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Meghívó 
Oberlander Báruch rabbi és ne
je, valamint Yehuda Rosen berg 
és neje sok szeretettel meg hív
ják közösségünk tagjait gyer
mekeik, Yossi és Gitty esküvő
jére, melyet 2018. május 15én, 
18 órától tartanak a Bálna te-
rasza előtt (1093 Budapest, Fő
vám tér 1112.) A részvételről 
visszajelzést a mazltov@zsido.
com címre várnak.

AlefKids tábor 
Idén nyáron július 4július 12
ig, minden gyermek számá
ra csodálatos nyári élményt 
kínál Badacsonytomaj ban az 
AlefKids, ami több mint egy 
nyári tábor. Minden szem
pontból egyedülálló. A közös
ség szellemisége az összetar
tozás élményére, az egymás 
segítségére, a pozitív megerő
sítésre épül. 

A táborban eltöltött időt 
áthatja a zsidóság minden
napos szokásainak megtartá
sa. A közös játék és tanulás él
ménye. A gyermekek minden 
tevékenységét meghatározza 
a professzionális pedagógiai 
felkészülés. A sport, a mozgá
sos tevékenységek is minden
napos részét képezik a tábo
ri életnek. Minden gyermek 
személyes figyelmet kap. A tá
bor alatt napi ötszöri kóser ét
kezést biztosítunk. 

 Jelentkezni az 
alefkids1@gmail.com 
email címen, vagy 
a 06 30 5451864es 
telefonszámon lehet.Mága Zoltán hegedűművész jótékonysági estje az óbudai zsinagógában

Mága Zoltán a saját koncertjén is adakozott

Teltház előtt adott jótékonysági 
koncertet Mága Zoltán Prima 
Primissima díjas hegedűművész 
és zenekara az Óbudai zsinagó
gában a CEDEK Izraelita Szere
tetszolgálat javára. A gyönyörű
en felújított épület előtti terület 
is megtelt a hallgatósággal. 

Szilágyi Nóra, a CEDEK ve
zetője köszöntötte az egybe
gyűlteket, majd átadta a szót 
Köves Slomó rabbinak. A rabbi – 
megköszönve Szilágyi Nóra ál
dozatos munkáját – ismertette a 
CEDEK szerteágazó tevékenysé
gét az ételosztástól, az egészség
ügyi intézmények támogatásán 
át a személyes segítségnyújtásig. 
A rabbi emellett felhívta a figyel
met arra: a zsidó vallás milyen 
nagy hangsúlyt helyez az ada
kozásra. A Szeretetszolgálat két 
önkénte se, Gyürke Andrea Sajó
bábonyról és Rózsa Tamás Bu  

dapestről az önkéntes munka 
szép  ségéről és a segítségnyújtás 
fontosságáról is szót ejtett. 

Mága Zoltán hegedűművész 
ezen az estén is meglepte hallga
tóságát. Nemcsak azzal, hogy re
pertoárja mellett a zsidó zenevi
lág kincseiből is válogatott, vagy 
azzal, hogy mindenkit saját ze
nei cdjével ajándékozott meg, 
hanem azzal is, hogy bejelen
tette: következő amerikai tur
néjának és jubileumi koncert
jének bevételéből 11 millió fo
rintot adományoz a CEDEK 
Sze retetszolgálatnak, újfent bi
zonyítva, hogy rászolgált a „sze
retet hegedűse” elnevezésre.

A Szeretetszolgálat egyéb te
vékenységei mellett a követke
ző hónapokban két helyszínen 
nyit népkonyhát, melyek Weiss 
Manfréd nevét viselik majd, a 
neves zsidó gyáros által üzemel

tett két népkonyha emlékére. A 
két népkonyhán összesen 5000 
adag ételt osztanak ki naponta.

A lág baomer estéjén tartott 
koncert előkészületei mellett 
sem szünetelt a CEDEK mun
kája. Ezúttal az ételosztás mel
lett az óbudai védőnői hálózat 
munkáját segítették azzal, hogy 
több mint 600 000 forint érték
ben adtak át számukra csecse
mő és kisgyermek vizsgálati esz
közöket. 

Ezen kívül peszách előtt 
500  ezer forintnyi adományt 
küldtek – többek közt kóser ba
romfihúst és halat, bort, szőlő
lét, cukrot, sót, tejet – az EMIH 
ungvári rabbijának, Mendel 
Wil helmnek. Az adományból 
a környéken élő mintegy 300, 
több ségében magyarajkú zsidó 
család kapott élelmiszercsoma
gokat. 
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Zsidó híradó
Trumpról nevezhetik el az új nagy-
követségi negyedet Jeruzsálemben
„Az országok számára vonzó területet szeretnénk kijelölni” 
– árulta el az építkezésekért felelős miniszter.

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

Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 19.50 Délutániesti ima (a Keren Orban, Károly krt. 20.)
Péntek: 18.30 Az omerszámlálás: a hosszú élet titka 
  (Oberlander Báruch rabbi előadása); 19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45 Hetiszakasztanulás, 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus 
  19.40 Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Hétfő-péntek (munkanapokon): 6.30 Reggeli ima
Péntek: 19.00 Tanulás 
  19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus
Szombat: 9:15 Hetiszakasz a kabbala tükrében
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus

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

Hetiszakasz
Izrael ünnepei

Szakaszunk – Emor (3Mó-
zes 21:124:23.) – a kohaniták 
„szolgálati szabályzatát” írja 
elő, részletezi, kik azok a ko
ha niták, akik a szolgálatot tel
jesítik és milyen testi hibák 
által válnak erre alkalmat
lan ná. Ehhez kapcsolódó
an az áldozati rend bizonyos 
ele meit szabályozza az Írás; 
meg határozza, mitől válik al
kalmatlanná egy állat áldozat 

ként történő felhasználásra.  
Végezetül a szakasz Izrael  
ünnepeit sorolja fel, elsőként  
a szombatot – ami a legfonto
sabb ünnep – majd peszáchtól 
kezdve szukkotig a többi ün
nepet és azok főbb jellemzőit 
ismerteti. A fejezet – egy meg 
történt, sajnálatos eset kap
csán – az istenkáromlás bün
tetésének leírásával fejeződik 
be.

Hat napon át végeztessék munka...

Eheti tórai szakaszunk, az Emor, 
a következő parancsolatot tanít
ja: „Hat napon át végeztessék 
munka, de a hetedik napon 
szombati nyugalom legyen...
semmi munkát se végezzetek.” 
(3Mózes 23:3.)

A parancsolat minden egyes 
szava lényeges, sőt, még azok 
sorrendje is. A Tóra először arra 
utasít minket, hogy hat napon át 
dolgozzunk, s csak ezt követően 
adja parancsba a hetedik napi 
pihenőt.

A zsidó naptárban a hét va
sárnappal kezdődik. Elterjedt az 
a szokás, hogy ezt az első napot 
jelöljük ki pihenőnek, mielőtt 
belevágnánk a valódi munkába. 
A Tóra ezzel ellentétes sorrendet 
fektetetett azonban le, amelyben 
először a munka napjai jelennek 
meg, s csak azok végeztével je
löli ki a szent szombat napját a 
pihenésre. „Hat napon át vé
geztessék munka” és „a hetedik 
napon szombati nyugalom le
gyen,” amely sorrend a tökéletes 
ellentéte a bevett gyakorlatnak. 
Az a tény, hogy a Tóra a mun
kát időben előbbre veszi a pihe
nésnél, világosan jelzi, hogy az 
ember földi rendeltetését nem a 
tétlenségben való tengődésben, 

hanem a jólétéért, közösségért 
és lelki harmóniájáért megho
zott fizikai és spirituális munká
ban látta helyesen megfogalma
zódni.

Rögtön Ádám megteremté
sét követően a Tóra azt mond
ja: „És vette az Örökkévaló Isten 
az embert és beléhelyezte Éden 
kertjébe, hogy megmunkálja és 
őrizze azt.” (1Mózes 2:15.) Az 
idézett vers jelentése a követke
ző: Isten akarata az, hogy spiri
tuális erőfesztéseinken keresztül 
folyamatosan fejlesszük magun
kat. Ilyen módon aktív társai le
hetünk Istennek a világ feleme
lésében és a bennő rejlő örök ér
tékek feltárásában. Annak ér  
dekében pedig, hogy mi is vilá
go san lássuk a világ rendelteté
sét, s a benne ránk háruló fele
lősséget, Isten a Tórát (amely szó  
a héber horáából – tanítás – szár  
mazik) adta nekünk.

A Tóra segítségével pedig ké
pesek leszünk bevégezni felada
tunkat, hogy mi is és a világ is 
egy magasabb szintre emelked
jen általa.

Kovács Jichák rabbinövendék 
cikke Yitschak Meir Kagan 

rabbi rása nyomán

Elkezdődött Jeruzsálemben  
egy új nagykövetségi negyed 
ter vezetének kidolgozása – 
je  lentette be Yoav Gallant a 
nem  zetközi médiának. Az iz
raeli építkezésekért felelős mi  
niszter még azelőtt felvetet
te az ötletet, hogy Csehor
szág, Románia és Honduras 
kapcsán is olyan hírek láttak 
napvilágot, melyek szerint az 
Amerikai Egyesült Államok és 
Guatemala után ők is szeret
nék TelAvivból Jeruzsálembe 
költöztetni külképviseletüket.

Gallant levelében arra kér
te az illetékes döntéshozókat, 
hogy kezdjék el a jövőben köl
töző nagykövetségek helyszí
nének előkészítését. „Elő kell 
készítenünk egy új földterüle
tet erre a célra. Utasítottam a 

minisztériumomat arra, hogy 
mihamarabb tegyen lépést az 
ügyben” – mondta a miniszter.

Az izraeli vezető azt is el
árulta, hogy több nevet is ja
vasolt az új negyed kialakítá
sához – olvasható a Jerusalem 
Post honlapján. Bár elsőként 
„Nagykövetségi negyed” né
ven gondolkozott, később a 
„Trump negyed” ötlete is fel
merült benne – tekintettel 
arra, hogy az amerikai elnök 
májusban történelmet ír, ami
kor a világon elsőként való
ban átköltözteti országa nagy
követségét a zsidó fővárosba. 
Decemberben Izrael közle
kedési miniszterének jóváha
gyásával egy újonnan épülő 
vasútállomást is az amerikai 
elnök tiszteletére neveztek el. 
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Velem és a Rebbével történt

A Rebbe magasabb szinten van, mint az orvosi egyetem
Amikor a fiam, Shmaryahu 
csecsemő volt, sokat beteges
kedett. Ha valaki öt kilomé
teres körzetben eltüsszentette 
magát, ő rögtön náthás lett. 
Szinte egyáltalán nem mű
ködött az immunrendszere. 
Idővel megerősödött, de nem 
igazán kezdett el növekedni. 
Nagyon kicsi volt, elmaradt 
a fejlődésben. Sokkal kisebb 
volt, mint a kortársai. Öt éves 
korában a gyermekorvosunk 

ténet minden részletét fel
tártam. Nagyon hosszú levél 
volt. A választ szinte azonnal 
megkaptuk. A Rebbe áthúz
ta a levelemben a „növekedé
si hormon” szót, és mellé írta 
héberül: semmiképpen sem!  

Később kaptunk egy üze
netet, melyben a Rebbe azt 
tanácsolta, hogy keressünk 
fel egy másik specialistát, aki
től majd megkapjuk a helyes 
megoldást. Így tehát vissza

egy kedves zsidó emberhez 
van szerencsém. Elmondtam 
neki az egész történetet, be
leértve a Rebbe tanácsát is. Ő 
csak elmosolyodott és annyit 
mondott: „Minden rend
ben lesz”. Felhívta a figyel
münket arra, hogy mi ma
gunk is nagyon alacsonyak 
vagyunk. Én 147 cm vagyok, 
a férjem 168, tehát nem va
lószínű, hogy a fiunk magas 
lesz. Azt is mondta: „Nem 
vagyok nagy híve a hormon
kezelésnek. Nincs elegendő 
tapasztalatunk ahhoz, hogy 
ismerjük e módszer hosszú 
távú következményeit. Ezért 
nem is javaslom. Ehelyett in
kább röntgenezzük meg a fiú 
csuklóját hathavonta, és fi
gyeljük, hogy növekedneke 
a csontjai.” Ezt tettük, és 
együtt örültünk Shmaryahu 
csontjai minden egyes apró 
növekedésének.

Egy nap behívott az iro
dájába. Nagyon komoly volt 
és megkért, hogy üljek le. Ki
nyitott egy orvosi szaklapot 
és így szólt: „Kérem, olvassa 
el ezt a cikket.” Az állt ben
ne, hogy több olyan gyerek 
meghalt, aki az elmúlt évben 
növekedési hormont kapott. 
Ma már szintetikus hormo
nokat használnak, abban az 
időben azonban még halot
takból vonták ki a hormont, 
gyakran olyan emberek holt
testéből, akik fertőző beteg
ségben hunytak el. Akko
riban ezeket a betegségeket 
még nem tudták kimutatni, 
így a kezelt gyerekek egy ré
sze megfertőződött és meg
halt. A Rebbe tehát megmen
tette a fiam életét.

Shmaryahu ma már 36 
éves. Nem valami magas, de  
életben van. Mindezt a Reb
be hihetetlen bölcsességének 
köszönhetjük. 

Susan Blauner

mentem a gyerekorvosunk
hoz, és megmondtam neki, 
hogy a lubavicsi Rebbe ne
met mondott.

Az orvos üvölteni kezdett: 
„Hogy érti ezt? Tudja, hogy 
mit meg nem tettem, hogy 
azt az időpontot megszerez
zem maguknak? Az az ember 
a legjobb, a leghíresebb, a leg
tapasztaltabb, a legnagysze
rűbb! Ő az, aki segíteni tud!”

Ránéztem, és így szóltam: 
„Ha a Rebbe azt mondta, 
hogy nem, akkor nem! Sze
retnék egy beutalót egy má
sik endokrinológushoz.”

Ekkor még dühösebb lett. 
„Mit tud ez a Rebbe? Talán el
végezte az orvosi egyetemet?”

Elmosolyodtam és azt 
mondtam: „A Rebbe sokkal 
magasabb szinten van, mint 
az orvosi egyetem”. Az orvos 
kissé lehiggadt, de láttam raj
ta, hogy mennyire irtózik tő
lem, és mennyire semmibe 
vesz. Ezzel együtt megtette, 
amit kértem, és adott egy be
utalót Dr. Sheldon Levinhez. 

Elmentem Dr. Levinhez, 
és örömmel láttam, hogy 

Susan Blauner drog és alkoholfüggőséget kezelő programot 
irányít. Az interjú Encinoban készült, 2011ben.

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyel-
vű változata itt érhető el: 

www.youtube.com/
alubavicsirebbe 

A spirituális 
útmutató az 

omerszámláláshoz
Az embert hét alapvető érzel mi tulajdon
ság alkotja. Az omer számlálás idején eze
ket az érzelmi tulajdonságokat tudjuk 
egyesével finomítani és ezáltal magasabb 
spirituális szintre emelkedni, hogy az 50. 
napon készen álljunk befogadni a Tórát.

Hatodik hét  Jeszod – kötődés
A jeszod, a kötődés a legszorosabb érzel
mi forma, két személy teljes fúziója. Kö
zös kapcsolódási pont nélkül nem le
het megélni egyazon érzelmet. A kötődés 
nem csak azt jelenti, hogy átérezzük a má
sik boldogságát vagy problémáját, hanem 
hogy olyan szoros kapcsolatban vagyunk 
vele, hogy megéljük azt. Kötődés az élet 
pillére, az érzelmi gerince az emberi pszi
chének. Mindenkinek szüksége van kötő
désre, hogy érzelmileg kibontakozzon és 
fejlődjön. A kötődés biztonságot ad, a va
lahová való tartozás érzését, önbizalmat és 
magabiztosságot ad. 

Az omer 36. napja 
A jeszod cheszedje – Kötődés szerető ked
vességgel
Napi feladat: Biztosítsd a körülötted levő-
ket a hozzájuk fűződő kötődésedről és mu-
tasd is ki nekik valami apró kedvességgel. 

Az omer 37. napja
A jeszod gvurája – Kötődés igazsággal és 
fegyelemmel
Napi feladat: Végezz önvizsgálatot, hogy az 
érzelmi kötödésed másokkal helyénvaló-e. 

Az omer 38. napja
A jeszod tiferetje – Kötődés harmóniával 
és együttérzéssel
Napi feladat: Nyújts segítséget valakinek, 
aki nagyon közel áll hozzád. 

Az omer 39. napja 
A jeszod necáchja – Kötődés eltökéltség
gel és ambícióval
Napi feladat: Győzd le az akadályt, ami 
meg gátol, hogy kapcsolatot építs ki valakivel. 

Az omer 40. napja
A jeszod hodja – Kötődés alázattal
Napi feladat: Mondj hálát Istennek a biztos 
érzelmi kapcsolatokért, amik körül vesznek. 

Az omer 41. napja 
A jeszod jeszodja – Kötődés kötődéssel
Napi feladat: Szánj minden nap egy kis 
extra időt a meglevő kapcsolataid ápolásá-
ra. 

Az omer 42. napja 
A jeszod málchutja – Kötődés önállósággal 
Napi feladat: Mutasd meg a kapcsolatotok 
erősségét és pozitívumait annak, aki a leg-
közelebb áll hozzád. 

Fordította: Herrman Judit

azt mondta, látogassunk el 
Kaliforniába, a legjobb en
dokrinológushoz. „Nagyon 
nehéz időpontot foglalni 
nála, de nekem sikerült. Nem 
fogad el semmilyen biztosí
tást, helyben kell kifizetni – 
ezer dollárt egy vizsgálatért.”

Azokban az időkben – a 
nyolcvanas évek elején – el
képzelhetetlen volt ezer dol
lárt kifizetni egy rövid orvo
si konzultációért, de annyi
ra kétsége voltunk esve, hogy 
bármire hajlandóak voltunk.

Elmentünk tehát az en
dokrinológushoz, aki továb
bi vérvizsgálatokat rendelt el, 
és egy héttel később újra látni 
akart minket. A második al
kalommal közölte, hogy a fi
amnak növekedési hormono
kat kell adni 21 éves koráig. 
Nem tetszett, amit hallottam, 
ezért azt mondtam az orvos
nak, hogy még beszélni aka
rok a Rebbémmel a dologról. 
Az orvost nem érdekelte a vé
leményem, neki csak az ezer 
dollár volt fontos. 

Leültem és levelet írtam 
a Rebbének, melyben a tör
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I would like to tell a very beautiful and very moving story 
about my son, myself and the Rebbe.

When my son, Shmaryahu, was a baby, he was very 
sickly. He was feverish all the time. If someone sneezed 
three miles away, he would get a cold. He had almost no 
immunity, and his health was of great concern to me.

At fourteen months, he ended up in the hospital — Cedars 
Sinai Hospital in Los Angeles — and that was the first big 
scare I had with him. At that time, he was tested for cystic 
fibrosis, a horrible prospect for a mother to hear. The first 
set of tests was pointing that way, and I was really in a 
panic since cystic fibrosis can be hereditary and I was 
seven months pregnant with my second son. I started to 
get contractions just because of the stress.

We wrote to the Rebbe, asking for a blessing. And then 
the doctors did some more tests which showed that they 
had made a mistake. He did not have cystic fibrosis but 
a milk allergy.

When I heard that I was so happy and so thankful at this 

turn of events. For whatever reason, I had to go through 
that angst but, in the end, it was something very minor.

As time went by, Shmaryahu got stronger but he did not 
get much bigger. He was very tiny and was not growing as 
a child should. He was just very small compared to other 
children his age.

When he was five, my pediatrician — a very well-known 
doctor — said to me, “I’m going send you to the top 
endocrinologist in California. People come to him from all 
over the world. It’s very hard to get an appointment with 
this man, but I’ve arranged one for you. He doesn’t take 
any insurance. You have to pay up front — one thousand 
dollars for the visit.”

In those days — this was the early 1980s — to pay a 
doctor a thousand dollars for just a few minutes of his 
time was almost unheard of, but we were so desperate 
that we were willing to do anything. 

So we went to this endocrinologist, and he looked at 
my son and he looked at some of the tests. He ordered 
more blood-work and told us to come back a week later. 
That’s when he said, “We need to give him human growth 
hormone.”

He explained that Shmaryahu would have to get these 
shots until he was twenty-one years old, which meant for 
some sixteen years, as he was five at the time.

I didn’t like this news one bit, and I said “I have to talk to 
my Rebbe about this. This is not something I’m going to 
take on my shoulders alone.”

He didn’t care what I did. He just wanted his thousand 
dollars. He said, “Well, call me when you decide.”

Of course, both my husband and I wanted to help our son 
grow. We wanted him to reach his full potential, but there 
was something about this growth hormone treatment 
that bothered us. So we were not willing to go forward 
without the Rebbe’s advice. 

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 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

Leves árpa-
gyönggyel 
(gerslivel)

Az ómerszámlálás a Szen-
télyben bemutatott, árpá-
ból készült ómer áldozatra 
emlékeztet. 

Párve, tojásmentes

4 szál sárgarépa; 1 fehérrépa; 
1 karalábé; 1 zeller; 1 cuk-
kini; 2 krumpli; 1 batáta; 1 
nagy fej hagyma; 3 gerezd 
fokhagyma; 3 ek. olaj; Só, 
bors, kurkuma és őrölt kori-
ander, ízlés szerint; 2 babér-
levél; ½ pohár árpagyöngy 
(gersli)

A tálaláshoz: egy pohárnyi 
felaprított petrezselyem

A hagymát nagy darabok
ra vágjuk, a répát, fehérré
pát, cukkinit felkarikázzuk, 
a krumplit, zellert, batátát, 
valamint a karalábét pedig 
kockákra vágjuk. A feldara
bolt zöldségeket nagy lábos
ba tesszük, majd az olajon, 
nagy lángon néhány perc 
alatt megpároljuk. Felöntjük 
vízzel, megfűszerezzük. Az 
árpagyöngyöt megmossuk, 
és alaposan átvizsgáljuk, ne
hogy bogár legyen benne, 
majd a leveshez adjuk. Ha 
felforrt, kis lángra vesszük, 
és letakarva egy órán át főz
zük. A petrezselymet vízbe 
áztatjuk, majd ezt is alapo
san lemossuk, és átnézzük, 
hogy meggyőződjünk róla, 
hogy nincsen a leveleken 
bogár. Felaprítjuk, a levest 
tányérokba merjük és meg
szórjuk petrezselyemmel.

Ki volt a Talmud tördelője?
Járjunk bármelyik jesivában, zsi  
nagógában vagy tanházban, a 
pol cokon sorakozó Talmud kö
tetek lapjai pontosan megegyez
nek egymással, függetlenül at
tól, hogy melyik könyvkiadó és 
me lyik országban adta ki.

A Talmud traktátusainak lap
jai jellegzetes szerkezetűek. Min
den lap két oldalból (alef és bét)  
áll. Középen helyezkedik el a 
törzs szöveg, melynek belső szé
lén Rási (Slomo ben Jicchák rab   
bi, 10401105), a legnevesebb 
kom mentátor magyarázatai 
kap tak helyet, külső szélén pe
dig a Toszfotnak (kiegészítések) 
nevezett, elsősorban Németor
szágban és Franciaországban élt,  
középkori rabbik kommentár
jai. A lap kialakítása nagyban se  
gíti a szöveg elsajátítását, mert 
minden mondat után rögtön el 
lehet olvasni az értelmezést segí
tő magyarázatokat. A lapok szá  
mozása és szerkesztése teljesen  
egységes és minden újabb ki
adást hűen követi a megszokott  
rendet. Ha valaki Jeruzsálemben 
becsukja a Kidusin traktátust, 
miután a 67. lap alef oldalán, a 
negyedik sor melletti Rási kom
mentár elolvasásával befejez
te aznapra a tanulást, másnap 

Londonban vagy Chicagóban 
ugyanott tudja folytatni egy ot
tani kiadású kötetben.

korai, 1485ben, a spanyolorszá
gi Guadalajarában nyomtatott 
változat például csak a fent már 
említett Rási magyarázatait tar
talmazta.

A XVI. században Velence  
volt a zsidó könyvnyomtatás 
köz pontja, annak ellenére, hogy 
zsi dók nem működtethettek 
nyom dát. A nagy kereslet miatt  
azonban számos nem zsidó 
nyom dász adott ki héber nyelvű 
könyveket, melyeknek piaca volt 
a keresztény teológusok körében 
is, akik ebben az időben kezdtek 
el mélyrehatóbban foglalkozni a 
zsidó tudományokkal.

A Babilóniai Talmud első, tel  
jes sorozatát is Velencében 
nyom tatták, egy Amszterdamból  
érkezett, katolikus nyomdász, 
Daniel Bomberg nyomdájában, 
1519 és 1523 között. Munká
ját zsidó és kikeresztelkedett al  
kalmazottai segítették. A kiadás  
különlegessége abban rejlett, 
hogy oldalai számozottak voltak, 
és a lapok szélein tartalmazták 
Rási és Toszfot kommentár jait 
is.   A Bombergféle szerkesz tés 
világszerte elterjedt, és csak na  
gyon kevés kiadás (pl. az 1616
os krakkói változat) tért el ettől 
az elmúlt ötszáz év során.

Tanulmányút Izraelbe
Izraeli tanulmányúton jártak a 
Maimonidész Gimnázium diák
jai, mely során hajóval, gyalog, 
autóbusszal és teveháton járták be 
az országot délről, északra és nyu
gatról, keletre. Meglátogatták Iz
rael főbb nevezetességeit és sokat 
tanultak, tapasztaltak a Szentföld
ről. Útjuk során az állomások közt 
szerepelt többek között a Sirató
fal, a Mászádá, a Holttenger, Ein 
Gedi, a Golánfennsík, a Gálil, 
valamint Akko, TelAviv, Meron, 
Kfar Chabad is. Ellátogattak a Jád 
Vásem múzeumba és Cfátra is, 

jának, a Rámbámként is ismert 
Maimonidésznek a sírját is.

végül, de nem utolsó sorban pe
dig felkeresték iskolájuk névadó

A máig követett rendszer 
aty ja meglepő módon egy XVI. 
században, Velencében élt kato
likus nyomdász volt. A könyv
nyomtatás feltalálása előtt a Tal
mud köteteit is kézzel másolták, 
így rendkívül nagy volt az elté
rés a kötetek között. A törzsszö
veget és a különböző kommen
tárokat másmás kéziratra má
solták, így a tanulóknak egy
szerre több könyvben kellett 
ku takodniuk. A könyvnyomta
tás hajnalán még nem voltak 
egy ségesek a Talmud kiadásai, 
mind más formátumban és más 
kommentárral jelent meg. Egy 


