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Minikonferencia a zsidó szakadásról

„Új nemzedék, új pozitív zsidó identitás”
Óbuda: Minikonferencia a zsidó szakadásról

Nagyszámú érdeklődőt látott 
vendégül az Óbudai Zsinagóga 
február 11-én vasárnap. A meg-
hívó „minikonferenciára” szólt 
a „zsidó szakadásról”, amely a 
zsidó irányzatok hivatalos szét-
válását és önálló hitközségek 
megszervezését jelentette 1867 
és 1872 között. 

A rendezvény első részében 
Fenyves Katalin kultúrtörténész, 
főiskolai docens kérdezte az 
Amerikában élő Körner And-
rást, aki mindmáig az első és 
egyetlen módszeres és rend-
szeres kutatója a magyar zsi-
dók életmódtörténének. A ma-
gyar zsidók hétköznapi életének 
ez előadáson is bemutatott as-
pektusai érzékenyen világítottak 
rá a holokauszt előtt Magyaror-
szágon élt zsidók sokféleségére. 
Mint Körner kiemelte: e sokfé-
leség összefüggött a magyar zsi-

dók (többirányú) eredetével, kul-
turális és vallási hátterével. Az 
előadás képet adott az életmód, 
az oktatás, a mindennapi és tár-
sadalmi élet változatosságáról is.

A rendezvény második ré-
szében Köves Slomó történész-
ként tartott előadást. A Debrece-
ni Egyetemen doktorátust szer-
zett rabbi a zsidó vallásszakadás 
szakértőjeként a zsidóság és a 
közpolitika viszonyát elemezte a 
különböző történeti korszakok-
ban. Tézise, hogy a zsidó identi-
tásformák választásához a társa-
dalmi környezet véleménye, ha-
tása meghatározó volt az elmúlt 
kétszáz évben. Ebben komoly je-
lentőséget tulajdonított a zsidó 
önreflexivitásnak, önkép-vizsgá-
latnak, s annak, hogy az állam, 
illetve a közpolitika zsidóság-
hoz fűződő viszonya erőteljesen 
befolyásolta a magyar nemzet-

hez igazodni vágyó zsidók ön-
képét is. A mélyreható elemzést 
azzal zárta, hogy úgy látja, olyan 
korszakhatárhoz érkeztünk el, 
amikor az új nemzedék új, pozi-
tív zsidó identitás-modellt alakít 
ki, ahol a vallás és a valláson ala-
puló szellemi örökség áll a zsidó 
identitás középpontjában. 

A rendezvény zárásaként Kö-
ves Slomó az elmúlt időszak po-
litikai vitáira reflektálva – a hall-
gatóság kérdéseire válaszolt. A 
válaszok summázataként el-
hangzott: az EMIH álláspontja, 
hogy „a ’zsidópolitika’ szóljon a 
zsi dó érdekekről, hogy itt legyen 
zsinagóga, zsidó közösségi élet, 
legyen lehetőség fellépni a nyílt 
antiszemitizmus ellen, és ha eb-
ben a magyar kormány helyi és 
általános szinten pozitív lépése-
ket tesz, akkor őrültség lenne el 
nem ismerni.”

Nyílt nap 
a Bét Menáchemben

Fontosnak tartjuk, hogy a csa-
ládok személyesen találkoz-
hassanak velünk. Óvodánk és 
iskolánk  nyílt  napján az  ér-
deklődő szülők megismerhe-
tik épületünket, oktatási mód-
szereinket és tanárainkkal, 
óvo dapedagógusainkkal sze-
mélyesen is beszélgethetnek. 
Intézményünkben  a gyerme-
keket vallásgyakorlati hátte-
rüktől függetlenül fogadjuk, 
tanulóink között héber és an-
gol anyanyelvűek is találhatók.

Időpont: február 22.
iskolai nyílt nap: 9:00-től

óvodai nyílt nap: 10:30-tól
Jelentkezés: 

iskola@zsido.com 
ill. ovoda@zsido.com

Helyszín: 
1074 Bp., Dohány utca 32-34.

Eleven Purim!
Purimi mulatság az újbudai 
Elevenparkban az AlefKids 
szervezésében! A szórakozta-
tóközpont összes játékán kívül 
még árnyjáték, bábszínház és 
arcfestés is vár és persze ünne-
pi finomságokkal megrakott 
kóser büfé! Gyere jelmezben!

Időpont: 
február 25. 10-13 óráig
Belépő: 1000 Ft/gyerek

Purim a Teslában
Purim a mulatság és a vígasság 
ideje. Várjuk szeretettel Purim 
Par tinkra: bűvészshow, jel-
mezverseny, kóser svédasztal, 
me gila olvasás, zene és tánc!

Helyszín: 
1075 Bp., Kazinczy u. 21.

Időpont: 
február 28. 19:00-24:00

Belépőjegy: 
1500 Ft vagy 1%-os felajánlás

További információ:
(1) 268 0183; posta@zsido.com



2 2018. február 16.

Hetiszakasz
Az első Szentély

Szakaszunkban – Trumá (2Mó - 
zes 25:1–27:19.) – rende zik az  
első gyűjtést, és a befolyt arany- 
ból, ezüstből és egyéb értéktár-
gyakból állítják fel az első Hajlé-
kot (Szentélyt), ami azután év- 

századokon keresztül kísér te a 
zsidó né pet – az Ígéret Földjén 
is. A szakasz részletesen le ír- 
ja a Haj lék bútorainak és eszkö- 
  zei nek, edényeinek készítési és 
használati utasítását.

Zsidó híradó

A közpénzzel kapcsolatos adatok 
a nyilvánosságra tartoznak

Nógrádi Bálint az EMIH adatszolgáltatásáról

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

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 17:00: 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: Purimi részegeskedés: Bódultan is lehet értelme egy előírás megtartásának? 
  (Oberlander Báruch rabbi előadása);
Szombat: 8.45: Hetiszakasz-tanulás, 9:15: Reggeli ima, majd Kidus 
  16:50: 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

Az Átlátszó.hu bírósági úton 
adatszolgáltatásra szólította  
fel az EMIH-et a 2010-17 kö-
zötti EU-s, kormányzati és ön - 
kormányzati támogatások kap - 
csán. Ebben olyan részleteket 
is kértek, melyek csak a támo-
gatási szerződésből derülnek 
ki. Az EMIH, miután az újság- 
író ígérete ellenére peren kívül  
nem volt hajlandó megegyezni, 
2 millió forintot kért az adat-
szolgáltatásért. Nógrádi Bá lint  
gazdasági igazgató a zsido.
com-nak adott interjúban tet-
te egyértelművé a történet va-
lós hátterét. 

 „Az eljárás során többször 
jelezte hitközségünk jogi kép-
viselője az adatigénylő felé, 
hogy a kért információk ki-
adásához, azok transzparens 
kezeléséhez hitközségünknek  
is érdeke fűződik” – noha, 
mint mondta „az adatgyűjtés 
jelentős erőforrásigénnyel jár.” 
Két ember több hetes munká-
ja kell ahhoz, hogy az évi ezres 
nagyságrendű tételből, 7 évre 
visszamenőleg maradéktala-
nul kigyűjtsék és értelmezhe-
tő formátumba rendezzék va-
lamennyi kért gazdálkodási  

adatot. Erre jelenleg nincs ka-
pacitásuk, minőségi külső 
mun kaerő pedig sokba kerül 
– tette hozzá. 

„A közpénzzel kapcsolatos 
adatok a nyilvánosságra tar-
toznak.” – hangsúlyozta Nóg-
rádi – „biztos vagyok abban, 
hogy a legtöbb ember nem 
ütközik meg azon, hogy köz-
pénzt kap egy történelmi egy-
ház, amely oktatási és szociá-
lis intézményeket is működtet 
a hitéleti tevékenység folytatá-
sa mellett. A többi zsidó szer-
vezetet és egyházat is csak bíz-
tatni tudom, hogy hasonlóan 
járjon majd el.”

Nógrádi az átlátszóval kap - 
csolatban, mely szerinte „pre-
kon cepciózusan tálalja a sze-
lektált információt”, elmond-
ta: „úgy tűnik, a tényleges ada - 
tokra már nem tartanak 
igényt, mert már az anyagok 
át   adása előtt elkészült az „át-
fogó” jelentésük.” 

Az EMIH – ígéretéhez hí-
ven – azóta létrehozott egy in-
ternetes felületet a bevételeik 
ismertetéséhez. A folyamato-
san frissülő adatbázis a zsido.
com oldalon érhető el.

Az isteni hajlék

A nemzetek háborút vívnak ér-
te, s családok milliói hajlandók 
tulajdonlása érdekében akár har-
minc évig is tetemes összegekről 
lemondani. A Talmud böl csei 
egészen addig merészkedtek, 
hogy azt mondták: nem is em-
ber az ember otthona nélkül. Az 
otthon nem csak az esőt „tartja 
kint,” vagy a váratlan, nem kívánt 
látogatókat. Nem csak egy kony-
ha és hálószoba ötvözete. Ezeket 
a feladatokat ugyanis bármelyik 
hotelszoba ké pes lenne betölteni, 
akár még ma gasabb színvonalon 
is. Az ott hon ezzel szemben va-
lami olyan, ahol valóban önma-
gunk le hetünk. Ahol grimaszo-
kat vág hatunk a tükörben, ahol 
hord hatjuk a zöld, hónaljánál 
lyu  kas szvettert, – csak mert ott-
hon vagyunk, s mert ott éppen 
eh hez volt kedvünk.

Isten szintén igényli. hogy le-
gyen otthona. Egy olyan hely, 
ahol önmaga lehet. A haszid 
mesterek azt kérdezik: miért te-
remtette Isten a fizikai világot? 
Mit tudunk mi a durva, véges, 
fizikai létünkben adni neki, amit 
még a teremtés spirituális di-
menziója sem tudott megadni?

Isten első otthona egy két-

szobás, 45x15 láb alapterületű 
épület volt, amely Mózes pon-
tos útmutatásai alapján épült 
fel, és az izraeliták sivatagi tábo-
rának kellős közepén terült el. 
Úgy volt kialakítva, hogy szük-
ség esetén bármikor könnyedén 
szétszerelhették, majd újra fel-
állíthatták, a negyven éves ván-
dorlásuk alatt, amíg Egyiptom-
ból való kijövetelük és a szent 
földre érkezés között voltak.

Isten a következőt mondta az 
embereknek: „én teremtettem a 
bölcsességet, a tudást és a meg-
értést. A szeretetet, igazságot, és 
irgalmat. A szépséget, a fensé-
get és a tekintélyt. De ezek egyi-
ke sem jelentik az otthonomat.”

Ezért teremtette Isten a fizi-
kai világot. Hogy ott teljes való-
jában lehessen jelen, ahol min-
dent az ő akarata tölthet be.

Otthonunk felépítéséhez hasz- 
  nálhatunk bármilyen anyagot, a 
lényeg, hogy annak mindig azt a 
célt kell szolgálnia, hogy a belő-
le áradó spirituális energia Isten 
számára is megfelelő földi hajlé-
kot biztosítson.

Kovács Jichák rabbi növendék 
cikke Elisha Greenbaum rabbi 

írása nyomán



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 “DON’T BE ASHAMED 
OF WHO YOU ARE”
JUDGE JEROME HORNBLASS

Generously
sponsored

by the

ב“ה

שבת פרשת שופטים, ז׳ אלול, תשע״ה
Shabbos Parshas Shoftim, August 22, 2015

In 1973, when Abraham Beame was elected mayor of 
New York, he appointed me as City Commissioner of 
the Addictive Service Agency. I thus became the first 

Orthodox Jew to head up a major city agency, which 
was responsible for developing a network of prevention 
programs to keep young people from getting involved 
with drugs, as well as for setting up a network of 
treatment programs for drug and alcohol addiction.

Shortly after my appointment, I had an audience with 
the Lubavitcher Rebbe. I had met the Rebbe before and 
attended many of his farbrengens but, on this occasion, I 
came to talk to him one-on-one about my role as a City 
Commissioner and as a Jewish public servant — about 
what people expected of me and what I should do. 

The Rebbe was very forceful about one responsibility 
that I had — to make sure that I take care of the Jewish 
people. I said to him, “But my agency is involved with 
people addicted to drugs — to heroin, cocaine, marijuana, 
alcohol. That’s not a Jewish problem.”

The Rebbe contradicted me. “Yes, it is. There are many 

Jewish people who have problems with addiction, and 
you should make sure you take care of the Jewish people 
first.”

I repeated, “But really, it’s more of a non-Jewish problem.”

He said, “It’s a Jewish problem also. And you have to 
make your people your priority. If you express Avahas 
Yisrael, if you demonstrate your love for the Jewish 
people, the non-Jews will respect you more. They will 
see that you are not ashamed of who you are.”

He spoke about this at length. He said that, of course, 
I had a responsibility of taking care of all people, and I 
had to make sure that public services were dispensed 
to Jews and non-Jews alike. But he stressed that, within 
the framework of taking care of all people, I should not 
be ashamed of helping the Jewish people. Jews involved 
in the government often bend over backwards not to do 
anything for their fellow Jews, erroneously thinking this 
makes them appear unbiased. There have even been 
instances throughout history where Jews in positions 
of power, instead of helping their fellow Jews, actually 
harmed their fellow Jews. So the Rebbe stressed that I 
should avoid anything like that. Of course, I should help 
everybody. But I shouldn’t leave out the Jews, and I 
shouldn’t do anything that would be harmful to the Jews.

I took his words to heart. In 1974-75, when the budget 
crisis hit New York, I made sure I followed the Rebbe’s 
advice. At the time, we had to cut tens of millions of 
dollars in programs. This meant that many people lost 
their jobs, and many people were very upset with me. 
And they said to me, “Cut out your Jewish programs.” 
But I responded, “I’m not going to do that. I’ll treat 
everybody the same, no more, no less — the budget cuts 
will be uniform.”

They were very angry with me. When I came to 
meetings, people shouted at me and threatened me —
even threatened my life — and since some of them had 
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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 kábítószer a zsidók problémája is
1973-ban Abraham Beame-t vá-
lasztották meg New York polgár-
mesterének. Ő nevezett ki engem 
az Addiktív Szolgáltatások Ügy-
nöksége élére városi biztosnak. 
Én lettem az első ortodox zsidó, 
aki városházi ügynökséget veze-
tett. A feladatunk az volt, hogy 
kifejlesszünk egy megelőzési 
programot, mely segít meggátol-
ni, hogy a fiatalok rászokjanak a 
kábítószerek használatára, illetve 
drog- és alkoholfüggők számára 
hoztunk létre egy kezelést nyújtó 
hálózatot.

Nem sokkal a kinevezé-
sem után fogadott a Lubavicsi 
Rebbe. Már korábban is talál-
koztam vele, és sok chászid ösz-
szejövetelen is részt vettem, de 
akkor azért akartam vele négy-
szemközt beszélni, hogy beosz-
tásomról és zsidó tisztviselőként 
betöltött feladataimról kérdez-
zem. Azt akartam tudni, hogy 
mit várnak el tőlem az emberek, 
és nekem mit kell tennem értük.

A Rebbe nagyon örült a rám 
ruházott felelősségnek, és biz-
tatott, hogy viseljem gondját a 
zsidó embereknek. Ezt mond-
tam neki: „De hát ez az ügynök-
ség kábítószerfüggőkkel foglal-
kozik, olyanokkal, akik hero-
int, kokaint, marihuánát hasz-
nálnak, illetve alkoholistákkal. 
Ez nem igazán zsidó probléma.”

A Rebbe ellentmondott ne-
kem. „Bizony, hogy az! Nagyon 
sok zsidónak vannak függőségi 
problémái, és azt akarom, hogy 
elsősorban a zsidó emberekkel 
törődjél!” Így feleltem: „Azért ez  
mégiscsak főleg a nem-zsidók 
problémája.” Erre a Rebbe: „Ez 
zsidó probléma is egyben. És ne-
ked elsősorban a saját népeddel 
kell törődnöd. Ha kimutatod az 
áhávát Jiszráelt, azaz a zsidó nép 
felé irányuló szeretetedet, a nem-
zsidók csak még jobban fognak 
tisztelni. Látják majd, hogy nem 
szégyelled, hogy ki vagy.”

Azt is elmondta, hogy termé-
szetesen minden rászoruló felé 
felelősséggel tartozom, és oda kell 
figyelnem, hogy zsidók és nem-
zsidók egyaránt hozzájussanak a 
szolgáltatásokhoz. De kiemelte 
azt is, hogy az ellátási program ke-
retein belül ne restelljem a zsidó-
kat is segíteni. A kormányzati hi-
vatalokat betöltő zsidók közül so-
kan inkább nem tesznek semmit 

mondták: „Spórolj a zsidó prog-
ramokon!” Így feleltem: „Min-
denkinek ugyanannyi jár. Sem 
több, sem kevesebb. A költség-
vetést mindenhol egyformán 
csökkentjük.”

Amikor megérkeztem egy ta-
lálkozóra, gyakran üvöltöztek és 
fenyegetőztek; volt, hogy élet-
veszélyes fenyegetést is kaptam. 
Mivel voltak közöttük bűnözők 

sokkal ezután éppen a Rebbénél 
álltam sorba. Amikor sorra ke-
rültem, így szólt hozzám: „Re-
mélem, egy nap nem csak az ál-
lami legfelsőbb bíróságon leszel 
bíró, hanem a Szánhedrinben, a 
zsidó legfelsőbb bíróságon is!”.

A bátyám szemészorvos volt, 
aki időnként kezelte a Rebbét 
is. Amikor a Rebbe megpillan-
tott, akár egy chászid összejö-
vetelen, akár, amikor a dollárért 
álltam sorba, mindig ezt kérdez-
te: „Hogy van Hornblass bíró, 
és hogy van a bátyja, az orvos?” 
A bátyámtól pedig ezt kérdez-
te: „Hogy van Dr. Hornblass, és 
hogy van az öccse, a bíró?”

Végül egyszer 1992 február-
jában – szerintem a Rebbe ak-
kor osztott ki utoljára dollárokat 
–, így szólt hozzám: „Oj, tekiász 
sófár!”, ami a kosszarvból ké-
szült kürt megfújását jelenti. (A 
nevem – Hornblass –, kürtfújót 
jelent, és a családomban min-
denki báál tokéáként szolgált, 
azaz ők fújták meg a sófárt a 
nagyünnepeken.) A Rebbe sza-
vait nem értettem meg addig, 
amíg nem találkoztam Zev Katz 
rabbival, a Chábád főhadiszállás 
zsinagógájának gondnokával. 

Katz rabbi így szólt: „Ta-
lán nem emlékszel rám. Anyá-
mat a Memorial Sloan Kettering 
kórházban ápolták tavaly ros 
hásánákor, és te jöttél be a kórte-
rembe megfújni a sófárt”. Hirte-
len ezt kérdeztem tőle: „Esetleg 
megemlítetted ezt a Rebbének 
is?” Így válaszolt: „Igen. Rög-
tön ros hásáná után.” Öt hónap-
pal később a Rebbe még mindig 
emlékezett rá!

Jerome Hornblass

is, nehezen viseltem ezt az idő-
szakot. Nagyon-nagyon nehe-
zen. De mindig a Rebbe útmuta-
tása járt a fejemben, hogy addig 
semmi okom az aggodalomra, 
amíg gondoskodom a zsidókról, 
sőt a végén a nem-zsidók csak 
jobban tisztelnek majd emiatt.

Meg kell jegyeznem, hogy 
miután lemondtam a városi biz-
tosi megbízatásomról, több cso-
portigazgató odajött hozzám, 
és azt mondták: „Nagyon be-
csültünk azért, mert nem hagy-
tad magad és nem hajoltál meg 
a rád nehezedő nyomás alatt. 
Azért tiszteltünk, mert tisztelted 
a vallásodat és a népedet, és tö-
rődtél velük”.

1977-ben a városi büntető-
bíróságon lettem bíró, majd há-
rom évvel később New York ál-
lam legfelsőbb bíróságán. Nem 

a zsidó közösségért, mert téve-
sen azt gondolják, hogy elfogult-
sággal vádolnák meg őket. Még 
arra is volt példa a zsidó történe-
lem során, hogy a hatalmi pozíci-
óba került zsidók többet ártottak 
a közösségüknek, mint amennyit 
használtak. A Rebbe megkért, 
hogy kerüljem ezt el. Természete-
sen mindenkinek segítenem kell. 
De nem hagyhatom ki a zsidókat, 
és nem tehetek semmit, ami árta-
na a zsidó közösségnek.

Komolyan vettem a szavait. 
1974-75-ben, amikor New Yor-
kot költségvetési krízis sújtotta, 
igyekeztem a Rebbe tanácsa sze-
rint eljárni. Ebben az időszak-
ban több tízmillió dollárral kel-
lett csökkentenünk a kiadásain-
kat. Ez azt jelentette, hogy sok 
ember elvesztette a munkáját, és 
emiatt rám voltak dühösek. Azt 

Jerome Hornblass 17 éven keresztül szolgált bíróként New York állam 
legfelsőbb bíróságán. Jelenleg az Egyesült Államok közigazgatási 

törvényszékének bírája. Az interjú 2012 januárjában készült.
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

Kóser konyha
Sült karfiol 

besamel-mártással

tejes
A karfiolhoz:
1 nagy fej karfiol
2 pohár tejföl
5 tojás
reszelt sajt
só, bors, szerecsendió és 
  őrölt koriander, ízlés szerint
A mártáshoz:
50 g vaj
3 ek. liszt 
  (teljes kiőrlésű is lehet)
2 pohár tej

A karfiolt kis rózsákra szed-
ve vízbe áztatjuk, majd gon-
dosan átvizsgáljuk, nehogy 
bogár kerüljön általa az étel-
be. (Magyarországon ter-
mesztenek olyan kóser kar-
fiolt és brokkolit, amiben 
nincsenek bogarak.) Az át-
vizsgált karfiolt kevés víz-
ben 10-12 perc alatt rop-
panósra pároljuk, majd le-
szűrjük (a hátramaradt vizet 
később levesekhez is fel-
használhatjuk). A tejfölt, a 
tojásokat, a reszelt sajt felét 
és a fűszereket összekever-
jük, majd egy lábosban elké-
szítjük a besamel-mártást: a 
vajat lassú tűzön felolvaszt-
juk, majd a tűzről levéve ala-
posan belekeverjük az átszi-
tált lisztet, végül felöntjük 
a tejjel, és kis lángon sűrű-
re főzzük. A mártást hozzá-
adjuk a tejfölös keverékhez, 
és ráöntjük a jénai tálba ren-
dezett karfiolra. Megszórjuk 
reszelt sajttal és 180 fokon 
egy óra alatt készre sütjük.

A rabbi válaszol

Miért Örökkévalónak hívjuk az Urat?
Miklós nemrégiben Isten nevé-
ről tett fel egy kérdést. A válasz 
(Gut sábesz 20. évfolyam 18. 
szám) kapcsán újabb kérdéssel 
fordult rabbijainkhoz:

„Szeretnék még kérdezni vala-
mit: „Há-Sém” ama bibliai nevét, 
amely egyértelműen az „ádon” 
szóból származik, miért nem 
„Úr”-nak, és miért Örökkévaló-
nak fordítja minden zsidó vallá-
si kiadvány?

Tisztelettel: Miklós” 

Kedves Miklós!
A hagyomány szerint Istennek 
hét olyan szent neve van, ame-
lyet tilos fölöslegesen szánkra 

venni, vagy feleslegesen leírni. 
Ezek közül is a legszentebb név 
az úgynevezett négy betűs isten-
név, a tetragrammaton (י-ה-ו-ה). 
Isten nevei egy-egy tulajdonságát 
fejezik ki, ez a név pedig kifejezi 
a „teremtő Isten” attribútumát és 
azt, hogy Isten az idő felett áll, 
ugyanis a négy betűből kirakha-
tó mind a három létidő.

A hagyomány szerint ezt a 
nevet még az imádkozás vagy 
Tóratanulás során sem vesszük a 
szánkra, egyedül a kohén gádol, 
a főpap mondta ki az év leg-
szentebb napján, jom kipurkor, 
a Szentélyben. A név szentségé-
re való tekintettel tehát nem úgy 

ejtjük és olvassuk a nevet, ahogy 
az le van írva, hanem ehelyett 
Ádonájnak, azaz Úrnak olvas-
suk a tetragrammatont. 

Ez az oka, annak, hogy a zsi-
dó fordításokban mégiscsak a 
név valódi jelentését – az idő-
felettiséget – jobban kifejező 
Örökkévalót írunk, mintsem 
hogy az „Úr” nevet használjuk. 
Egyes vélemények szerint azért 
is inkább ez a kifejezés vált elter-
jedté, mivel így jobban megkü-
lönböztethető a keresztény for-
dításoktól, amelyekben az „Úr” 
formulát használják leginkább. 

Üdvözlettel
Köves Slomó

Marokkói est Miri Orral
Ha megjön ádár, növekszik az 
öröm – tartja a mondás. Ennek 
szellemében a Hanna klub ked-
di női tanulókörében fantaszti-
kus marokkói estet rendeztek az 
Óbu dai zsinagógában. Hetven nő 
gyűlt össze: az est sztárvendé ge 
Miri Or, az izraeli sztárséf, énekes-
standup komikus volt. Az estet 
Oberlander Batsheva reb becen 
nyitotta meg, aki ádár hónap tisz-
teletére a boldogságról beszélt. 

Ezután következett Miri Or 
fergeteges bemutatója, aki ma-
rokkói főző-showját autentikus 
dalokkal és ádár vidámságához 
illő tréfás jelenetekkel tarkította. 
Az Izraelben méltán népszerű 
előadóművész hetedik alkalom-
mal jár Magyarországon, mint 
mondta, nagyon szereti az itte-
ni közönségét. 

A marokkói stílus nemcsak 
a főzőshowban, de lenyűgözően 
berendezett keleties enteriőrben, 
a tánchoz adott zenében, vala-
mint a hennafestésben is vissza-
köszönt. A csodálatos hangulatú 
estet Köves Dvora rebbecen, a ta-
nulókör vezetője szervezte. Ked-
di óráit – amelyre mindenkit sze-
retettel vár – immár több mint 
hat éve szervezi a hölgyek számá-
ra, töretlen népszerűséggel. 


