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Mázl tov 
Gratulálunk Oberlander Bá
ruch rabbinak és Batsheva reb
be cennek, valamint Yehuda és 
Rivkah Rosenbergnek gyerme
keik, Gitty és Yossi eljegyzé
se al kalmából. Az ünnepség
re a New Yorki Lubavitcher 
Yeshiva ter mében került sor. 
Az esküvő várhatóan május
ban lesz, Budapesten.

Könyvbemutató
A Honvédelmi Minisztérium  
Tábori Rabbinátusa és az 
EMIH mindenkit meghív  
Az 1848/49iki magyar sza bad  
ságharcz és a zsidók című 
könyv reprint kiadásának ün
nepélyes bemutatójára. Bern
stein Béla rabbi művéhez Jókai 
Mór írt előszót és először a 
szabadságharc ötvenedik év
fordulóján jelent meg. 

Időpont: 2018. március 13. 
kedd, 18:30

Helyszín: Keren Or Központ, 
1052 Bp., Károly krt. 20.

Regisztráció: 06 1 268-0183; 
posta@zsido.com

 Tavaszi sábáton 
Ráckevén

Családias hangulat, érdekfeszí
tő előadások, csodálatos kör
nyezet: wellness testnek és lé
leknek a négycsillagos rácke
vei Kék Duna hotelben

A hétvége témája a zsidó 
család. Családfakutatás, gene
tika, családi szerepek. Örökbe
fo gadás és mesterséges meg
termékenyítés a háláchá szem
pontjából. 

Időpont: 2018. május 4-6. 
Helyszín: 

Duna Relax & Event Hotel**** 
(Ráckeve, Dömsödi út 1.)

További információ 
és jelentkezés: 06 1 268 0183 

posta@zsido.com 

Oroszos purimtól az ugrálóvárig

A purimi programsorozatot már 
napokkal az ünnep előtt meg
kezdték az EMIHnél. Elsőként 
az Eleven parkban, Magyaror
szág legnagyobb fedett játszó
terén ünnepeltek a jelmezbe 
öl tözött gyerekek. Ezen a napon 
– nagyvonalú támogatók jóvol
tából – órákon keresztül csak 
a purimozó gyerekek vehették 
birtokba a hatalmas játszóházat, 
ahol kóser finomságokkal, báb
színházzal és még megannyi iz
galmas programmal egészítették 
ki a lehetőségeket a szervezők. 
Nem csoda, hogy ez volt az idei 
év egyik legnagyobb purimi
bulija: 400an ünnepeltek együtt 
az Eleven parkban!

A szerdán beköszöntő ün
nepen a közösség aprajanagy
ja a Kazinczy utcai Teslában 
gyűlt össze, ahol az 1%os fel
ajánlásokkal rögtön az adako
zás micváját is lehetett gyako

rolni. Az éjszakába nyúló ren
dezvényen megfelelő mennyisé
gű ital, bűvészshow, zsidó zene 
és az ünnepi lakomával megra
kott asztalok segítették a jó han
gulatot, de természetesen nem 
maradhatott el Eszter könyvé
nek felolvasása sem. 

Ezalatt Debrecenben a szo
katlanul hideg estéhez illő
en oroszos purimi mulatság – 
helyesebben szólva Purimski 
Party – zajlott a helyi Chábád
küldöttek szervezésében. A vá
rosban tanuló izraeli diákok és 
a helyi közösség tagjai egyaránt 
nagyon élvezték az ünnepet – 
amihez stílszerűen vodkával 
koccintottak. 

Miskolc és Bodrogkeresztúr is
mét közösen ünnepelt: purim elő
estéjén a miskolci Chábád látta 
vendégül az ünnepelni vágyókat. 
Rengetegen érkeztek jelmezbe öl
tözve, kicsik és nagyok egyaránt 

élvezték a klezmer zenével kísért 
ünnepi estet. Másnap a miskolci 
„küldöttség” látogatott Bodrogke
resztúrba, hogy az ünnep napján 
is eleget tegyenek a megila meg
hallgatásáról szóló előírásnak, va
lamint a purimi lakomának. 

Budapesten az ünnep napján 
számos vidám programból válo
gathattak az ünnepelni vágyók. 
Természetesen minden zsina
gógában meg lehetett hallgatni 
Eszter könyvének felolvasását. A 
Bét Menáchem Gyermekoktatá
si központban a tanítás végezté
vel pruimi karnevál vette kezde
tét, középpontban egy hatalmas 
ugrálóvárral, amit a gyerekek óri
ási örömmel vettek birtokba. Ez
után purimi lakomára várták a 
szülőket és a gyerekeket. Eköz
ben a Keren Or központ és az 
Óbudai zsinagóga is nyitott ka
pukkal és fantasztikus ünnepi la
komával várta a közösségek tag
jait.  
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Hetiszakasz
Vájákhél-Pekudé

A Vájákhél (2Mózes 3538:20.)  
szakasz, miután megis mét li a  
szom bat szentségének meg őr
zé sére szóló utasítást, le írja, ho
gyan készült a Hajlék. A kapcso
lat a Hajlék építése és a szombat 
megőrzése között – nyilvánvaló:  
„az, hogy megparancsoltam 
nek tek a Hajlék felállítását és az 
ez  zel kapcsolatos munkálatokat, 
nem jelenti azt, hogy a munká
latok hatályon kívül helyezik a 
szombatot”. További halachikus 
kapcso lat a szombat és a Hajlék
kal kap csolatos munkálatok kö
zött, hogy mindazt a 39 féle 
mun kát, ami a Hajlék felépítésé
hez és alkatrészeinek elkészítésé
hez kellett – tilos szombaton vé

gezni. Itt fordul elő a szombati 
tűzgyújtás tilalma is.

A Pekudé (2Mózes 38:21
40:38.) szakasz a Hajlék építésé
nek számadásával foglalkozik. 
Ennyi és ennyi arany, ezüst stb. 
jött be a gyűjtőakció során, ami
ből ennyit és ennyit fordítottak  
ilyen és ilyen célokra. Sokkal 
több nyersanyag jött be, mint 
ami re szükség volt, a maradékot 
a Hajlék (Szentély) kincstárá
ban helyezték el. A Hajlékot a 
mes teremberek darabokban ké
szí tették el, majd elhozták Mó
zeshez, aki összeszerelte a része
ket és felállította a Hajlé kot az 
egyiptomi kivonulás utá ni má
sodik év első hónapjának elsején.

Zsidó híradó

Üzlet-e a zsidóság?
A TEV válaszolt a Magyar Narancs cikkére 

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

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 17:30: Délutániesti ima (a Keren Orban, Károly krt. 20.)
Péntek: 13:00 Délutáni ima (a Keren Orban); 18:00: Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
  17:00: Hoztál már áldozatot az életedben? (Oberlander Báruch rabbi előadása);
Szombat: 8.45: Hetiszakasztanulás, 
  9:15: Reggeli ima, majd Kidus 
  17:20: 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: Hetiszakasz a kabbala tükrében
  10:00: Reggeli ima, majd Kidus

A Magyar Narancs február 15i 
számában Nagy Gergely Miklós 
Több mint kóser címmel írt az 
EMIH közösségi növekedéséről 
és az ehhez juttatott vélelmezett 
állami támogatásokról. Ebben 
azzal vádolta Tett és Védelem 
Alapítványt, hogy „több tízmil
liós állami támogatást köny
vel el”, cserébe pedig „a Jobbik 
antiszemitizmusára mindig fel
hívja a figyelmet, viszont a kor
mány Soroskampányáról in
kább hallgat”. 

Ezeket a tévedéseket kívánta 
korrigálni a TEV titkára, Szalai 
Kálmán: „Munkánk – a cikk
ben szereplő állítással szemben 
– semmilyen kormányzati tá
mogatásban jelenleg nem része
sül.” – írja Szalai – „20132015 
között a Miniszterelnökség – az 
ország EBESZ tagságbából ere
dő jelentési kötelezettsége okán 
– szolgáltatói szerződés kere
tében megrendelte a TEV ku

tatóintézete […] által kiadott 
havi és éves antiszemita gyű
löletbűncselekmények és inci
densek jelentéseket. Az utób
bi két évben ez a megrendelés 
már nem állt fenn.” A Soros
kampány elítélése kapcsán fel
idézi, hogy „Köves Slomó szá
mos alkalommal  megnyilatko
zott a kérdésben, a TEV 2017. 
novemberi nemzetközi konfe
renciáján neves hazai és kül
földi szakértők is  elemezték a 
kérdést, és határozott kritikával 
illeték a Soroskampányt.”

„A cikkben említett „több 
tízmilliós támogatás” azt a ha
mis látszatot kelti az olvasóban, 
mintha a TEV a működéséhez 
szükséges forrásokat állami tá
mogatásokból biztosítaná. Ezzel 
szemben a tény az, hogy a tevé
kenységét alapvetően az alapító 
által vezetett szervezet, az EMIH 
hozzájárulásából finanszírozza.” 
– írja végezetül a TEV titkára.

A MI CIKKEINK KÓSEREK!

ADÓJA 2×1%-ÁNAK 
FELAJÁNLÁSÁVAL 

A GUT SÁBESZT TÁMOGATJA!

KÉRJÜK, IDÉN IS TÁMOGASSA SZERVEZETEINKET ADÓJA 2×1%-ÁVAL! 
EGYHÁZI 1%: EMIH TECHNIKAI SZÁM: 1287 
TÁRSADALMI SZERVEZETEK 1%: CHÁBÁD LUBAVICS ALAPÍTVÁNY
ADÓSZÁMA: 19663038-1-42
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: WWW.KOSEREGYSZAZALEK.HU

A zsidó folytonosság kulcsa

Mózes, miután a nép elkövette 
az arany borjú vétkét, összetörte 
a kőtáblákat, és felment a Szináj
hegyre, hogy irgalomért esedez
zen Izrael számára. Jom kippur 
napján Isten végül elfogadta a 
bocsánatkérést, Mózes újra visz
szatérhetett népéhez.

Az ezt követő nap első tet
teként Mózes „összehívta Izrael 
egész községét,” hogy elmond
ja nekik azokat a dolgokat, ami
ket „Isten parancsolt meg nekik, 
hogy megtegyenek.” Első volt 
ezek közül a szombat megőrzé
sére vonatkozó parancsolatnak, 
valamint a tűzcsiholás munká
jára vonatkozó tiltásnak az át
adása.

Felmerül a kérdés: nem volt 
Mózesnek ennél lelkesítőbb 
üzenete népe számára? Hiszen 
ekkor még csordultig voltak tel
ve az arany borjú vétkéből ere
dő bűnbánattal. Tudták, hogy 
súlyos vétket követtek el: a zsi
dó vallás alapját tagadták meg, 
az Istenbe vetett hitet, s ebből 
az állapotból kívántak őszintén 
megtérni Teremtőjükhöz. Nem 
lett volna jobb, ha Mózes inkább 
bő lére ereszti mondandóját, s 
amolyan „lelki fröccsként” be
szél egy kicsit az egyistenhit er

kölcsi magasztosságáról, az Is
tennel való egyesülésről imán és 
meditáción keresztül? Első hal
lásra ez talán logikusabb lépés
nek tűnhetne a nép újbóli elhaj
lásának meggátlása érdekében.

Ez azonban hibás elképze
lés, amit a Tóra léptennyomon 
igyekszik eloszlatni. Ennek ér
dekében hangoztatja újra meg 
újra, hogy a zsidóságban a tet
tek az igazán fontosak és nem a 
szavak.  A zsidóság valódi, asszi
miláció elleni védőpajzsa nem a 
fennkölt teológiai elméletek
ben, hanem bizony a parancso
latok betartásában rejlik. Ab
ban, hogy nap mint nap az iste
ni akaratnak megfelelően élünk, 
tfilint rakunk, betartjuk a szom
batot és a kóserság előírásait, 
amik által a Tóra életünk szerves 
részévé válik. Ezt már a történe
lem is számtalanszor bizonyítot
ta: azok, akik a zsidóság keretei 
közt élték az életüket, megma
radtak zsidónak, míg azok, akik 
nem így tettek, legőszintébb 
meggyőződésük és mély érzé
seik ellenére is, végleg elvesztek 
népünk számára.

Kovács Jichák rabbinövendék 
cikke Zalman Posner rabbi 

írása nyomán
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A Rebbe szava 

Luláv-csempészek és illegális rabbik a Szovjetunióban
Lettországban születtem, de az 
Egyesült Államokban nevelked
tem, mert a családom 1930ban 
kivándorolt. Már egész fiatal ko
romban csatlakoztam a Young  
Israel mozgalomhoz, majd fel
nőtt koromban önkéntes mun
kát is vállaltam. A Young Israel  
azért volt szimpatikus a szá
momr a, mert sokat törődtek a 
ha gyományoktól elszakadt fiata  
lokkal és kapuik mindig nyitva 
álltak.

Egy idő múlva a Young Isra
el országos szervezetének taná
csába is delegáltak, ami a moz
galom összes csoportjának mű
kö déséért felelős. Később vezető 
tisztségviselő lettem, majd kine
veztek országos elnöknek.

Elnökként azt tartottam a leg
fontosabb feladatomnak, hogy  
kiderítsem: miben tudná a Young  
Israel mozgalom a világ zsidósá
gát segíteni – nemcsak Ameri
kában, hanem a Szovjetunióban 
is. Miközben ezen dolgoztam, 
elhatároztam, hogy tanácsot ké
rek a nemzedék nagyjaitól. Köz
tük volt a Lubavicsi Rebbe is.

Amikor beléptem a Rebbe 
szo bájába – egyszerű szoba volt,  
tele könyvekkel –, a Rebbe az  
asztala mögött ült. Én vele szem  
ben foglaltam helyet. A Reb be 
egy pillanatra sem vette le rólam 
a szemét. 

Sok mindenről beszélget
tünk, majd megkérdeztem: „Mit  
tehetnénk a szovjet zsidók ér
dekében?” Hozzátettem, hogy a  
családom orosz gyökerei miatt  
érdekel a téma. „Emlékszem, 
anyám említette, hogy volt egy 
Mordechai Dubin nevű ro
konunk, aki hősiesen küzdött 
azért, hogy az előző Rebbét ki
juttassa a leningrádi börtönből.” 

Ahogy ezt meghallotta a 
Rebbe, így szólt: „Gyere vissza 

máskor is. Beszélni akarok veled 
a szovjet zsidóságról”.

Amikor ismét meglátogat
tam, a Rebbe ezt mondta: „Soha 
nem osztok meg információt a 
lubavicsi mozgalmon kívüliek
kel a szovjet zsidókat segítő ak
cióinkról, mert ez nagy veszély
be sodorná őket. De adok neked 
néhány nevet és címet, és meg
nyitok a számodra néhány ajtót. 

sek kiképzése volt: hogyan kell 
átmenni a vámvizsgálaton, mit 
tudnak magukkal vinni, mit 
szabad és mit tilos leírniuk, mit 
kell memorizálniuk, hogy hasz
nálják a nyilvános telefonfülké
ket, hogyan hívjanak taxit. El
mondtam például azt is, hogy a 
szálloda előtt várakozó taxikba 
nem szabad beülni, vagy ami
kor megadják a címet, soha se 

ni. A Sorbonne egy egykori afri
kai hallgatója töltötte be hazája 
nagyköveti pozícióját Moszkvá
ban, és ő vállalkozott arra, hogy 
magával viszi a gyümölcsöket. 
Ismét a Rebbe tanácsát kértem, 
aki azt mondta, hogy használ
jam ki ezt a lehetőséget, ameny
nyire csak lehet. „Vegyél kismé
retű etrogokat és lulávokat, és 
tömj velük tele néhány táskát” 
– mondta. A módszer remekül 
működött.

Az egész akció nem jöhetett 
volna létre a Rebbe tanácsai és 
segítsége nélkül.  Ezt minden
hol el is mondtam. Megnyitot
ta számunkra az ajtókat akkor, 
amikor még csak a lubavicsi 
mozgalom foglalkozott a szov
jet zsidókkal. Az 1917es bol
sevik forradalom óta, amikor a 
titkosrendőrség zsidó szekció
ja bezáratta a zsinagógákat és a 
rabbik illegalitásba kényszerül
tek, a lubavicsiak tartották élet
ben a reményt. Azt hiszem, ez 
elsősorban a Rebbe és az előző 
Rebbe vezetői kvalitásainak volt 
köszönhető.

A Chábád mozgalom tag
jai teljesen alávetették magu
kat a Rebbe irányításának, kö
vették utasításait, erőt merí
tettek tanácsaiból és időnként 
még az életüket is kockára tették 
érte. Innen jön a haszidok ereje 
– a Rebbéjükbe vetett hitükből. 
Tudják, hogy a Rebbe a lehető 
legjobb utat jelöli ki a számuk
ra. Ahogy a Lubavicsi Rebbe is 
tette. 

David Hill rabbi 

mondják meg a pontos házszá
mot.

1968ban, szukot ünnepe 
előtt etrogokat, az ünnepi cso
korhoz való citrusgyümölcsöket 
kellett bejuttatnom a Szovjet
unióba, ahol nem lehetett hoz
zájutni ilyesmihez. Nem tud
tam, hogyan fogjak hozzá. A 
Rebbe azt tanácsolta, hogy ír
jak levelet a szovjet nagykövet
ségnek, hogy „idénygyümölcsö
ket” szeretnék a Szovjetunióba 
küldeni. Így tettem, de nagyon 
is jól tudták, hogy miről van szó, 
ezért elutasítottak. Ekkor Dr. 
Maurice Sage – aki a Rebbével 
egyszerre tanult a Sorbonneon 
– sietett a segítségemre, és azt 
mondta, hogy elintézi, hogy az 
etrogokat diplomáciai úton le
hessen a Szovjetunióba külde

Van viszont két feltételem. Az 
első: ha rabbikat küldenél hoz
zájuk, olyanokat küldj, akiknek 
van szakálla. Hogy miért? Mert 
az átlag orosz zsidó, akinek még 
vannak emlékei rabbikról, sza
kállas rabbikra emlékszik. Ha 
borotvált embereket küldesz 
oda, az orosz zsidók nem fo
gadják majd el őket. A máso
dik: élet és halál múlhat rajtad, 
ezért nem adhatsz interjúkat, 
mert azzal másokat sodorhatsz 
veszélybe. Mindenféle hírverést 
kerülni kell.”

A szavamat adtam neki, ő 
pedig 4050 nevet adott meg 
a Szovjetunió minden részé
ről. Segített önkénteseket is sze
rezni, akik legfeljebb két hétre 
utaztak ki.

Az én feladatom az önkénte

David Hill rabbi a szovjet zsidóság megmentéséért dolgozó 
National Conference on Soviet Jewry alelnöke és a Young Israel 

országos elnöke volt. Az interjú 2010 decemberében készült.

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

változata itt érhető el: 
www.youtube.com/alubavicsirebbe 
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ערב שבת פרשת נצבים, כ׳׳ז אלול, תשע״ה
Erev Shabbos Parshas Nitzavim, September 11, 2015

Iwas born in Latvia but raised in the United States to 
where my family immigrated in 1930. At a very young 
age, I joined Young Israel, and when I was an adult, I 

became active as a volunteer. Young Israel appealed to 
me because it was an organization interested in bringing 
estranged Jews closer to Judaism, and its doors were 
always open. 

After a time, I became a delegate to the National Council 
of Young Israel, the body that governed all the Young Israel 
branches; later, I became an officer and, in 1961, I became 
national president.

As president, it was my goal to figure out what would be 
the best thing that Young Israel could do for the Jewish 
people — not only in America, but also in the Soviet Union. 
In trying to sort that out, I decided to seek counsel of the 
sages of the generation. Among those I met with was the 
Lubavitcher Rebbe. 

When I came into the Rebbe’s office — I remember it was 
a simple room filled with books — I sat across from the 
Rebbe and he sat behind his desk, never taking his eyes off 
me. When he spoke, he was very direct. To begin with, he 
asked, “In which language would you like to speak?” I said 
“If you don’t mind, Yiddish.” He seemed surprised, “The 
American president of Young Israel prefers Yiddish?” I 
said, “Because this is my native language.” And then I 
asked him, “What do you think should be the primary focus 
of Young Israel for the next ten years?” 

The Rebbe seemed to know everything that was happening 
with Young Israel. For example, he knew that we had only 
one kosher kitchen — at Cornell University. So he said to 
me, “Your primary focus for the next ten years should be 
Jewish college students who have little Jewish background. 
And you have to give them a place to congregate — a place 
that not only has kosher food, but also educates them in 
Torah. You should organize centers like this on at least ten 
college campuses.”

I said, “Excuse me, Rebbe, but where am I going to find the 

money for this?”

With a big smile on his face, the Rebbe replied, “When I ask 
chasidim to collect money for one of my activities, they get 
it done. You don’t have those kind of chasidim?” 

His other advice was that we should find a common 
denominator which Reform, Conservative and Orthodox 
could rally around — some issue that everybody agreed 
on. One such issue that the Rebbe suggested was opposing 
missionary activity aimed at the Jews. Another, which he 
said should be at the top of our list, was supporting Israel.

Our conversation ranged over many topics, and then I 
asked him, “What can I do for the Jews of Soviet Russia?” I 
told him that I asked that question because of my family’s 
Russian roots. I added, “I remember my mother telling me 
that one of the members of our family was Mordechai 
Dubin, who made heroic efforts to save the Previous 
Rebbe when he was arrested in Leningrad.” (I was referring 
to the Rebbe’s father-in-law, Rabbi Yoseph Yitzchak 
Schneersohn.)

As soon as he heard that, the Rebbe said, “Come back 

An oral history project dedicated to documenting the life of the Rebbe, Rabbi Manachem M. Schneerson, of 
righteous memory. The story is one of thousands recorded in over 1200 videotaped interviews conducted to 
date. These stories are based on the recollection of the individuals recounting them. Please share any  
corrections, comments and suggestions. mystory@jemedia.org
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Kóser konyha
Csokoládéval bevont 

mogyoróvajas 
rizspehely szeletek 

– sütés nélkül
Közeledik a tavasz, közele
dik a kirándulások ideje! 
Ezeket a finom kis nassolni
valókat remek lesz magunk
kal vinni, de addig is a me
leg szobában egy finom me
leg ital mellett is élvezhetjük! 

Párve, tojás és gluténmentes

5 pohár natúr 
  puffasztott rizspehely
1 pohár szilán (datolyaméz) 
  vagy méz
1 pohár barna cukor
Másfél pohár mogyoróvaj
4 tábla étcsokoládé

A szilánt (vagy mézet), a 
cuk rot és a mogyoróvajat  
lábosba töltjük, és addig  
melegítjük, amíg a cukor fel  
nem olvad (vigyázzunk, 
mert könnyen megég). A 
rizs pelyhet kimérjük egy 
nagy tálba, hozzáöntjük az 
összemelegített keveréket, és 
egyenletesen elkeverjük. Sü
tőpapírral bélelt tálcára terít
jük, és alaposan lenyomkod
juk, hogy a lehető legjobban 
összeálljon. A csokoládét 
víz fürdőben felolvasztjuk, 
majd bevonjuk vele a tálcára 
ki terített keveréket. Azonnal 
tetszőleges méretű darabok
ra vágjuk, majd hűtőbe tesz
szük, hogy megdermedjen. 
Hűtőben tároljuk.

Kóser-e a vegetáriánus étterem?
azt a nemvallásosok is meg 
tudják enni, míg fordított eset
ben a vallásosok nem tudnának 
étkezni.) Úgy vélem, helyénvaló 
lenne, ha a zsidó vezetők követ

benne, akkor ez utóbbi is tréf
livé válik, mivel a forró edény 
magába szívja a nemkóser étel 
„ízét”, ami később a kóserrel ke
veredik (SÁ uo. 93–94. fejezet; 98:4–

Az vagy, amit megeszel!
Bölcseink azt tanították (lásd 
Sulchán áruch JD 81:7.; Tánjá 8. feje
zet), hogy a kóser étkezésnek 
különleges jelentősége van. Más 
micváknál ugyanis nem fordul 
elő, hogy a cselekedetünknek 
ilyen hosszú távú hatása lesz. 
Hiszen ismerjük a mondást, 
az vagy, amit megeszel: a nem 
kóser étel ugyanúgy beépül a 
szervezetünkbe, mint a kóser, 
tovább hordozva tilalmas csele
kedetünket.  

Fontos ügyelni a látszatra
Nemrégen szerencsém volt részt 
venni egy fogadáson, melyen 
különböző egyházi vezetőkkel 
különböző témákról cseréltünk 
eszmét. A zsidó vallási előíráso
kat tiszteletben tartva a szerve
zők gondoskodtak külön kóser 
ételről. Ez a gesztus örömmel 
töltött el, ám nagy megdöbbe
nésemre a jelenlevő másik zsidó 
vezető elutasította a pincér által 
felé nyújtott kóser ételt. Az volt 
a benyomásom, hogy az asztal 
körül ülők közül mások is észre
vették és furcsállták a jelenetet. 

Ez az élmény felidézte ben
nem, amikor 2004ben a Sándor 
palotában egy peszáchkor ren
dezett vacsorán voltam vendég, 
ahol Izrael Állam akkori elnöke, 
Moshe Katzav tiszteletére min
denkinek kóser ételt szolgáltak 
fel. Létezik ugyanis egy szabály, 
mióta a modern Izrael Állam 
létrejött: a zsidó állam képvise
letében megjelenő vezetők hiva
talos eseményeken kósert esz
nek, ezzel is hangsúlyozva a zsi
dó népet összetartó vallási ha
gyományok fontosságát. (Sőt az 
összes izraeli intézményben kó
ser ellátást biztosítanak, hiszen 

Kósersági ellenőrzés az izraeli parlament konyháján. 
Forrás: haaretz.com

nék az izraeli államigazgatás és 
diplomácia által is elfogadott vi
selkedési normákat, ezzel is tisz
telegve az évezredes hagyomá
nyok előtt.  

Ha nem-zsidó főz
A gondolatmenet kapcsán va
lószínűleg sokakban felmerül a 
kérdés, mi is számíthat a fenti 
esetben kósernek. Ha az általá
nosan tréfliként ismert ételek 
(mint pl. a disznóhús) nem 
ke rülnek az asztalra, akkor is 
fennálle valamilyen kósersági 
probléma? Hasonló ehhez az a 
kérdés, amit gyakran tesznek fel 
nekem, hogy vegetáriánus étte
remben lehete enni. 

A Sulchán áruch szerint nem 
csak az alapanyagokra vonat
koznak a kósersági előírások, 
hanem két további dologra is, 
arra hogy (1.) milyen edényben 
és (2.) ki készítette. 

Mit jelent ez a gyakorlat
ban? Például, ha egy lábosban 
nem kóser ételt főztek, tisztára 
mosták, majd kóser húst főztek 

5.; 103:5.). Emellett, ha olyan étel 
készül, amit nyersen nem szok
tak fogyasztani (pl. krumpli, to
jás, hal), akkor a főzésében zsi
dónak is részt kell vennie (pl. 
gyújtsa be a tüzet vagy rakja fel 
a lábost), mert különben rab
binikus tiltás alapján tréflinek 
számít az elkészült fogás (SÁ uo. 
113:1., 6–7., 14.). [Ugyanez azon
ban nem vonatkozik azokra az 
ételekre, amelyek nyersen is fo
gyasztott alapanyagokból ké
szülnek.] Ezek alapján nem le
het kósernek tekinteni a vegetá
riánus étterem kínálatát sem. 

Fontos hozzátenni, hogy ha 
valaki korábban egyáltalán nem 
figyelt a kóser előírásokra, an
nál komoly előrelépésnek szá
mít, ha pl. vegetáriánus étterem
ben eszik, hiába nem lehet azt 
igazán kósernek tekinteni, hi
szen így legalább tréfli húsokat 
nem fogyaszt. Ennek a követ
kező lépése lesz az remélhetőleg 
az, hogy később már csak kóser 
étteremben fog enni… 

Oberlander Báruch


