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Gyászolunk
Hosszú, súlyos betegség után  
elhunyt Hoffmann Iván, vál
lalkozó, az óbudai közösség 
tagja, a Magyar Zsidó Kultu
rális Egyesület egyik alapítója, 
Óbuda egykori önkormányza
ti képviselője, a Szombat című 

Biztonságban vannak-e az európai zsidók? 
A Tett és Védelem Alapítvány konferenciája

A Tett és Védelem Alapítvány 
ala pításának 5. évfordulója al
kal mából nemzetközi konfe
renciát rendezett Budapesten 
kiemelkedő hazai és külföl
di szakértők bevonásával. A 
konferencián részt vett And
rew Baker rabbi,  az Amerikai 
Zsidó Bizottság (AJC) nem
zetközi igazgatója, az EBESZ 
antiszemitizmus elleni küzde
lemért felelős megbízottja is.

Köves Slomó rabbi megnyitó 
beszédében elmondta: évtizede
kig úgy vélték a zsidó közössé
gek, hogy nem tudnak semmit 
tenni a saját védelmükben, ez 
az állam, emberjogi aktivisták, 
a civil szervezetek, a nagyhatal
mak feladata. Azonban az a ta
pasztalat, hogy amikor igazán 
kellett volna a segítség, egye
dül maradtak. Ebből követke
zik, hogy a zsidó közösségeknek 
mindenekelőtt saját maguk
nak kell felelősséget vállalniuk 
biztonságukért. Mint kifejtette, 

napjaink kihívásai tetteket kö
vetelnek, akár a fundamentalis
ta iszlám erősödéséről, akár a 
szélsőbaloldali szervezetek Iz
raelellenességéről van szó. Kö
ves rabbi szerint hazánkban to
vábbra is a Jobbik által gerjesz
tett szélsőjobboldali ideológia 
jelenti a fő problémát, mellyel 
szemben a Tett és Védelem Ala
pítvány a jövőben is fel fog lépni 
partnerei támogatásával. 

Dr. Mikola István  államtit
kár elmondta, hogy Magyar
ország a migrációs válság ide
jén is biztonságos hely maradt, 
és biztonságos otthona a zsi
dó közösségnek is. Dr. Lator
cai Csaba, a Miniszterelnökség 
helyettes államtitkára hangsú
lyozta: Európa ma gazdag, de 
gyenge, ráadásul képtelen fel
ismerni gyengeségét és fellép
ni ellene. 

A konferencia első paneljé
ben az Európát ért nagytöme
gű migráció természetének, 

mozgatórugójának és a vele 
együtt járó hatások kockázata
inak feltárásával foglalkoztak a 
szakértők, köztük Bodnár Dá
niel, a TEV elnöke. Megvizs
gálták, hogyan lehet a jelen
séggel együtt járó terrorfenye
getettséget azonosítani, vissza
szorítani és a fundamentalista 
iszlám mozgalmaktól kiindu
ló, egyre erősödő zsidóellenes
séget marginalizálni. 

A második panel, többek 
között Kovács András, Róna 
Dániel és Hann Endre kutatók 
részvételével az antiszemitiz
mus mérésének módszertani 
kér déseit járta körbe. A konfe
ren cia harmadik részében az 
oktatás és az előítéletesség kap
csolatáról volt szó. A meghí
vott előadók álláspontja szerint 
a világnézetükben bizonyta
lan vagy radikális gondolatok
ra nyitott fiatalok tájékoztatá
sa kulcskérdés az antiszemitiz
mus elleni fellépésben.

kulturális folyóirat szerkesztő
bizottságának és a Lauder Jav
ne Zsidó Iskola kuratóriumá
nak tagja. Hoffmann Iván szí
vén viselte kerülete fejlődését 
éppúgy, mint a zsidó közösség 
gyarapodását. 

Temetésére november 29
én az Óbudai zsidó temetőben 
került sor. Barátok, rokonok, 
munkatársak kísérték utolsó 
útjára Jeruchám ben Jichákot. 
Az óbudai zsidó közösség ne
vében osztozunk a család gyá
szában. 

CEDEK-adománybolt
Van egy kis bolt a város köze
pén, ahol talán még nem jár
tál, amit talán még nem  lát
tál. Pedig érdemes! A CEDEK 
Adománybolt a Baross u. 61. 
szám alatt várja a megunt, de 
szép állapotú, hibátlanul mű
ködő használati tárgyait, hogy 
azok új tulajdonost találva új 
életre keljenek. 

Nyitva: HCs. 1018 óráig.
Pénteken 1014 óráig.

Akár hozol – Akár viszel 
– Jót teszel.

Balról jobbra: Szalai Kálmán (titkár, TEV), Eli Hazan, a Likud nemzetközi kommunikációs igazgatója,
Michael Whine, a londoni Community Security Trust igazgatója és Andrew Baker (AJC nemzetközi 

igazgató, EBESZ antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős megbízott)
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Hetiszakasz
József, a szolga

Szakaszunkban – Vájésév (1Mó   
zes 3740.) – a fiatal Jó zsef meg
utáltatja magát test vé reivel, 
akik halálhírét köl tik, és eladják 
őt vándor kal má roknak, akik 
Egyiptomba vi szik, ahol házi
szol ga lesz Po tifár, a Fáraó egyik 
fő embere há zában. Közben Je
hu dá eltávolodik testvéreitől, 

ön állósítja magát, megnő sül 
és három fia születik, akik kö
zül kettő meghal. József köz
ben Egyiptomban emelkedik a 
ranglétrán, Potifár házának ve
zetője lesz, majd annak felesége 
szemet vet rá, és amikor nem si
kerül elcsábítania – megvádolja 
és börtönbe juttatja.

Zsidó híradó

Egyre több a CEDEK-önkéntes

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

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 15:40: Délutániesti ima (a Keren Orban, Károly krt. 20.)
Péntek: 13:00 Délutáni ima (a Keren Orban); 
  17:00: Fölösleges volt-e a hanukai csoda? (Oberlander Báruch rabbi 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.)
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

A CEDEK legutóbbi, novem
ber 29ei Almássy téren szer
vezett ételosztásán az önkén
tesek nemcsak 500 adag meleg 
ételt, friss kenyeret, gyümöl
csöt és forró teát, hanem ruha
neműket és takarókat is kiosz
tottak az odalátogatóknak. A 
szervezet munkáját november 
utolsó szerdáján különleges 
vendégek is segítették. Bajkai 
István, Erzsébetváros alpolgár
mes tere a kerület képviseleté
ben bújt cedekes pólóba és 
osz tott ételt több száz budapes
ti nélkülözőnek. Köves Slomó, 
az EMIH vezető rabbija, vala
mint a Bét Menáchem Héber
Ma gyar Kéttannyelvű Általá
nos Iskola kisdiákjai is aktívan 
segítették az ételosztást.

A CEDEK kiemelten fon
tosnak tartja, hogy figyeljünk 
egymásra, segítsünk rászoru

ló embertársainkon nemre, 
korra, származásra, vallásra 
való tekintet nélkül. „A segít
ségnyújtásnak számos formá
ja lehet, de talán a meleg étel 
és ruhanemű az, ami azon
nali, kézzelfogható támoga
tást jelent mindenki számára.” 
– véli Szilágyi Nóra, a szerve
zet vezetője. A szeretetszol
gálat továbbá szívesen fogad 
minden adományt, mellyel a 
nehéz sorsú emberek segítsé
gére lehetnek. A felajánláso
kat a szervezet a havi ételosz
tások helyszínein, illetve a Ba
ross utca 61. szám alatti irodá
jában  minden munkanapon 
fogadja.

A CEDEK honlapján 
(www.cedek.hu) további rész
letes információk található
ak a szeretetszolgálat aktuális 
projektjeiről.

A veremben gubbasztó fiú
Eheti tórai szakaszunkban va
lódi nagy drámáknak lehetünk 
szemtanúi: tarka kabát, testvéri 
rivalizálás, kígyókkal elárasztott 
verem képei uralják történetün
ket. Amikor a testvérek összebe
szélnek József ellen, és megálla
podnak a meggyilkolásában, a 
legidősebb fivér, Rubén, bátor 
erőfeszítést tesz öccse életének 
megmentése érdekében: azzal a 
javaslattal áll elő, hogy Józsefet 
csak vessék a verembe meglec
kéztetés céljából, s így nem kell, 
hogy fivérük vére tapadjon a ke
zükhöz.

Rási magyarázata szerint 
maga a Tóra is bizonyítja, hogy 
Rubén eredendő szándéka az 
volt, hogy megmentse Józsefet 
testvérei karmai közül, s visz
szavigye őt apjuknak. Azonban 
a sorsnak más terve volt. Amíg 
Rubén távol volt, Józsefet rab
szolgának adták el testvérei. 
Amikor visszatért és látta, hogy 
öccse már nincs a veremben, azt 
gondolta, hogy meghalt, így bá
natában megszaggatta a ruháit. 
Vajon hol lehetett Rubén, ami
kor József eladásáról szóló üzle
te megköttetett? Hová tűnt hir
telen?

Rási erre azt feleli, hogy Rubén 
éppen tsuvát gyakorolt, s zsákru
hába öltözve böjtölt, amiért apja 
házaséletét megzavarta. (1Mó
zes 35:22. alapján). A lubavicsi 
Rebbe úgy magyarázza, hogy mi
vel a fenti eseménysorok követ
keztében került József Egyiptom
ba, majd utána a többi zsidó is, 
bizonyos értelemben Rubén rosz
szul időzített tsuvája volt az oka 
az egész azt követő egyiptomi 
száműzetés időszakának! Testvé
re megmentése helyett saját spiri
tualitásával volt elfoglalva, amivel 
az egész zsidó nép további sorsát 
pecsételte meg.

A veremben senyvedő József 
képe hitelesen tárja elénk min
dennapjaink fájó jelenségét is. 
Ugyanis az életmentés nem csak 
fizikai, de spirituális értelemben 
is kötelezettséget ró ránk. Hány 
olyan zsidó, sőt, rabbi van, aki 
éppen saját spirituális felemel
kedésével van elfoglalva, és köz
ben nem veszi észre a körülötte 
veremben senyvedő fiatal gene
rációt? A gondolat kijózanító, és 
válaszként tettekért kiált.

Kovács Jichak rabbinövendék 
írása Yossi Goldmann 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 

„Énekelj egy dalt!”
A nevem Ben Zion Shenker. Szüle
im 1921ben érkeztek az Egyesült 
Államokba a lengyelországi Lublin 
környékéről. New Yorkban tele
pedtek le, én ott születtem meg és 
nevelkedtem fel. Nagyjából 13 éves 
lehettem, amikor egy Joshua Samu
el Weisser nevű, híres kántor meg
hallotta, ahogyan a zsinagógában 
énekeltem – egy pólisi stiebelben a 
Bedford Stuyvesanton –, és meg
kérdezte apámat, megengedie, 
hogy csat la kozzam a kórusához. 
Bár a szü leim kezdetben nem já
rultak ehhez hozzá, Weisser kántor 
addig erős ködött, amíg végül kö
télnek áll tak, egyetlen feltétellel: ha 
el kell utaznom egy előadás miatt, 
ak kor csakis a helyi rabbi házában 
szállásolhatnak el, hogy tudják, jó 
ke zekben vagyok.

Weisser kántor egy ben son
hurs ti zsidó központ cházánja volt; 
a hozzá tartozó zsinagóga rabbija 
Shlo mo Aharon Kazarnovsky, egy 
lu bavicsi haszid volt. Az ő asztalá
nál hallottam először a Chábád 
ta nításokról, és nála ismerkedtem 
meg a Chábád nigunokkal (dalla
mokkal), melyeket igen inspiráló
nak tartottam.

1946ban, 21 éves koromban 
elkísértem apámat Erec Jiszráelbe; 
ott találkoztam egy Mose Simon 
Gesuri nevű férfival, aki haszid 
ze nével foglalkozott. Ő kért meg 
arra, hogy vigyek el némi anya
got egy bizonyos Schneerson rab
binak, a lubavicsi Rebbe vejének.

Hazatérésem után nekiláttam, 
hogy felkutassam ezt a Schneerson 
rabbit, és meg is találtam az irodá
ját Crown Heightsben, az Eastern 
Parkway 770es szám alatt. Bár 
előzetes egyeztetés nélkül érkez
tem, szívélyesen behívott. Nem 
tud hattam, hogy néhány éven 
be lül ő lesz a Rebbe. Emlékszem 
azonban, hogy igen nagy benyo
mást tett rám. Karizmatikus volt, 
ez bizonyos, és érdeklődött irán
tam. Azt gondoltam, hogy egysze
rűen átadom neki Gesuri úr kül
deményét, és megyek, de kérdése
ket intézett hozzám. Tudni akar
ta, ki vagyok, hol tanulok és miért 
mentem a Szentföldre. Így elme
séltem neki, hogy apám utazott 
oda meglátogatni a bátyját, és el
vitt magával. Erec Jiszráelben ír
tam egy dallamot a 23. zsoltárhoz, 
az Isten a pásztoromhoz, amit 
azonnal énekelni is kezdtek egy 
haifai zsinagógában. Végül ez lett 
a leghíresebb szerzeményem.

Nem sokkal a Rebbével való 
találkozásom után kezdtem el jár
ni azokra a beszédekre, melyeket 
különleges alkalmakkor tartott. 
Ezek nem elsősorban lubavicsi 
haszdioknak szóló beszédek vol
tak, és így nagyon népszerűvé vál
tak a környék jesivatanulói között, 
például az én iskolám, a Torah 
Vodaas, a Chaim Berlin, valamint 
más jesivák diákjai között.

zek hozzá. J. J. Hecht rabbi azon
ban, aki a Rebbe egyik jobbkeze 
volt, észrevette az idegességemet, 
és miután elmondtam neki, mi 
történt, keresett két em bert, akik 
megragadtak a karomnál fogva, és 
egyenesen a Rebbe előtt tettek le.

A Rebbe először megdöbbent, 
de amikor látta, milyen borzalmas 
állapotban vagyok, megkért, hogy 
mondjam el, mi történt. Amilyen 

A Rebbe ilyenkor nagyjából 
másfél órán át beszélt, számos té
mát érintve emlékezetből, jegyze
tek nélkül, ami egészen megdöb
bentő volt. Nyilvánvaló volt, hogy 
enciklopédikus tudással rendel
kezik a zsidó szövegeket illető
en, melyeket mélységükben elem
zett. Azt gondoltam, zsenivel ál
lok szemben, annyira inspirált ta
nításainak szépsége.

Miután ő lett a Rebbe, több
ször is lehetőségem nyílt a vele 
való személyes találkozásra. Két 
alkalmat szeretnék itt kiemelni.

Az első 1965ben volt, amikor 
apám borzalmas balesetet szenve
dett. Szukot első napjának reggele 
volt, apám ment lefelé a lépcsőn, 
kezében a lulávja, és elvétett egy 
lépcsőfokot. Elesett, fejét beütöt
te a falba, és koponyatörése lett. 
Mire megtalálták és kórházba 
szállították, kómában volt.

A helyzet szörnyű volt, és a 
csa ládom engem küldött, hogy 
kér jek áldást a Rebbétől. Amikor 
a 770be értem, a Rebbe egy fár
bren gen (haszid összejövetel) kö
zepén volt éppen. Több száz ha
szidja zsúfolódott be a szukába, 
képtelenség volt, hogy odafér kőz

hogy mi nem voltunk Chábád ha
szidok, de mégis így érdeklődött a 
Rebbe személyesen irántunk.

Majdnem tíz évvel később, 
1974ben még egyszer lehető
ségem volt arra, hogy a Rebbe 
előtt énekeljek. Akkoriban Crown 
Heightsben éltem, Yosef Wein
berg rabbi közelében, aki a Tán
já ról tartott rádiós előadásokat. 
Egy napon odajött hozzám, és így 
szólt: „A Rebbe születésnapján – 
niszán hó 11én – minden évben 
egy nigunt ajándékozunk neki. 
Az idei nigun azonban úgy tűnik, 
nem lett felkapott. Tudna egy dal
lamot komponálni a Rebbe szá
mára?”

Nem tudtam, mit mondjak, 
mert azt se tudtam, hogy kezd
jek hozzá. Így hát megkérdeztem, 
hogy a Chábád stílusában kelle 
lennie, de azt mondta, hogy nem 
feltétlenül. Szabad kezet adott ne
kem, azt írhattam, amit akartam.

Elkezdtem hát gondolkozni, és 
a 73. zsoltárra írtam egy melódi
át – ez az a zsoltár, melyet 72 éves 
korában mond az ember. Amikor 
elkészültem, felhívtam Weinberg 
rabbit, és megkérdeztem: „Mi le
gyen vele?”

Azt válaszolta: „Jöjjön el a kö 
 vetkező fárbrengenre, és üljön a 
Rebbe háta mögött. Amikor jel
zek, kezdjen el énekelni.” Így is 
történt. A jelre belefogtam: „Vá
Áni kirvász Elojkim li tojv  Én pe
dig – Isten közelsége jó nekem.”

Először mindenki megle pő   
dött. De aztán a Rebbe hát ra for
dult, és mosolygott, így folytattam 
a dalt, kicsit meggyorsítva a tem
pót. A Rebbe egyszer csak nagyon 
iz gatott lett, és integetni kezdett a 
ke  zével. Mindenki megjegyezte a 
me lódiát, és együtt énekeltük újra 
és újra.

A feleségem a női részben ült, 
és egy hölgy, aki nem tudta, hogy 
az én feleségem, azt mondta neki: 
„Sz’iz ungenumen! Der Rebbe hat 
dosz ungenumen! – Elfogadta! A 
Rebbe elfogadta!”

Ben Zion Shenker rabbi 

Ben Zion Shenker rabbi világhírű zsidó zeneszerző, aki több 
mint 400 dallamot mondhat magáénak. Az interjú brooklyni 

otthonában, 2010 áprilisában készült.

röviden csak tudtam, elmeséltem 
neki.

A Rebbe megkérdezte, mi az 
apám neve, és hogy hívják az ő 
anyját. Amikor megmondtam, a 
Rebbe hirtelen így szólt: „Énekelj 
egy nigunt”. Megdöbbentem, mi
vel egyáltalán nem volt kedvem 
énekelni, de követtem a felszólí
tást. A modzini haszidok egy jól 
ismert és népszerű dallamát éne
keltem, és hamarosan az össze
gyülekezett haszidok mind velem 
együtt énekeltek. Nagy megköny
nyebbülés volt a számomra.

Ezután a Rebbe Hecht rabbit 
kérte meg, hogy adja meg nekem 
az ő saját telefonszámát, amit meg 
kellett jegyeznem, hiszen – ünnep 
lévén – nem tudtam leírni. Arra 
kért, hogy ha bármit is el kellene 
mondanom neki, hívjam fel. Éjjel 
kettőkor hívtam a Rebbe ottho
nát, amikor apám állapota rosz
szabbra fordult. Ő maga vette fel 
a telefont.

Bár apám a következő napon, 
chol hámoed első napján elhunyt, 
annyi időre magához tért a kó
mából, hogy el tudja mondani a 
vidujt, a bűnvallomást, és ezért 
hálás voltam. Tartsák észben, 

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

An inspiring story for your Shabbos table

HERE’S 
my 

STORY
“SING A NIGGUN!”
RABBI BEN ZION SHENKER

Generously
sponsored

by the

ב“ה

שבת פרשת שלח, כ״ו סיון, תשע״ה
Shabbos Parshas Shelach, June 13, 2015

My name is Ben Zion Shenker. My parents came to 
the United States in 1921 from the Lublin area of 
Poland, settling in New York, where I was born 

and raised.

When I was about 13 years old, a famous cantor by 
the name of Joshua Samuel Weisser heard me sing in 
our synagogue — this was a Polish shtiebel in Bedford 
Stuyvesant — and he asked my father if I could join his 
choir. At first, my parents wouldn’t give permission but 
Cantor Weisser persisted. Finally they agreed, with one 
condition: If I had to travel away from home because of 
a performance, then I would have to be housed at the 
home of a local rabbi, so that they could be sure I was in 
good hands.

Cantor Weisser was chazan at the Avenue O Jewish 
Center in Bensonhurst where Rabbi Shlomo Aharon 
Kazarnovsky, a Chabad-Lubavitch chasid, was the rabbi. It 
is at Rabbi Kazarnovsky’s Shabbos table that I first heard 
Chabad teachings, and I learned to sing Chabad niggunim 
which I found very stimulating.

In 1946, when I was 21 years old, I accompanied my 
father on a trip to Eretz Yisrael and there I met a man 
by the name of Moshe Shimon Geshuri, who was very 
involved in chasidic music. Mr. Geshuri requested that I 
take some material back to New York to be delivered to a 
certain Rabbi Schneerson, who was the son-in-law of the 
Lubavitcher Rebbe. 

When I returned home, I went in search of this Rabbi 
Schneerson and found his office at 770 Eastern Parkway 
in Crown Heights. Although I appeared there without 
any appointment, he welcomed me in. I had no way of 
knowing that, in a few years, he would become the Rebbe. 
I do recall, however, that he made quite an impression on 
me. He had a lot of charisma, that’s for sure, and he took 
an interest in me. I thought that I would just hand him the 
material from Mr. Geshuri and go, but he started asking 
me questions. He wanted to know who I was, where I 
was learning, and why I had gone to the Holy Land. So 

I explained that my father went to visit his brother and 
had taken me along. While in Eretz Yisrael I composed a 
niggun to Psalm 23, “The Lord is my shepherd,” which they 
immediately started singing in a shul in Haifa. Eventually, 
this became my most famous composition.

Not long after that meeting with the Rebbe, I started 
attending addresses that he was giving on special 
occasions. These classes were not specifically geared to 
Lubavitcher chasidim, and they had become popular with 
other yeshiva students in the area — students from my 
school, Torah Vodaas, from Chaim Berlin, and from other 
yeshivas. 

The Rebbe would talk for something like an hour-and-
a-half, expounding on many topics completely from 
memory, without any notes, which was astounding. He 
clearly had an encyclopedic knowledge of Jewish texts, 
which he would analyze in depth. I, for one, thought that 
he was a genius, and I always left very inspired by the 
beauty of his teachings.

After he became the Rebbe, I had the opportunity to 
meet with him privately on a number of occasions, two 
of which I’d like to relate here.
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Kóser konyha
Fűszeres olajok

Hanuka alkalmából két sok
oldalúan felhasználható, fű
szeres olajat mutatunk be, 
me lyek csinos üvegben aján 
 déknak is tökéletesek. 

A rabbi válaszol

Kisbabák hordozása sábeszkor
Kedves rabbi! 
Most született gyermekem, és nem 
vagyok biztos benne, hogy sábesz
kor lehete sétálni az utcán gyer
mekemmel, hogy magamra kö
töm, mint egyébként hétköznap. 

Egy friss aggódó anyuka

Kedves Anyuka!
Az egyik legfontosabb micva a 
sábesz, a péntek estétől szom
bat estig való pihenés betartása 
(Jeruzsálemi Talmud, Nödárim 3:9.). 
Ezzel mutatjuk, hogy elismer
jük a világ urának és teremtőjé
nek, Istennek a létezését (2Mózes 
20:8–11.). Ahogy Isten megpihent 
a teremtéstől ezen a napon, úgy 
mi is pihenünk, és nem végzünk 
teremtő munkát. Bölcseink 39 
féle munkáról állapították meg, 
hogy a teremtés kategóriájába 
esik (Talmud, Sábát 73a.). 

Ezek között van a vivés is, 
mégpedig magánterületről köz
területre, közterületről magán
területre, illetve közterületen 
egyik pontról a másikra való ci
pelés (uo. 96a–b.). A Talmud má
sodik leghosszabb traktátusa 
157 lapon keresztül a sábeszi 
törtévnyekkel foglalkozik, és 
ezen belül a vivés tilalma a leg
első téma, amit tárgyal. Ahogy 
tárgyakat, úgy gyereket se sza
bad cipelni (Sulchán áruch, OC 
308:41.; SÁ RSZ 81.; Misná brurá 154.), 
és ebből a szempontból mind
egy, hogy kézben vagy hordo
zókendőben visszüke, mert ez 
is a vivés egyik módja (lásd Smirát 
sábát köhilchátá 1. kötet 18:50.). 

Aki kisgyermekre vigyáz 
otthon, az fel van mentve az 
alól, hogy zsinagógába menjen 
szombaton, mivel sokkal fon

tosabb micvát végez. Sokszor 
mondják nekem anyukák, hogy 
így kimaradnak a közösségi ét
kezésekből a zsinagógákban. A 
közösségi étkezések célja, hogy 
azokat is bevonjuk, akiknek 
másként nincs lehetőségük kó
sert enni vagy nem ismerik a sá
beszi hangulatot. Én azt szok
tam javasolni az édesanyáknak, 
hogy használják ki ezt az idősza
kot, és teremtsék meg az ottho
ni sábeszek hagyományát. Gye
rekkorom legkedvesebb emlé
kei közé tartoznak a péntek es
tiszombati étkezések, amikor 
hosszú beszélgetéseket lehetett 
folytatni édesapámmal és a csa
lád többi tagjával az asztalnál, 
mert mindenki ráért, senki ne 
sietett sehova. 

Üdvözlettel:
Oberlander Báruch

A haszidizmus olyan, mint az elektromosság
Az izraeli Kfár Chábádot, a világ  
első, kizárólag lubavicsi haszi dok 
lakta települését 1949ben ala  
pította Joszéf Jichák Schneerson 
rabbi, a hatodik lubavicsi rebbe. 
Az elektromos áramot 1953 vé
gén vezették be faluba, így aztán 
az ott élők legnagyobb örömére 
már lámpafénynél ünnepelhet
ték kiszlév hó 19ét, a haszidiz
mus újévét. Ezen a napon arra 
em lékezünk, hogy a chábád ha  
szidizmus alapítója, a liádi Sné ur 
Zálmán rabbi kiszabadult a cári 
börtönből. Kfár Chábád áram  
szolgáltatásának bevezetéséhez 
nagy segítséget nyújtott az egy
kori rebbe nevét viselő Snéur 

Zálmán Sázár, Izrael akkori ál
lamelnöke. 

A hetedik lubavicsi Rebbe, 
Me náchem Mendel Schneerson 
rab bi egy Sázárnak szóló, meleg  
hangú levélben emlékezett meg 
er ről az eseményről, megköszön 
ve az elnök támogatását. „Ősrégi 
zsi dó szokás, hogy mélyebb ér
telmet és útmutatást keressünk 
minden eseményben” – írja a 

Reb  be – „Az elektromosság a 
ter  mészet egyik rejtett erőforrá
sa. Nem tudjuk öt érzékszervünk  
egyikével sem érzékelni, csak az 
általa kiváltott hatásokból tu
dunk a létezéséről. Azonban ez a 
rejtett erőforrás képes elüldözni 
a sötétséget és fényt gyújtani az 
éjszakában. Így az elektro mos
ság fizikai analógiája a haszid
izmus spirituális erőforrásá nak, 
mivelhogy a Tóra rejtett érté
kei és legmélyebb titkai – ahogy 
azokat a haszid tanítások és a 
ha szid életmód feltárja – elüldö
zi az anyagi világ sötétségét és 
fényt gyújt a fizikai létezés ho
mályában.” 

Rozmaringos-
babérleveles olívaolaj
3 egész babérlevél
1 rozmaringágacska
5 szem feketebors
¼ kk. koriandermag
2 dl extra szűz olívaolaj
Az olajat jól záródó üveg
edénybe töltjük. A babérle
veleket megmossuk és meg
szárítjuk, a rozmaringot víz
be áztatjuk, majd alaposan 
megvizsgáljuk, nehogy bo
gár kerüljön általa az olajba. 
A fűszereket hozzáadjuk az 
üveg tartalmához, majd le
zárjuk azt. Két héten át na
pontakétnaponta kissé meg
mozgatjuk az üveget, hogy 
minél jobban kioldódjanak 
az ízanyagok. Húsételekhez, 
sültekhez használhatjuk.

Paprikás olaj
1 kk pirospaprika
34 szem feketebors
¼ kk chillipehely
2 dl napraforgó olaj
A fenti módszer szerint el
készítjük az olajat. Vigyáz
zunk, mert igen csípős lesz, 
egyszerre csak kis mennyi
séget adjuk az ételhez.

Az Egység magazin 100. 
számában további recepte
ket talál és mindent megtud
hat az olaj és a zsidóság kap
csolatáról.


