a 
fér jemet. Mielőtt összeházasod
tunk volna, a Rebbéhez men
tünk, hogy az áldását kérjük. 
Természetesen, mint vallásos 

nő, már terveztem, hogy esküvő 
után takarni fogom a hajam, ám 
ez a kérdés kétségek elé állított. 
Nem voltam benne biztos, hogy 
miként akarom ezt megolda
ni. Nem akartam parókát hor
dani, tekintve, hogy gyönyörű, 
dús, szőke hajam volt, és ezt egy  

„Akkor nekem miért kéne pa
rókát viselni?” – kérdeztem. A 
Rebbe azt válaszolta: „A ken
dők időnként leesnek.” „Az 
enyém nem fog. Hiszen ismer 
a Rebbe, sosem mennék ki fe
detlen fővel!” Ő végül azt vála
szolta: „A paróka nem esik le.” 

parókával fedni valahogy mű
vinek tűnt számomra. A Rebbe 
persze, mikor az áldását kértük 
házasságunkra, egyszer csak ne
kem szegezte a kérdést: „Az es
küvő után takarni fogod a ha
jad?” „Természetesen” – vála
szoltam. Azt gondoltam, hogy 
ezzel túl is estünk a nehezén, ám 
a Rebbe foly tatta: „És mivel ter
vezed fed ni?” Hirtelen megijed
tem, mert tudtam, hogy mire 
akar kilyukadni. Először még 
megpróbáltam meggyőzni szán
dékom ko molyságáról, s mond
tam, hogy milyen gyönyörű ka
lapok vannak már manapság, 
amik a teljes hajat el tudják ta
karni. De ő erre csak a fejét ráz
ta. Ekkor a kendőkről kezd
tem győzködni, mint alternatí
va, de erre megint csak rázta a 
fejét. Megpróbáltam tovább ér
velni, hogy még Jeruzsálem leg
vallásosabb negyedében, Meah 
Shearimban is rengeteg nő van, 
aki nem akar parókát horda
ni, így kendővel takarja a haját. 

Végső érvem és ellenvetésem az 
volt, hogy nem akarok nevet
ség tárgya lenni. Úgy éreztem, 
hogy a paróka idős néniknek 
való, nagymamáknak. Ő erre 
azt mondta, hogy megérti az ag
gályaimat, de megvan a hagyo
mánya és az oka, hogy egy zsi
dó nő miként jelenjen meg má
sok előtt, és ha ezek mellett el 
tudom magam kötelezni, akkor 
garantálja, hogy boldog, áldá
sokban gazdag életem lesz. Erre 
kicsit felélénkültem, s visszakér
deztem: „Garantálja?” „Igen, ga
rantálom” – válaszolta. 

Mit mondhattam volna? Ál
dását adta ránk, mi meg ezután 
kisétáltunk. Megvettem a paró
kámat, egy szép darabot, ami 
nem volt feltűnően parókasze
rű. Rövid időben belül megta
pasztaltam a Rebbe tanácsában 
rejtőző mély bölcsességet. Mert 
mire is jó egy paróka? Egy paró
ka – szemben a kendővel – segít 
elvegyülni a többi ember között. 
Takarja a hajat, de ha még vala

kinek meg is tetszenél, egy pa
rókának nincs kifejezetten csá
bító jellege, stílusa. Egy paró
ka célt szolgál, ráadásul nagyon 
fontosat. Idővel hozzászoktam, 
és nem volt többé idegen tőlem. 
Megértettem, hogy ezzel szerep 
példakép is vagyok, mellyel se
gítek a többi vallásos zsidó nő
nek is. Azt hiszem, ez is része 
volt a Rebbe áldásának. Úgy 
éreztem magam mint egy gaz
da, aki a földet műveli. Szánt
ja, gyomlálja, kapálja. Mindent 
megtettem, amit egy zsidó nő
nek kell. És a Rebbe áldása olyan 
volt, mint az eső, ami segíti a 
földművest, hogy erőfeszítései 
gyümölcsöt hozzanak. Később 
bármilyen nehézségem is akadt 
az életben, mindig arra gondol
ta, hogyha megteszek minden 
tőlem telhetőt, a Rebbe áldásá
val túl fogok jutni a nehézsége
ken. És mindig így is történt.

Rivka Zakutinsky

Mrs. Rivka Zakutinsky megannyi vallásos témájú könyv szerzője. 
Néhai férjével, Moshe Tzvi rabbival hosszú évekig szolgálták 

a bangori, mainei, hartfordi és cunnecticuti zsidó közösségeket. 
Az interjút 2013 márciusában adta.Igrew up in New Haven, Connecticut, in a non-religious

home. When I was a young girl — about eight or nine
years old — two Chabad rabbis came to our town and

started a Hebrew Sunday school. I went, and this was how
I was introduced to Chabad. After that, it was natural that
I should enroll in their Hebrew Day School as well.

In 1952, when I was twelve, the school went on a trip to
New York to meet the Rebbe. I remember it was Tu B’Shvat,
the Jewish New Year for the trees, and the Rebbe spoke
to us about how a human being is like a tree in the field —
how a human being also has roots and branches, and
seeks to produce fruit with seeds that will be spread far
and wide. 

From that moment, I decided that I wanted to be a teacher.
I was going to spread my seeds through Yiddishkeit. And
shortly after, I penned a letter to the Rebbe saying that,
although I was only twelve, I wanted to start a Shabbos
Club, Mesibos Shabbos, to draw in other Jewish children. I
told him that there was nothing in town for Jewish children
to do on Shabbos, so they typically went to the movies —
for the Saturday matinee — but if there was a club, they’d
be occupied with better things. To make a Mesibos Shabbos

I needed something like $3 or $4 dollars a week for
refreshments — an amount that was huge to me and an
amount I didn’t have. 

This is what I told the Rebbe.

He wrote back a lovely letter saying that he felt proud of
me for wanting to do this, and he said that he would make
sure his office sent me the necessary funds.

That’s how the club took off. And it was a big success. I
was like the pied-piper — I told stories, and taught the kids
songs and blessings. The whole thing took about an hour
in the middle of the day, and it broke up the Shabbos
afternoon. About twenty to thirty kids came there instead
of going to the movies. 

I kept the club going until I graduated the Hebrew Day
School and went away to New York, to the Bais Yaakov
high school and seminary. In those days there was no Bais
Rivkah as of yet. Once I was in New York, I would
occasionally request an audience with the Rebbe, and of
course, I continued to write him letters, asking for his
advice and blessings.

I would like to talk about two instances where his advice
— though initially I didn’t want to follow it — affected me
greatly.

In the first case, I wanted to leave the Bais Yaakov system
and go to college. In particular I wanted to enroll in Stern
College, the women’s arm of Yeshiva University, in order
to get teaching credentials. 

So this I told the Rebbe. I said, “I need a change. I want to
go to a school that is recognized in the outside world.” 

He said, “Stay in Bais Yaakov. It’s a good school. It has a
good record and a good reputation.”

He must have realized that I had hard time accepting this
and, after the audience, he wrote me a letter reiterating
his advice. He closed with this: “I guarantee that you will
never have a problem teaching.”

How could I argue with a guarantee? So I followed his
continued on reverse

ב״ה

שבת פרשת וירא, ט״ו חשון, תשע״ה
Shabbos Parshas Vayera, November 8, 2014

An oral history project dedicated to documenting the life of the Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson,
of righteous memory. The story is one of thousands recorded in the over 1,000 videotaped interviews
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Kóser konyha

Mangósaláta
A nyárias meleggel elérke
zik a grillezések szezonja. Ez 
a könnyű, gyümölcsös sa
láta nagyszerű kísérője le
het grillhúsoknak, de akár a 
sávuoti tejes étkezés során is 
megállja a helyét. 

Tejesből húsosba – mit kell tudni a sávuoti ebédről
Sávuot napján szokás tejes éte
leket fogyasztani. A szokásnak 
több magyarázata is van. Az 
egyiket a Sulchán áruchban  
(Orách chájim 494:3. RöMÁ) találjuk: 
mivel Sávuotkor a Szentélyben 
két kenyeret kell bemutatni (3Mó-
zes 23:17.) – ennek emlékére mi is 
kétféle ételt eszünk: tejeset és hú
sosat is. Másrészt a tej alapvetően 
édes, amilyen édes számunkra a 
Tóra, melyet Sávuotkor kaptunk 
(lásd Kolbo 52. fejezet). 

A tejes ételeket hagyományo
san csak Sávuot első napján dél
ben kínáljuk (SÁ uo.; Nité Gávriél, 
Sávuot 29:1.), a második napon 
már nem. A Sulchán áruch RSZ 
(uo. 16.) ezt kiegészíti azzal, hogy 
minden ünnepen kell húst enni 
[mivel a Tórában (5Mózes 16:14., 
3Mózes 23:41.) említett ünnepi 
örömhöz a húsevés kapcsolódik 
(SÁ RSZ 529:7.)], ez alól a Sávuot 
sem kivétel. Ezért először tejes 
ételt eszünk, majd utána húsos 
étkezést tartunk.

Mire kell figyelnünk 
a két étkezés kapcsán? 

Húsétel fogyasztása után 6 óra 
szünetet kell tartani, míg tejeset 
ehetünk (SÁ Jore déá 89:1. RöMÁ). 
De tej és tejes ételek fogyasz
tása után a kabbala alapján egy 
órát várunk, és csak aztán ehe
tünk húst. Ezt a szokást követik 
a Chábád haszidok (a lubavicsi 
rebbe: Igrot kodes 20. kötet 289. oldal), 
de elterjedt az a szokás is, hogy 
csak fél órát várnak (NG uo. 31:5.). 
Mivel ez nagyon rövid idő, ezért 
ki kell öblíteni a szánkat húsevés 
előtt, nehogy tejes maradék ma
radjon benne (SÁ uo. 2.). A fenti 
időintervallumok mindig az 
evés tényleges befejezésétől szá
mítódnak (NG uo. 6.).  

Már kiskortól rá kell nevelni 
a gyerekeket arra, hogy várjanak 
az étkezések között. Három éves 
korig csak arra figyelünk, hogy 
ne egyenek együtt tejeset és hú
sosat, és tiszta legyen a kezük
szájuk, amikor a másik féle ételt 
kezdik enni. 3 éves kortól kezd
jük bevezetni a várakozást, elő
ször három órával, majd 6 éves 
kortól már négy, 8 évesen öt órát 
várnak, majd 9 éves kortól el
várható a teljes hat óra megtar
tása (Sááré misor responsum 1. kötet 9. 
fejezet). A debreceni Stern Mose 
rabbi (1915–1997) szerint (Böér 
Mose responsum 8. kötet 36:4.) azon
ban már 6 éves kortól elvárható 
a teljes hat óra megtartása.

Nem lehet ugyanazon étkezés 
során tejeset, majd fél óraóra 
múltán húsosat enni: az étkezést 
meg kell szakítani bencsolással 
(asztali áldás elmondásával) és 
utána lehet a húsos étkezést el
kezdeni (SÁ uo. 1., NG uo. 29:7. és 
11. lábjegyzet). Megengedett párve 
dolgokkal, pl. hallal megkezdeni 

a húsos étkezést még a fél óra/
óra letelte előtt (NG uo. 31:6.). 

A tejes étkezés után le kell cse
rélni az abroszt is, sőt az ekkor 
felkínált kenyér helyett is újat te
szünk ki (SÁ uo. 4.). Ha a kidus bor
ból ittunk a tejes étkezés közben, 
akkor abból már nem ihatunk a 
húsoshoz, még a kiduspoharat is 
el kell öblíteni (SÁ uo. 88:2. RöMÁ). 

A gyarkolatban a legtöbb he
lyen az a szokás, hogy az ima utá
ni kiduson tejes süteményeket 
fogyasztanak, bencsolnak, majd 
a megfelelő idő lejárta után ke
zet mosnak a kenyérevéshez és 
hagyományos ünnepi húsos ebé
det esznek (Dárké tsuvá 89:19. végén). 

Elterjedt magyar szokás, hogy 
a tejes ételek között háromszögle
tű, töltött tésztafélét, krepláchot is 
felszolgálnak, míg másutt négy
szögletűre hajtogatják azt (NG 
uo. 29:9.). Magyar ortodox közös
ségekben a rabbi Sávuotkor ún. 
„krepl pilpult”, mély talmudi érte
kezést tart a tóraadás tiszteletére.

Oberlander Báruch

Hozzávalók
1 fej jégsaláta
1 mangó
1 avokádó
1 fej lilahagyma
aszalt áfonya
szeletelt mandula

Öntet: 
0,5 pohár olivaolaj
4 evőkanál barna cukor
6 evőkanál balzsamecet 
1 kiskanál só

Az öntet hozzávalóit jól el
keverjük. A salátát ellen
őrizzük, hogy ne legyenek 
benne bogarak, majd fel
aprítjuk. Az avokádót és a 
mangót kockákra vágjuk, a 
hagymát felkarikázzuk. Egy 
tálban összekeverjük mind
ezt, és megszórjuk áfonyával 
és mandulával. Tálalás előtt 
rálocsoljuk az öntetet. 

Fontos! Az aszalt áfonya 
és a balzsamecet kósersá
gi felügyeletet igényel, csak 
pecséttel ellátott terméket 
használjunk. 

Vallás, antiszemitizmus, 
„Sorosozás”

 Pódiumbeszélgetés Sávuot éjszakáján
Soros György démonizálásában sokan a modernkori antiszemi
tizmus megnyilvánulását látják. Valóban kódolt zsidóellenes
sége egy emblematikus zsidó figurát közellenségnek kikiálta
ni? Vannak, akik úgy gondolják: a zsidó származás fölvállalása 
önmagában is provokáció, mely antiszemitizmust szül – hát 
még a vallásoság nyílt megélése. De vane egyáltalán valami
lyen hatása a zsidók viselkedésének az antiszemiták viselkedé
sére? 

Ezek lesznek a témái annak a pódiumbeszélgetésnek, mely
re május 30án 22.00 órától kerül sor a Vasvári Pál utcai zsi
nagógában Rózsa Péter újságíróval, Gerő András történésszel és 
Oberlander Báruch rabbival. A részvétel ingyenes. 


