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Gyászolunk
Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy Szilánk Andrásné Zsu
zsa (Mirjám bát Hindl) hos�-
s�ú betegség után s�erda hajnal-
ban viss�aadta lelkét a Teremtő-
nek. Temetésére a�nap délután a 
Farkasréti �sidó temetőben ke-
rült sor. Barátok és rokonok kí-
sérték utolsó útjára. A s�ertartá-
son veje, Megyeri András Jona
tán, Köves Slomó és Radnó
ti Zol tán búcsú�tatták. Ős�inte 
rés� vétünket feje��ük ki a gyá-
s�oló családnak, Zsu�sa férjé-
nek, gyermekeinek és unokái-
nak. 

Tu bisváti programok
Idén január 30-án kös�önt be 
tu bisvát a fák újéve. Bölcse-
ink s�erint e�en a napon dől 
el, melyik fának mi les� a sorsa 
– fejlődni, nőni fog és dús ter-
mést ho�, vagy elsorvad, tönk-
remegy. A fák újéve egy új ke�-
det, his�en I�raelben ilyenkor 
a tél végével újjáéled a termé-
s�et, virágo�ni ke�denek a fák.

Budapest
Január 28-án 10-12-ig Tu bi-
svá ti családi s�éder a� Alef-
Kids s�erve�ésében a� Óbudai 
Zsinagógában. Belépő: 1000 Ft
Január 30. 18:00, Tu bisvát s�é-
der a Keren Or Kö�pontban. 
1052 Budapest, Károly körút 20. 
Ismerd meg a Füvés�kert üveg-
há�ában élő eg�otikus növények  
titkait a fák újéve alkalmából. 
Utó-tu bisváti program gyü-
mölcskoktélokkal, �enével és kü-
lönleges gyümölcsökkel február 
3-án, 19.30-tól a� ÁTID s�erve�é-
sében. 1083 Budapest, Illés u. 25.

Miskolc
Január 30. 18.30-tól tu bisvát 
s�é der és vacsora a Fuchs csa-
lád otthonában. A program re-
gis�trációho� kötött, rés�vételi 
s�ándékát jele��e a +36 30 721 
2580-as telefons�ámon vagy a  
miskolc@zsido.com email címen.

A gettó üzenete: amíg létezik kirekesztés, 
nem felejthetünk

„Záchor!” – figyelme�tet a Tóra 
a� emléke�és kötelességére. E� a 
parancs kísérte minden pillana-
tát annak a megemléke�ésnek, 
amelyet a� Egységes Magyaror-
s�ági I�raelita Hitkö�ség s�erve-
�ett a budapesti gettó fels�abadí-
tásának 73. évfordulójára.

A Bét Menáchem  iskola  
dís�termében a gettó fels�aba-
dulásának évfordulója alkalmá-
ból Molnár Andorné, holoka-
us�t-túlélő bes�élt a� életéről is - 
kolás gyerekeknek. Klári nénit  
a diósgyőri téglagyárból depor-
tálták Auschwit�ba, majd egy 
fegy vergyárban nehé� fi�ikai  
munkát vég�ett. – Ekkor 16 
éves volt, kö�el annyi idős, mint 
most ti – s�ólt a teremben ülő 
gye rekekhe� Szőnyi Andrea, a   
Zachor Alapítvány ve�etője, aki 
abban segítette a diákokat, hogy 
a 92 éves Klári néni történetét 
jobban megértsék.

Mielőtt Klári néni történetét 
meghallgattuk, iskolás gyerekek 
és idős emberek gyűrűjében áll-
tunk a Dohány utcában a gettó 
emlékfalánál. A� idősek kö�ül 

többen a gettó túlélői, a gyere-
kek pedig �ömmel a VI.-VII. ke-
rület környe�ő általános iskolái-
ból, illetve a Bét Menáchem Is-
kolából és a Maimonides� Gim-
ná�iumból jöttek.

„Meddig kell emléke�ni?” 
– tette fel a kérdést bes�édé-
ben Oberlander Báruch rabbi, 
amelyre rögtön válas�olt is. – 
„Amíg a�t látjuk, hogy a társa-
dalomban gyűlölet és kirekes�-
tés van emberek kö�ött, addig 
a holokaus�t során meggyilkolt 
mártíroknak van érvényes ü�e-
netük a jelennek. … nem s�a-
bad engedni, hogy a vélemény-
különbség s�emélyes gyűlöletté 
váljon, amelyben a másik embe-
ri méltóságát semmibe ves�em” 
– jelentette ki a rabbi, ho��átéve, 
fontos, hogy ne csak s�ámokat 
emlegessünk. – „A�ért haltak 
meg, mert �sidók voltak. Emlé-
ke�ni kell arra is, hogy milyen 
életet éltek... Nem lehet a halá-
lukra úgy emléke�ni, hogy elfe-
lejtjük a� életüket” – fogalma-
�ott Oberlander Báruch rabbi.

„A hajdani gettó falánál ál-

lunk, ami nem csak a túlélés-
ről, nem csak a holokaus�tról 
s�ól. E� ma a Bét Menáchem is-
kola fala, ahová több s�á� gye-
rek jár. Öröm látni benneteket” 
– fordult a megemléke�ésen je-
len lévő fiatalokho� Győrfi Lász
ló, a� EMIH alelnöke, aki s�e-
rint a� emléke�és mécsesei a�t a 
fényt is s�imboli�álják, mely a� 
elnyomás, a diktatúra sötétségét 
felváltja. 

A� áldo�atok emlékére a diá-
kok, illetve Bagdy Gábor főpol-
gármester-helyettes, Hassay Zsó 
 fia, Teré�város polgármestere,  
Vattamány Zsolt, Er�sébetváros  
polgármestere és a diplomácia  
testületek tagjai – kö�tük Ian 
Fer rier Lindsay, a� Egyesült Ki - 
rályság nagykövete, David Kos
te lancik, a� USA nagykövetsé-
gé nek ügyvivője, Thibaut Les
pagnol, Franciaors�ág nagykö-
vet-helyettese, Fares Saeb, I�ra-
el nagykövet-helyettese és Rolf 
Moormann, Németors�ág nagy-
követségének képviselője gyúj-
tották meg a� emléke�és mécse-
seit.
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Hetiszakasz
Száraz lábbal a tengerben

Bösálách s�akas�ában (2Mó
zes 13:17–17:16.) tető�ődik 
a� egyiptomi kivonulás a Sás-
tenger kettéválásával, mikor 
is a héber tör�sek s�ára� láb-
bal kerültek ki a tengerből, 
míg a� üldö�ő egyiptomi se-
reg belefulladt. Ennek tis�te-
letére énekelte Mó�es és I�rael 
a Tenger Dalát, minden idők 
egyik legs�ebb és legfennköl-
tebb hálaénekét. Innen ke�-

dődik I�rael népének negyven 
éves vándorlása a pus�taság-
ban, ami sok megpróbáltatás-
sal járt. Egys�er nincs ivóví�, 
máss�or nincs mit enni. Eb-
ben a s�akas�ban ke�d hullani 
a manna, a� isteni kenyér, ami 
a sivatagi vándorlás során táp-
lálta a népet. A s�akas� végén 
történik Ámálék orvtámadá-
sa, amit Jó�sué, Mó�es adju-
tánsa ver le.

Zsidó híradó

A Milton Friedman Egyetem 
megállapodást kötött az izraeli 

Bar Ilan Egyetemmel

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

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 16:30: Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban, Károly krt. 20.)
Péntek: 13:00 Délutáni ima (a Keren Orban); 
  18:00: Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
  17:00: Miért tért be a híres pap a zsidóságba? (Oberlander Báruch rabbi előadása);
Szombat: 8.45: Hetis�akas�-tanulás, 9:15: Reggeli ima, majd Kidus 
  16:20: 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: Hetis�akas� a kabbala tükrében
  10:00: Reggeli ima, majd Kidus

A manna evők

A� élet alapvetően ves�teségek 
sora.

Egés� nap dolgo�unk, hogy 
meg kereshessük a s�ükséges  
pén�t egy órányi vásárlásho�,  
megint csak egy órát kell hogy 
fő� �ünk ahho�, hogy annak 
gyü mölcsét a�tán néhány perc 
alatt fogyass�uk el. És hova 
megy minda�on étel, amit már 
le nyeltünk? Nagy rés�e keres�-
tülhalad a testünkön, hogy a�-
tán valahol a város s�ennyví�-
tis�tító rends�erében kössön ki.

A� iga�ság a�, hogy már any-
nyira ho��ás�oktunk, hogy min-
dig valamilyen ves�teséggel kell 
s�ámolnunk, hogy még, amikor 
arany is kerül a ke�ünkbe, a�t is 
elke�djük s�éts�edni, darabjaira 
bontani, hogy megtaláljuk a�t a 
pors�emnyi salakot benne, ami 
miatt már les� okunk megs�aba-
dulni tőle. Soks�or még a s�ín-
tis�ta jóságot is a��al bélyege�-
�ük meg, hogy a� túl jó, hogy 
iga� legyen.

E�ért is mondta a lubavicsi 
Rebbe: „a Tóra csak egy man-
na-fogyas�tó nép s�ámára adat-
hatott.” A manna minden atom-
jában has�nosult a� őt fogyas�-
tó s�erve�etében, így nem volt 
ves�teség. A sivatagi negyven év 
után a�onban már nem hullott a 

manna a� égből, s csak kenyér-
rel tudtunk táplálko�ni. A ke-
nyér nem has�nosul tökéletesen, 
s ennek megfelelően emés�tése 
is több ideig tart.  Egy kenyér-
evő nép így a�onnal a� emés�té-
si fá�issal ke�dte volna a folya-
matot. „A s�eresd felebarátodat, 
mint tenmagad parancsolata 
érthető” – mondanák ők – „de 
a s�ombat-tartás? A mi időnk-
ben e� már nem praktikus, és 
nem is kors�erű.” Egys�óval el-
különítenék a politikailag kor-
rekt rés�eket a�októl, amiket 
már nem olyan kényelmes min-
dig megtartani, amik már hos�-
s�abb emés�tést igényelnek.

Világunknak s�üksége van 
kenyér-evőkre. Meg kell tud-
nunk különbö�tetni a jót a 
ross�tól és megho�ni a helyes 
morális döntéseket. De a�t is 
tudnunk kell, hogy miként tu-
dunk kilépni a� emés�tési s�a-
kas�ból. Felismerni a�on ritka 
pillanatok egyikét, amikor Isten 
hamisítatlan jóságot ruhá� ránk, 
hogy lelkünket felnyissa a Tóra 
előtt, hogy abból úgy táplálko�-
�on, mint őseink annak idején a 
mannával.

Kovács Jichák rabbinövendék 
cikke Yanki Tauber rabbi 

írása alapján

A� egyetem új fenntartója, a� 
EMIH ve�etője, Köves Slomó 
rabbi és a Milton Friedman 
(korábban Zsigmond király) 
Egyetem elnöke, Pártos Ferenc 
együttműködési megállapodást 
írtak alá I�raelben a Bar Ilan 
Egyetem ve�etőivel. A� esemé-
nyen rés�t vett Palkovics Lász
ló, felsőoktatásért felelős állam-
titkár is.

„A Bar Ilan Egyetemmel tör-
ténő megállapodásban a nem-
�etkö�i kapcsolati háló�atunk, a 
modern innovációs alapú prog-
ress�ió és a hagyományos, tu-
dásbá�isú s�emlélet egyesülése 
érvényesül” – értékelte a� egye�-
mény jelentőségét Köves rabbi.

„Világhírű partnerünkkel  
stratégiai együttműködést indí-

tunk. Nem csak a� egyete münk 
neve válto�ik meg: a tu dás/tech-
nológia/ü�leti-trans� fer révén 
eddig a felső ok tatásban be nem 
töltött s�e repet definiálunk a 
Milton Friedman Egyetemnek” 
– hú�ta alá Pártos Ferenc. Pal-
kovics Lás�ló államtitkár a kor-
mány�at teljes támogatásáról 
bi�tosította a� egyetemek min-
taértékű kooperációját. 

A két inté�mény többek kö-
�ött együttműködik e�entúl egy  
kö�ös innovációs trans�fer-kö�-
pont létreho �ásán, valamint 
hallgatói, pos�tdoktori és dol-
go�ói mobilitási program meg-
s�erve�ésében. Emellett terve�-
nek tudományos együttműkö-
dést és kö�ös kon fe renciákat, 
workshopokat is. 
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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 

A mosoly, mely bevilágította a világot
1973-ban lehetőséget kaptam 
arra, hogy Flatbush-ban nyári 
tábort alapítsak és iga�gassak. 

A�on a nyáron, nem sok-
kal a jom kipuri háború előtt, a 
Rebbe minden egyes lehetőséget 
megragadott, hogy arról bes�él-
jen, hogy minden �sidónak kö-
telessége bi�tosítani a �sidó ok-
tatás lehetőségét minden �sidó 
gyermek s�ámára. Támogatóan 
bes�élt a �sidó gyermekeknek 
s�erve�ett nyári napkö�is tábo-
rokról is.

Bár a� engem foglalko�tató 
s�erve�et nem tarto�ott a Chá-
bádho�, mivel én magam lu ba-
vicsi voltam, termés�etesen s�e-
rettem volna eleget tenni a Rebbe 
által előírtaknak. Így hát találko�-
tam a� iga�gatóság tagjaival, és 
megkértem őket, hogy nyissák 
meg a tábort olyan gyermekek 
előtt, akik nem tudják megen-
gedni maguknak, hogy befi�es-
sék a tandíjat. A� iga�gatóság be-
leegye�ett. Egy teljes bus�t s�án-
tam a nem-fi�etős gyerekeknek, 
és megírtam a Rebbének, amit el-
értem. A Reb be válas�ként a��al 
áldott meg, hogy legyen nagyon 
sikeres a tábor. 

A nyár kö�epén meghívást 
kaptam a Rebbétől, hogy a kö-
vetke�ő gyerek-gyűlésre vigyem 
el a táboro�óimat a Rebbe �sina-
gógájába. Öss�es�edtük a gyere-
keket, és elmentünk a� Eastern 
Park way 770-be. A délutáni ima 
után a Rebbe kihirdette: „Lei-
�er Laine és a tábora jöjjön ide, 
hogy pén�t kapjanak, amit jóté-
konykodásra fordíthatnak.” Két 
csoportban mentünk oda – fiúk 
és lányok –, és a Rebbe minden 
egyes gyereknek egy-egy pén�-
érmét adott. A csoportve�e-
tők kö�ül néhányan egyene-
sen egy kirándulásról érke�tek, 
nem voltak megfelelően öltö�ve 
a �sinagógáho�, és s�égyellték 
magukat. Nem mertek felmen-
ni a Rebbéhe� papucsban és rö-
vidnadrágban. Úgy ére�ték, tis�-
teletlenség lenne.

Miután a Rebbe kios�totta a 
pén�t a gyerekeknek, ho��ám 

fordult, és megkérde�te: „A tá-
borod minden tagja kapott ado-
mányo�ásra való pén�t?” Nem 
tudtam, mit feleljek. A Rebbe 
így s�ólt: „Aki még nem kapott, 
jöjjön, és kap.”

Odamentem a csoportom-
ho�, és e�t mondtam: „A Rebbét 
nem érdekli, mi van rajtatok. 
Gyertek!” Mindannyian felmen-
tek, és a Rebbe mindegyiküket 
egy-egy nagy mosollyal jutal-

nénk elmondani a problémán-
kat. Már néhány éve há�asok 
vagyunk, de még mindig nincs 
gyerekünk. Mindenféle orvos-
sal bes�éltünk, mindenféle rab-
binál jártunk már áldásért. S�e-
retnénk megkérni önt: el tudna 
menni a lubavicsi Rebbéhe�, és 
tudna áldást kérni ránk?” Tud-
tam, olyan környe�etben nevel-
kedett, amelyik teljes mérték-
ben ellen�i a has�idi�mus útjait, 

állhat a sorba, és áldást kérhet, 
hogy gyermekei legyenek.”

E� a� ötlet tets�ett neki. 
Együtt mentünk, nagyjából két 
órán át álltunk sorba. Amikor 
a�onban sorra került, meg se tu-
dott s�ólalni. Mintha öss�e lett 
volna ragas�tva a s�ája, egy hang 
nem jött ki a torkán. Utána sírt, 
viss�a akart állni a sorba, és újra 
próbálko�ni.

E�t javasoltam neki: „Egy 
hét múlva, jom kipur előestéjén 
a Rebbe lékáchot, mé�es süte-
ményt os�t. Ha s�eretné, talál-
ko�hatunk ugyanakkor, ugyanitt, 
és ugyane�t fogjuk tenni. Elmegy 
a Rebbe előtt, és ismét lehetősé-
get kap, hogy áldást kérjen, ami-
kor a Rebbe átadja a lékáchot.”

Beálltunk a sorba, elérke�ett 
a Rebbéhe�, kinyújtotta a ke�ét 
a süteményért, de ahelyett, hogy 
áldást kért volna, beleöntötte a� 
egés� s�ívét ebbe a� egyetlen ki-
áltásba: „Rebbe!” nem volt ké-
pes semmi mást mondani. És 
a�t mondta neki erre a Rebbe: 
„Zárá chájá vekájámá – Le-
gyenek egés�séges és életképes 
gyermekeid.”

Teljesen megdöbbent. Nem 
hit te el, mi történt. A�t mondta: 
„De hát nem is mondtam semmit. 
Honnan tudta?!” A�t feleltem:  
„A Rebbe a s�eméből olvasott.” 

A történet itt nem ér véget, 
mert a követke�ő évben ismét 
eljött, hogy jom kipur előtt a 
Rebbe elé járuljon, és a ke�ében 
tartotta a� újs�ülött gyermekét. 
Odament a Rebbéhe�, ke�ében 
a��al a kicsi babával, kinyitotta 
a gyermek ke�ét, és a Rebbe egy 
darab lékáchot helye�ett bele. 
Amikor e� megtörtént, a Rebbe 
úgy mosolygott! A leírásáho� 
nincsenek s�avaim. E� a mosoly 
a� egés� világot bevilágította.

Eliezer (Leizer) Laine rabbi 

és különösképpen a Chábádot. 
Teljesen megdöbbentem. 

Így feleltem: „A Rebbe min-
denkinek válas�ol, aki ír neki. 
Üljenek le, írjanak egy levelet 
a Rebbének, tárják elé a prob-
lémájukat, és kérjenek áldást.” 
A�t felelte erre: „Nem his�ünk 
a Rebbének való írásban. Mi-
ért nem tud bes�élni a Rebbével 
a mi nevünkben?” A�t felel-
tem: „Én is csak levélben for-
dulnék ho��á. De a� önök �o-
kogása sokkal mélyebb helyről 
jön, mint bármilyen kérés, amit 
én tudnék átadni a� önök nevé-
ben.”

E�t elutasította, de a�tán 
megkérde�te: „Van arra bármi-
kor is lehetőség, hogy odamen-
jek a Rebbéhe�, ahogy elhalad, 
és bes�éljek vele?” Így feleltem: 
„Ros hásáná előestéjén a Rebbe 
ajtaja nyitva áll, és aki csak s�e-
retne, odamehet ho��á, és áldást 
kérhet egy jó új évre. Ön is be-

ma�ta a pén� mellett. Évekkel 
később öss�efutottam néhány 
csoportve�etővel. A�t mond-
ták: „A mosoly, amit a lubavicsi 
Rebbétől kaptunk, velünk ma-
radt. A��al élünk.”

A Rebbe mosolyáról bes�élve 
el s�eretnék mondani még egy 
csodálatos történetet.

Valamikor a� 1980-as évek 
kö �epén történt, mikor bútor-
bol tom volt. Egy fiatalember  
tért be a� ü�letbe, körülné�ett, 
jött-ment a bútorok kö�ött. 
Megkérde�tem tőle, hogy segít-
he tek-e, de elhárította, és ki-
ment. Még néhánys�or viss�a-
jött, de soha nem vásárolt sem-
mit, és nem fogadta el a segítsé-
gemet. Egy napon a feleségével 
érke�ett, és megkérde�te, hogy 
bes�élhetnénk-e. Mivel nem 
volt semmi sürgős dolgom, be-
leegye�tem.

A�t mondta: „Tudjuk, hogy 
ön lubavicsi, és e�ért s�eret-

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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שבת פרשת ואתחנן, ט׳׳ז מנחם אב, תשע״ה
Shabbos Parshas Vaeschanan, August 1, 2015

In 1973, I was offered a job to establish and direct 
a Jewish day camp in Flatbush, New York. It was a 
significant project enrolling about 75 to 100 children at 

the start. But my wife and I threw ourselves into the job so 
wholeheartedly that, when the camp opened, we had more 
than 200 children.

That summer — which was not long before the Yom Kippur 
War — the Rebbe was speaking at every opportunity about 
the obligation of each Jew to see to it that every Jewish 
child get a Jewish education, and he also spoke in favor of 
day camps for all Jewish children.

Although the organization that had hired me was not a 
Chabad organization, since I was Lubavitch, I naturally 
wanted to fulfill the Rebbe’s instructions. So I met with the 
board of directors and asked them to expand the camp to 
children who could not afford the tuition. The board agreed. 

I dedicated one full bus for non-paying children, and I wrote 
to the Rebbe that this is what I did. The Rebbe responded 
with a blessing that the camp should be a great success. 

In the middle of the summer, I received an invitation from 
the Rebbe to bring my children to the next children’s 
rally at the Rebbe’s synagogue. The Rebbe himself would 

be attending the gathering. Although it was primarily 
Lubavitch children from the neighborhood who took part, 
the Rebbe singled my camp out for inclusion. I felt this was 
a great honor. 

We collected the children and we came to 770 Eastern 
Parkway. When the afternoon prayers were finished, the 
Rebbe announced, “Leizer Laine and his camp should come 
up to receive coins to give out to charity.” 

We walked up with the camp in two groups — boys and 
girls — and the Rebbe gave each child a coin.

Now some of the counselors had just come from an outing 
and they were not dressed properly for a synagogue and 
they were embarrassed to go up to the Rebbe in shorts and 
flip-flops. They felt that would not be respectful.

After the Rebbe distributed the coins to the children, he 
turned to me and asked, “Did everybody in your camp get 
money for charity?”

I didn’t know what to say. I couldn’t say yes because I knew 
that some of the counselors did not come up. So I didn’t say 
anything. I just stood there and looked at the Rebbe. 

So the Rebbe announced, “All those that didn’t get yet, 
should come up and get.” 

I walked over to my group, and I said, “Apparently the 
Rebbe noticed that there is a group that didn’t come up 
to get  coins for charity. The Rebbe doesn’t care how you 
are dressed. So come up. Get a coin from the Rebbe, and it 
should be for a blessing.

And they all walked up. They came up to the Rebbe, and 
the Rebbe gave each of them a big smile along with the 
coin. 

Every time I remind myself about that smile of the Rebbe, 
I get the shivers. I bumped into some of the counselors 
many, many years later. And they said to me, “The smile 
that we got from the Lubavitcher Rebbe stayed with us. 
We live with it.”

While I am speaking about the Rebbe’s smile, I’d like to tell 
another beautiful story on the subject.

Elie�er (Lei�er) Laine rabbi a családjával együtt Brooklynban él. 
A� interjú 2014 augus�tusában kés�ült 

a My Encounter stúdiójában.
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Kóser konyha
Tárkonyos bárányleves

A múlt héten felolvasott Bo 
s�akas� bes�éli el a� egyip-
tomi tí� csapásból a� utol-
só hármat. A� utolsó csapás 
előtt a� Örökkévaló fels�ó-
lította a népet, hogy a kivo-
nulásra való felkés�ülés je-
gyében egy bárányt vágja-
nak le minden há�nál. A hi-
deg téli napokon egy tányér 
forró leves melegíthet fel 
legjobban, melyről ráadásul 
még a hetis�akas� előírásai 
is es�ünkbe juthatnak.

Húsos, glutén és tojásmentes
1 kg bárányhús
2 fej hagyma
4 gerezd fokhagyma
8 szál sárgarépa
2 szál fehérrépa
1 nagy fej karalábé
2 krumpli
½ kg gomba
só, bors, őrölt koriander, 
  ízlés szerint
½ csokor tárkony
A hagymát feldaraboljuk,  
a répát és a fehérrépát felka-
ri ká��uk, a karalábét és a 
krumplit felkocká��uk, a 
gombát megtis�títjuk és s�e-
letekre vágjuk. A húst meg-
mossuk, nagy lábosba tes�-
s�ük, ho��áadjuk a �öldsége-
ket, fűs�ere��ük. A tár konyt 
tí� percre ví�be á� tat juk, 
majd megvi�sgáljuk, nehogy 
bogár kerüljön általa a� étel-
be; a leveshe� ad juk, lefedjük 
a lábost, és másfél órán át 
fő��ük. S�ükség esetén pó-
toljuk a� elpárolgott vi�et.

A rabbi válaszol

Szabad-e sábeszkor átmenni 
egyik kerületből a másikba?

Róth Simon 1923-ban s�ületett 
Kárpátalja egy kis falujában. 
S�ülei egys�erű kárpátaljai �si-
dók voltak, a falu boltját ve�et-
ték. Itt töltötte Simon gyermek-
éveit hat testvérével. A mun kácsi 
jesivában tanult, majd Buda-
pestre menekült és a háború 
alatt hamis papírokkal bujkált 
a fővárosban. Rajta kívül mind-
öss�e egyetlen testvére élte túl a 
világégést. 

A háború után viss�atért 
Munkácsra, ahol egy kötöttáru 
gyárban dolgo�ott. Feleségével 
két fiút neveltek fel nagy s�ere-
tetben. „Öss�e s�okta s�edni a� 
unokatestvéreket, bicikli�ni, ki-
rándulni vitt bennünket, fél na-
pokra is, ahogy a� ideje engedte. 
Vagy felállította a pingpongas�-

talt a há�ban és játs�ott velünk, 
he tünkkel-nyolcunkkal egys�er - 
re.” – emléks�ik viss�a Róth 
György a� édesapjára. A Róth 

évek végén vándoroltak ki Kár-
pátaljáról a� Egyesült Államok-
ba. „Ott ke�dtek, nem elős�ör, 
új életet.” – idé�i fel s�ülei kü�-
delmes éveit Róth György. Róth 
Simonék New Yorkban teleped-
tek le és egy nagys�ámú Kár-
pátaljáról s�árma�ó �sidó kö-
�össégben találtak új otthonra. 
Róth úr itt egy kóser boltot ve-
�etett nyugdíjas koráig.  

Róth Simon, (Simon Burech 
ben Cvi Dov) hoss�ú, kü�del-
mekkel és örömökkel teli élet 
után 2017-ben adta viss�a lelkét a 
Teremtőnek. A gyás�év leteltével 
kívánunk fiainak, Györgynek és 
Alexnek, kö�össégünk os�lopos  
tagjainak és nagylelkű támoga-
tóinak vigas�talást fájdalmuk-
ban. 

Sábes�kor, a�on kívül, hogy 
nem s�abad dolgo�ni (2Mózes 
20:8.), léte�ik egy másik tilalom 
is: „maradjatok kiki a helyén, ne 
menjen ki senki a� ő helyéből a 
hetedik napon” (uo. 16:29.). Eb-
ből vonják le talmudi bölcseink 
(Éruvin 17b. [a feje�et végén], 51a.) a�t 
a követke�tetést, hogy nem s�a-
bad s�ombaton nagyobb távol-
ságokat megtenni. Kérdés, hogy 
mi s�ámít a� ember helyének, és 
mi e hely elhagyásának?

Mivel a fentieket Mó�es a si-
vatagban mondta, és tudjuk, 
hogy ott a �sidók tábora 12 mil 
volt (=11.52 km) egyik végétől a 
másik végéig (uo. 55b.), bölcseink 
arra követke�tettek, hogy a� em-
bernek nem s�abad többet meg-
tenni, mint 12 mil (Maimonidés�, 
A szombat szabályai 27:1.). A bölcsek 
ehhe� a�t tették ho��á, hogy 
2000 ámánál vagyis 960 mé-
ternél többet sem s�abad meg-

tenni, mert a� már a „hely el-
hagyásának” s�ámít (uo.). A ti-
lalom célja, hogy s�ombaton a� 
ember maradjon otthon, imád-
ko��on és ünnepeljen a család-
jával (Széfer háChinuch 24. parancso-
lat, Áruch hásulchán 397:4.). 

Bölcseink s�erint mindenki-
nek a� a „helye”, ahol a s�ombat 
bejövetelekor tartó�kodott. Ha 
valaki lakatlan helyen van, ak-
kor a helye 4x4 ámá [1 ámá=48 
cm, vagyis egy 192x192 méte-
res négy�et határától s�abad kö-
�el egy kilométert megtennie] 
(SÁ Orách chájim 396:1., 397:1.). Ha 
egy há�ban van, akkor a� a he-
lye, és onnantól s�ámít a� elha-
gyás. Ha körülkerített területen 
van, akkor a kerítéstől s�ámítjuk 
a� elhagyást (uo. 397:2.). Lakott te-
rületeken a� egés� település egy 
helynek s�ámít, és a település 
s�élétől s�ámítjuk a� elhagyást, 
akár egy kis faluról, akár egy ha-

talmas metropolis�ról van s�ó 
(uo. 398:10., 6.). 

A laikusokban felmerülhet a 
kérdés, hogy Budapest kerületei 
önálló településnek s�ámítanak-e. 
A háláchá a�onban nem kö�iga�-
gatási határokról bes�él, hanem 
lakott területről (lásd még uo. 7–8.). 
Ha valahol lakatlan terület van két 
há� kö�ött, a� már ebből a s�em-
pontból nem s�ámít egy telepü-
lésnek, akkor sem, ha kö�iga�ga-
tásilag még egybe tarto�nak. La-
katlan területnek a� s�ámít, ha a� 
utolsó há�tól s�ámított 33.90 mé-
teren belül nincs több há� (uo. 5.). 

Tehát két település akkor kü-
lönül el, ha legalább 67.84 mé-
ternyi lakatlan terület van kö�-
tük (uo. 7.). Így, mivel a kerületek 
kö�ött nincsen ekkora üres sáv, 
egés� Pest egy településnek s�á-
mít, és egés� Buda is egynek. 

(folytatása következik)
Oberlander Báruch

Róth Simonra emlékezünk

fiúk a munkácsi iskolák és a� 
egye tem elvége�tével Magyaror-
s�ág ra költö�tek, majd csatla-
ko�tak s�üleikhe�, akik a ’70-es 


