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Az EMIH ifjúsági szervezete, 
az Átid (jelentése: jövő), időről 
időre izgalmas programokkal 
hallat magáról. A program ve-
zetője és szervezője Faith Aser, 
aki mindig újabb és újabb lehe-
tőségeken töri a fejét, amivel fel-
pezsdítheti a pesti zsidó fiatalok 
életét. 

Legutóbb Mádra utazott a 
csapattal egy igazi haszid hét-
végére. Egy-egy ilyen hétvégén 
jól megfér egymással a tokaj-
Hegyaljai csodarabbik sírjá-
nak meglátogatása, a focizás és 
a világmegváltó beszélgetések. 
„Szombaton fárbrengeneket, ha - 
  szid összejöveteleket rendez-
tünk és a mádi zsinagógában  
imádkoztunk, amit Európa egyik  
legszebb imahelyeként tar tanak 
számon. Sok érdekes be szélgetés 
zajlott a zsidó misztika témáitól 
kezdve a siduchig, a kóser pár-
választásig.” A szombat kimene-
tele után Miskolc felé vették az 

irányt egy fergeteges gokarto-
zásra, amit kóser hamburgere-
zéssel zártak. 

Ilyenkor, akárcsak a Faith 
család otthonában rendezett 
péntek esti találkozókon, éjsza-
ká ba nyúlóan zajlik a kötetlen 
be szélgetés. Ehhez Faith Ráchel 
finom vacsorái adják a hátte-
ret. Ő leginkább a lányokkal 
tartja a kapcsolatot, akik szíve-
sen beszélgetnek vele „csajo-
sabb” témákról. „Van egy nagy-
jából 100 fős bázisunk, akiket el-
érünk. Persze nem mindenki ér 
rá ugyanakkor, nem mindenkit 
ugyanaz mozgat meg, úgyhogy 
változó a létszám, de nagyjából 
50 fő körül szokott lenni a rész-
vétel egy-egy rendezvényen. Ez 
nem a Hell’s Angels, hogy aki 
ide belép, az máshova nem me-
het” – teszi hozzá a fiatal rabbi 
nevetve. 

Természetesen a közösségi  
mé diát is használják, Aser min-

dig igyekszik frissen tartani a 
facebook és instagram profil ju-
kat is. A legnagyobb falat azon-
ban jelenleg nem ez: „Magyar-
or szág egyik legkülönlegesebb 
ha nukai programjára készü-
lünk: létrehozunk egy kóser sza-
ba dulószobát. Ez a játék most 
na gyon felkapott, az EMIH Ba-
ross utcai épületében fogjuk fel-
építeni.” 

Az Átid fő oktatási program-
ja a Zsidó Tudományok Sza-
badegyetemével együttműköd-
ve zajlik. Itt a fiatalok akár 50 
ezer forintos ösztöndíjat is kap-
hatnak. Most ennek megújítá-
sán dolgoznak a szervezők: 
„Ke  vesebb, de intenzívebb ta-
nulási programot vezetünk be, 
modern, interaktív módszerek-
kel, izgalmasabb témákkal és 
rengeteg közösségi program-
mal.” – tudtuk meg Asertől a ja-
nuár 30-án induló tavaszi sze-
meszterről. 

Kóser szabadulószobával készül hanukára az Átid Magyar nyelv napja

A magyar nyelv napja alkalmá-
ból tanulmányi versenyt ren-
deztek a Bét Menáchem isko-
lában a 2-8. osztályos diákok 
szá mára. Mindenki nagyon 
kon centrált, és a legjobb tudá-
sa szerint végezte a feladato-
kat. 

Újra Hanukorcsolya!
Hanuka alkalmából várunk  
a Városligeti Műjégpályán kö-
zös korcsolyázásra és curling 
játékra! Gyere el a családod-
dal, barátaiddal és menjünk 
a jégre együtt hanuka 7. nap-
ján. Ünnepélyes gyertyagyúj-
tással, kö zös imával, családi 
kikapcso lódással várunk.

Időpont: 
december 18., 20:30–22:30

Maimonidész nyílt nap 
december 6-án

2017. december 6-án szerdán 
reggel 8:00-tól nyílt napot tart 
iskolánk. Az érdeklődő szü-
lők, valamint a 7., 8. osztá-
lyos diákok a próbaórák kere-
tében betekintést kaphatnak a 
gimnázium interaktív tanítási 
módszereibe.

A részvétel előzetes regiszt-
ráció hoz kötött, jelentkezés 

és további információ: 
info@zsidogimnazium.hu 

Szombatbúcsúztatás Mádon
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Hetiszakasz
Jákob Lábán házában

Szakaszunk – Vájécé (1Mózes 
28:10–32:3.) – azzal kezdődik, 
hogy Jákob menekül testvére, 
Ézsau gyilkos bosszúja elől. 
Cháránban nagybátyja, Lábán 
házában, talál menedéket, el-
veszi annak két lányát, Léát és 
Ráchelt és gyors egymásután-

ban 11 fia születik, majd egy 
lánya, Dina. 14 évet szolgál 
két feleségéért és további hat 
évet, amiért fizetségképpen 
apósa nyájából részesedik. A 
szakasz végén ismét úton ta-
láljuk Jákobot, amint hazafelé 
igyekszik Kánaánba.

Zsidó híradó
40 nő – 1 micva

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

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 15:45: Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban, Károly krt. 20.)
Péntek: 13:00 Délutáni ima (a Keren Orban); 
  17:00: Gyereknevelés a kabbala alapján (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  18:00: Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45: Hetiszakasz-tanulás, 9:15: Reggeli ima, majd Kidus 
  15:25: Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
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

Új, izgalmas kezdeményezés-
sel rukkolt elő az AlefKids – 
ezentúl havonta egyszer nem 
csak a gyerekeknek, hanem 
az egész családnak kínálnak 
programot. Az első ilyen alka-
lomra november 19-én került 
sor, ami egybe esett kiszlév 
hónap kezdetével: „Ros chó-
des egy női ünnepnap, olyan 
idő, amikor a nők imájának 
különleges ereje van. Így el-
határoztuk, hogy összegyűj-
tünk 40 nőt, akik közösen süt-
nek majd bárheszt.” – magya-
rázza a program szervezője, 
Hurwitz Dvora Lea rebbecen. 

A 40-es számnak különle-
ges jelentősége van a zsidóság-
ban, ezért szokás ilyen kampá-
nyokhoz éppen ennyi hölgyet 
egybebegyűjteni, akik valami-
lyen különleges célért: egész-
ségért, gyermekáldásért stb. 
imádkoznak. Az AlefKidsben 

sikerült is ezt a létszámot el-
érni: „A bárheszsütéshez csat-
lakoztak a bát micvát már el-
ért madricháink, akik így átél-
hették, hogy már tényleg fel-
nőtt nőként számítanak rájuk 
a közösségben.” A résztvevők 
a rebbecentől megtudhatták, 
hogy már maga a kalácssü-
tés is egy ima, különleges je-
lentősége van annak, ahogy 
az alapanyagokat adagoljuk, 
vagy éppen annak, ahogy a 
tésztaáldozat emlékére elkü-
lönítünk egy darabkát. 

Amíg a tészta kelt, az 
AlefKids ifjúsági vezetői családi 
vetélkedőket tartottak, majd az 
egybegyűltek – a összesen több 
mint 90 férfi, nő és gyerek, kö-
zösen formázták a kalácsokat. 
„Csodálatos, felemelő hangulat 
volt, mindenki boldogan ment 
haza.” – összegezte a vasárnapi 
élményeket a rebbecen. 

Miért fontos az evilági szenvedés?

Eheti tórai szakaszunkban, a Vá - 
jécében, Jákob cháráni életéről 
olvashatunk. Arról az életről, 
amit Lábán környezetében kel-
lett töltsön, s amely oly sok ne-
hézséggel volt teli. Jákob mind-
ezen nehézségek és szenvedések 
ellenére gyönyörű, nagy csalá-
dot volt képes felépíteni és egy-
ben tartani, valamint nem mel-
lékes módon hatalmas vagyonra 
is szert tett.

Tulajdonképpen Jákob ezen  
sze mélyes bravúrja adja a he ti-
sza  kasz fő mondanivalóját, ami 
egy ben rögtön felvet egy kérdést:  
vajon milyen tanulsággal szol - 
gál megpróbáltatásainak rész le-
te zése?

A válasz megrendítő: végső 
soron mi magunk vagyunk Já-
kob, és a spirituális száműzetés-
ben töltött életünk az ő cháráni 
éveinek felel meg. Ahhoz 
ugyanis, hogy mi is hasonló-
an nagy dolgokat vigyünk vég-
hez, nekünk is szükségszerűen 
át kell esnünk nehézségeken, és 
felülkerekedni rajtuk.

Jákob, sikerének a kulcsa ab-
ban rejlett, hogy mindvégig tud-
ta, ezen kihívások jelentik azt a 
lépcsőt, amelyen keresztül kül-
detése megvalósulását remél-
heti.

És végül valóban sikert ara-
tott. Visszatért az ígéret földjé-
re, egy szép nagy család kísére-
tében és biztos vagyon birtoká-
ban. Látjuk tehát, hogy szenve-
dései nem ok nélkül történtek 
meg vele, hanem azok valójában 
a későbbi zsidó nép létének az 
alapjait fektették le.

Mindezek Jákob álmában 
szimbólumként jelentek meg. 
A földről felnyúló létra, a fizi-
kai világban megélt kihívásain-
kat jelentik, mennyig kapaszko-
dó vége meg azt, hogy még az 
evilági elfoglaltságainkat is te-
hetjük a szentség fogadásának 
eszközévé.

Megpróbáltatásaink valójá-
ban mind gyümölcsöt terem-
nek, amelyet akkor fogunk lát-
ni, amikor a teremtés isteni célja 
beteljesülést nyer a Messiás eljö-
vetele által.

Valamiért úgy tűnik, hogy 
ezt csak kemény munkával, sok-
szor szenvedések és megpróbál-
tatások árán tudjuk teljesíteni. 
Ezekből meg már kijutott bő-
ven. Itt az ideje a Megváltásnak. 
Messiás! Már nagyon várunk!

Kovács Jichák rabbinövendék 
cikke Yitzi Hurwitz rabbi 

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 

Velem és a Rebbével történt 

Indokolatlan szeretet 
A felmenőim az 1800-as évek vé-
gén vándoroltak Európából Ame-
rikába. A New York-i Lower East 
Side-on telepedtek le, és amikor 
megépült a williamsburgi híd, 
akkor átköltöztek a folyó túlol-
dalára, és megalapították a híres 
williamsburgi jesivát, a Torah 
Vodaast. Bár nem lubavicsiként 
nevelkedtem, az események ér-
dekes alakulása folytán lubavicsi 
haszid vált belőlem.

Miután megházasodtam, a 
brooklyni Borough Park egyik is-
kolájában tanítottam, egy kollé-
gám, aki maga lubavicsi haszid 
volt, azt tanácsolta, hogy találkoz-
zam a Rebbéjével. Nem lelkesed-
tem. Azt mondtam: „Találkoztam 
már más rebbékkel, és nemigen 
láttam köztük különbséget.” Így 
felelt: „Gyere – garantálom, hogy 
valami különlegeset látsz majd.” 
Igaza volt. Amikor 1957-ben elő-
ször találkoztam a Rebbével, még 
fiatal volt, de különösen nagy ha-
tást gyakorolt rám. Láttam elmé-
jének mélységét, gondolatainak 
tisztaságát, és az első pillanattól 
kezdve szoros kötődést éreztem 
iránta.

Ettől fogva igyekeztem éven-
te kétszer találkozni vele, és sok 
mindenről beszéltünk. Igen jó ta-
nácsokat adott, és arra biztatott, 
hogy New Yorkon kívül vállaljak 
közösségi munkát. Így is tettem – 
Miamiban alapítottam egy közös-
séget. Ekkor megtanított, hogyan 
bánjak az adományozókkal, az el-
nökséggel és a közösség más rab-
bijaival.

1970-ben elérkezett az idő, 
hogy újjáépítsük a helyi mikvét, 
rituális fürdőt, melynek állaga 
erősen leromlott. Az épület har-
minc évvel korábban készült, 
amikor a háború miatt nem állt 
rendelkezésre megfelelő építő-
anyag. Összeálltunk néhányan 
rabbik, és elegendő pénzt gyűjtöt-
tünk az újjáépítéshez. Bár többen 
a legmagasabb elvárások szerint 
szerettük volna elkészíteni az új 
mikvét, az eredmény mégis az lett, 
hogy a tervezésért felelős rabbi ál-
tal javasolt változat még csak kó-
ser sem volt! Ez a rabbi azonban 
nem volt hajlandó megváltoztat-
ni az elképzelését, és talált olyan 
kollégákat, akik elfogadták a ter-
veit. Három évig tartó háborús-

kodás következett, melynek so-
rán minden naivitásomat elvesz-
tettem. Rájöttem, hogy az általam 
nagyra tartott rabbik nem is olyan 
kiválóak, sőt némelyikük igen ki-
csinyes. Néhányukat a tisztelet vá-
gya, másokat a pénz vagy a szívük 
gyengesége befolyásolt. Mi azon-
ban megnyertük ezt a háborút – 
részben, mert a projekt egyik leg-
nagyobb adományozója időköz-

Amíg tudod, hogy megbízhatsz a 
met szőben, amíg meg vagy elé-
gedve a szakértelmével és az álta-
la nyújtott minőséggel, addig nem 
kell aggódnod a pecsétet adó rab-
bi miatt. Nem árthat semmit, és 
nevének bevonása nem ronthat el 
semmit.”

Aztán így folytatta: „Emel-
lett ne feledkezzünk meg a három 
hétben történt dolgokról, melyek 

ben elhalálozott, és örökösei nem 
voltak hajlandóak tiszteletben tar-
tani az ígéretét -, így a mikve vé-
gül az előírásoknak megfelelően 
épülhetett fel.

Mintegy kilenc hónappal ké-
sőbb audiencián voltam a Reb-
bé nél. Ez a tisá beávot megelőző 
há rom hétben volt, amikor a je-
ruzsálemi Szentély lerombolását 
gyászoljuk. Meséltem a Rebbének 
a „mikve-háború”-ról, és annak 
szereplőiről. Azt is megemlítettem 
neki, hogy szeretném Dél-Flori-
dában bevezetni a kóser vágást. 
A Rebbe ezt jó ötletnek tartotta, 
majd hozzátette: „Vedd bele ezt a 
rabbit, aki ellened harcolt. Legyen 
ő az egyik felügyelő. Engedd, hogy 
ő adja a pecsétet a húsra.” Teljesen 
megdöbbentem. Azt mondtam: 
„Rebbe, ilyen háborúskodás után 
hogyan vonhatnám őt be… ho-
gyan bízhatnék meg benne?”

A Rebbe válasza két rész-
ből állt. Azt mondta: „A pecsé-
tet adó rabbinak semmi köze nin-
csen a hús kóserságának szintjé-
hez. Nem ő tartja a kést, nem ő 
vizs gálja meg az állatok tüdejét. 

az indokolatlan gyűlölet miatt es-
hettek meg. Hogyan győzhetjük 
le az indokolatlan gyűlöletet? Fel-
tétel nélküli szeretettel. Tudsz-e 
mondani jobb példát a feltétel 
nélküli szeretetre, mint hogy eh-
hez az emberhez fordulsz, aki har-
colt ellened?”

Ilyen nagyszerű volt a Rebbe, 
és ennek számtalan példáját lát-
tam az évek során.

Hadd mondjak el még egy tör-
ténetet:

Az 1970-es évek végén a felesé-
gem várandós volt, és az orvosok 
azt mondták, hogy a magzat nem 
fordult irányba. Éppen azután 
utaztunk New Yorkba, hogy ezt a 
hírt kaptuk, és látogatásunk alkal-
má val elmentünk a Rebbéhez. A 
fe leségem várandóssága termé-
szetesen felmerült témaként, és 
azt is megemlítettük, hogy a baba 
far fekvéses. Válaszul erre azt kér-
dezte a Rebbe, hogy hogyan me-
gyünk vissza Floridába. Így fe-
leltem: „Valószínűleg repülővel, 
mint mindig.” Azt mondta: „Fel-
hők vannak… szelek fújnak… 
biztosan repülni akartok?”

Amikor az ember repül, min-
dig találkozik felhőkkel is, széllel 
is, ezért tudtuk, hogy ha a Rebbe 
ezt külön kiemeli, akkor vala-
mi van még a fejében. Igazunk 
lett, mert így folytatta: „Találja-
tok másik utat. És amikor meg-
van, vigyetek magatokkal egy 
Tánja-kötetet, valamint néhány 
mezuzát. És ahol csak tudjátok, 
osztogassátok őket.”

Megfogadva a tanácsot, kocsit 
béreltem. Az Avishoz mentünk, 
ám amikor beültem a kibérelt 
járműbe, annak nem csukódott 
az ajtaja. Erre kaptam egy másik 
autót, de annak a világítása nem 
működött, a harmadiknak meg az 
ablaka volt rossz. Azt mondtam 
magamnak: „Nem kocsit kell bé-
relnem.”

Végül úgy döntöttünk, hogy 
busszal utazunk New York-
ból Miamiba, és közben kétszer 
megállunk, és megalszunk egy-
egy szállodában. Először North 
Carolinában, Charlotte-ban száll-
tunk meg, ahol átadtam a Tánját 
a helyi rabbinak, másodszor pedig 
Georgiában, Jessupban. A telefon-
könyvben kerestem egy zsidó ne-
vet, és találtam is valakit, akit 
Weinsteinnek hívtak. Felhívtam, 
be mutatkoztam, és kiderült, hogy 
a nagyapja az én közösségem tag-
ja, és még a nagybátyját is ismer-
tem. Találkoztunk, és neki ajándé-
koztam a mezuzákat.

Felszálltunk a buszra, és az út 
utolsó szakaszán a feleségem érez-
te, ahogy a kisbaba mozgolódik. 
Miután hazaértünk, az orvos biz-
tosított róla, hogy minden rend-
ben, már jó irányban áll a kicsi. 
A buszon irányba fordult. Problé-
mamentesen született meg a gyer-
mek, és mindig is csodálni fogom 
a Rebbe előérzetét, és azon elmél-
kedem, hogyan tudhatta, hogy az 
útitervünk megváltoztatása és egy 
másik jármű választása megoldja 
majd a problémát.

Pinchas Weberman rabbi

Pinchas Weberman rabbi Miami Beach Ohev Shalom 
közösségének rabbija; a közösséget ő alapította 1960-ban. A JEM 
My Encounter with the Rebbe projektje során két interjú készült 

vele az otthonában, az első 2010-ben, a második 2011-ben.

continued on reverse

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 1,100 videotaped interviews 
conducted to date. Please share your comments and suggestions. mystory@jemedia.org
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My ancestors came to America from Europe in the 
late 1800s and settled on the Lower East Side 
of New York. When the Williamsburg Bridge 

was built, they moved across the river, and established 
a yeshiva in Williamsburg, the famous Yeshiva Torah 
Vodaas. 

Although I was not raised Lubavitch, I became a Chabad 
chasid through an interesting set of circumstances. 

After I got married, I was teaching in a school in 
Borough Park in Brooklyn, and a fellow teacher who was 
a Lubavitcher suggested I meet his Rebbe. I wasn’t so 
enthusiastic. I said, “I’ve met other Rebbes and I didn’t 
see much difference between them.” He said, “Come — I 
guarantee you’ll see something different.”

He was right. When I met with the Rebbe for the first 
time he was still a young man — this was in 1957 — but 
I was extremely impressed. I saw in him a depth of mind, 
clarity of thought, and I felt a very strong attachment to 
him from the start.

After that I would try to see him at least twice a year, 
and I would talk to him about many things. He gave me 
very good advice — he encouraged me to get involved in 
communal work outside New York. And that’s what I did 
— I went to Miami and established a congregation there. 
And when I did that, he advised me on how to handle the 
donors, how to handle the board of directors and how to 
handle other rabbis in the community.

There came a time, in 1970, when I realized that we 
needed to rebuild the local mikvah. It had been built 
thirty years prior, when proper building materials were 
not available due to the war, and it was starting to 
deteriorate. So several local rabbis got together, and we 
raised the money to rebuild it. Some of us wanted to 
build the new mikvah according to a high standard, but 
we found out that the rabbi who was in charge of the 
design did not follow that standard, and the result was 
that his mikvah did not even qualify as kosher. But this 

rabbi refused to change the design. And he found some 
rabbis to approve his mikvah.

We went to war over this issue — a war that took three 
years, during which time I lost my naïveté. I realized that 
rabbis who I thought were great, were not so great — 
indeed, some were quite small. Some were affected by 
honor, some by money, some by weakness of heart. But 
we won this war — partly because the major donor of 
the project passed away and his heirs wouldn’t honor his 
pledge — and, in the end, the mikvah was properly built.

Some nine months after these events, I had an audience 
with the Rebbe. This was during the Three Weeks 
preceding Tisha B’Av when we mourn the destruction 
of the Temple in Jerusalem. I told the Rebbe about the 
“mikvah war” and about the people who were involved 
in it. I also told him that I would like to institute kosher 
slaughter in South Florida. The Rebbe agreed with this 
idea, and then he said to me, “Involve this rabbi who 
fought against you. Make him one of the supervisors. 
Let him certify the meat.”

I was shocked. I said, “Rebbe, after such a war, how can 
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Kóser konyha
Kókusztej házilag

A kóser konyha egyik legna-
gyobb kihívása, hogy a tejes 
vagy húsos alapanyagokat 
párve, vagyis mindkét féle 
ételhez használható, páros 
alapanyagokkal váltsuk ki. 
A különféle növényi „tejek” 
jó szolgálatot tehetnek, ám 
borsos az áruk. Házi alterna-
tívaként kínáljuk ezt a gyor-
san elkészülő kókusztejet. 

párve, glutén- és tojásmentes

2 pohár kókuszreszelék
1 l víz
csipetnyi só
ízlés szerint egy-két kiskanál 
méz (elhagyható)

A vizet felforraljuk, a kó-
kuszreszeléket hőálló tálba 
tesszük, és leöntjük a forró 
vízzel. Egy órán át hagyjuk 
állni, majd leturmixoljuk, és 
leszűrjük. A megmaradt kó-
kuszreszeléket süteményhez 
használhatjuk fel, felhaszná-
lásig tartsuk hűtőszekrény-
ben. A leszűrt kókusztejet 
egy-két kiskanál mézzel is 
ízesíthetjük. Fogyaszthatjuk  
magában vagy felhasznál-
hatjuk sütemények hez, tej 
helyett, ezáltal az édesség 
párve, vagyis tej- és hús-
mentes lesz, és egyaránt kí-
nálhatjuk húsos és tejes ét-
kezés után is. A házilag ké-
szített kókusztej hűtőszek-
rényben 2-3 napig áll el.

A rabbi válaszol

Meddig viseli a gyászoló a megszaggatott ruhát
Tisztelt Rabbi!
Eltérő véleményeket hallok és 
látok arról, hogy meddig kell a 
gyászolónak a temetés után meg-
szaggatott ruhát viselnie. Kérem 
szíves állásfoglalását a kérdésről.

Köszönettel:
Sámuel

Kedves Sámuel!
A Bibliában (1Mózes 37:29., Bírák 
11:35., 1Sámuel 13:11.) többször 
szerepel olyan tragikus helyzet, 
amire reakcióul az emberek 
megtépik a ruhájukat. Így volt 
Elisá esetében, amikor Elijáhu 
próféta a szeme láttára ment 
fel az égbe, bevégezve életét: 
„Ekkor megragadta a ruháit és 
szétszakította két darabra” (2Ki-
rályok 2:12.). Innen vezeti le a Tal-
mud (Moéd kátán 22b., 26a.), hogy a 
gyász jeleként betépjük a ruhán-
kat. Ezt a szabályt a legközelebbi 
rokonok (szülők, házastárs, test-
vér, gyerek) halála esetén követ-
jük (Sulchán áruch JD 340:1.).

A ruhát a temetés után sza-
kítják be, de előtte le lehet cse-
rélni a drága ruhát egy egy-
szerűbbre (Kol bo ál ávélut 1. kötet 
2:6.). Greenwald Jekutiél Jehudá 
(1890–1955) magyar rabbi és 
történész szerint nem lehet rá-
csatolni a ruhára egy szövetet és 
azt betépni (uo. 8.), hanem magát 
a felsőruházatot [tehát a kabá-
tot, és az alsóneműt nem (SÁ uo. 
10.)] kell betépni (Kol bo uo. 7.). 

A megszaggatott ruhát a süve 
(a süve a héber sevá, hét szóból 
ered, ami a gyászhét hét nap-
jára utal) napjain – és csak ez 
idő alatt – kötelező viselni (Nité 
Gávriél, Ávélut 1. kötet 55:1.), sá-
besz kivételével (SÁ uo. 400:1.). 
A szülők utáni gyászban min-
den ez idő alatt hordott ruhán 
újabb betépést kell ejteni (SÁ 
uo. 340:14.), mégpedig a szív 

felőli oldalon. Minden más ro-
kon után a jobb oldalon ejt-
jük a betépést (A Sulchán áruch ki-
vonata 195:4.). A süve a temetés 
után kezdődik, ez a nap számít 
a gyászhét első napjának (SÁ uo. 
375:1.), utolsónak pedig a hetedik 
nap reggele (SÁ uo. 395:1., A SÁ kivo-

a munkácsi rebbe, Spiró Chájim 
Elázár rabbi (1871–1937) kife-
jezetten ellenezte, hogy a süve 
után az emberek megtartsák 
megszaggatott ruháikat, mivel 
az az Örökkévaló szigorúságát, 
sőt akár büntetését szimbolizál-
ja (Dárké Chájim vösálom 981.). 

nata 216:1.). Ilyenkor lehet lecse-
rélni a megszaggatott ruhát (Nité 
Gávriél uo. 57:11.), és azonnal ki is 
lehet dobni. 

Mivel régen az embereknek 
nem volt több váltás ruhája, és 
nagyobb érték is volt egy-egy 
öltözet, ezért a háláchá (SÁ uo. 
340:15., A SÁ kivonata 195:7.) tárgyal-
ja, hogy hogyan és mikor lehet 
a szakítást megvarrni. A szü-
lők halála után megtépett ru-
hát harminc nap gyász után ösz-
sze lehet tűzni, de soha nem sza-
bad megvarrni, míg más rokon 
esetén a hét nap gyász után ösz-
sze lehet tűzni, és harminc nap 
gyász után meg lehet varrni. A 
békéscsabai származású Zinner 
Gávriél rabbi kifejezetten azt 
írja (Nité Gávriél  uo. 57. fejezet végén), 
hogy „ma ez a halacha nem re-
leváns”, hiszen általánosan elter-
jedt, hogy az emberek nem ja-
vítják meg a betépést, mivel már 
nem sajnálják annyira a ruhái-
kat, hanem kiselejtezik azokat, 
főleg, mert általában eleve egy 
kevésbé értékes darab volt. Sőt, 

Az utóbbi években többször 
láttam magam is, hogy vannak 
Magyarországon, akik a teme-
tés utáni 30. napig viselik a meg-
szaggatott ruhát. Szerintem ez 
nem egy sajátos magyar szokás, 
hanem a fentiek félreértelmezé-
séből származik. Azt, hogy meg 
lehet javítani a 30. nap után, ha 
szükség van arra a ruhadarab-
ra, úgy értelmezik, hogy köte-
lező addig viselni, holott erről 
nincs szó. Tudomásom szerint 
az egész világon általános elter-
jedt gyakorlat ma a megszagga-
tott ruha kiselejtezése rögtön a 
süve befejezetével. Bár sokat ku-
tattam, de semmilyen alapját 
nem találtam annak, hogy ez egy 
magyar szokás lenne. Sem négy 
magyar nagyszülőmtől, sem há-
rom magyar mesteremtől nem 
láttam ilyen szokást sosem. 

Adja az Örökkévaló, hogy 
mindannyiunknál csak jó hírek 
legyenek, és mihamarabb eljöj-
jön a Messiás, amikor a halottak 
is életre kelnek majd. Ámén.

Oberlander Báruch


