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Kehilot – új program 
zsidó fiataloknak 

Egy évig tartó, közösségépítő 
programot indít az EMIH tíz 
ambiciózus, 20-28 év közötti 
zsidó fiatal számára. A prog-
ram azokat a fiatalokat céloz-
za, akik közösség részesei sze-
retnének lenni, melynek épí-
tésében és alakításában ők is 
aktívan részt kívánnak venni; 
akik zsidó identitásukat meg 
akarják erősíteni és a formális 
keretekből kilépve akarnak ta-
nulni. A Kehilot egy amerikai 
tanulmányúttal zárul. 

Jelentkezés és bővebb infor-
máció: kehilot@zsido.com 

vagy 0670/778-5050.

Sóletfesztivál
Budapest kóser 
gasztro-ünnepe

2018-ban negyedik alkalom-
mal kerül megrendezésre a 
nép szerű zsidó gasztrofesztivál 
a belváros szívében, a Kazinczy 
utcában. A résztvevők nem-
csak négy különböző ország 
só letjét, hanem számos más 
tra dicionális zsidó ételt és italt 
is megkóstolhatnak, ezen túl 
be pillantást nyerhetnek a kó-
ser konyha és zsidó élet rejtel-
meibe. Az EMIH által szerve-
zett egész napos fesztiválon a 
gasztronómiai élmények mel-
lett élő koncertek, gyermek-
foglalkozások, kulturális prog-
ramok várják az érdeklődőket.

Időpont: 
2018. augusztus 26-án, 

11-21 óra között
Helyszín: Budapest, VII.,  

Kazinczy utca – a Király utca 
és Wesselényi utca közötti 

szakaszon
A rendezvény ingyenes!
www.soletfesztival.hu

Valóra vált Orbán Viktor kívánsága a Siratófalnál?
A magyar miniszterelnök és felesége Izraelbe látogattak

Orbán Viktor miniszterelnök és 
felesége június 19-20-án hivata-
los látogatásra utazott Izraelbe, 
elsősorban a kétoldalú gazda-
sági kapcsolatok erősítése érde-
kében.

A magyar miniszterelnök Se-
bastian Kurz osztrák kancellár-
hoz hasonlóan palesztin veze-
tőkkel nem találkozott, így lá-
togatásának nem képezte részét 
ramallahi vizit sem. Ezen kí-
vül Orbán látogatása más veze-
tők hivatalos útjától egyéb pon-
tokban is eltért, már-már bará-
ti találkozónak volt aposztrofál-
ható, így a beszélgetés Benjamin 
Netanjahuval többször szemé-
lyes – kedvenc – témákra tere-
lődött, de része volt egy vacso-
ra-vendéglátás is. Külön találko-
zott David Lau askenáz főrabbi-
val is, akivel egy éve Budapesten 
ismerkedett meg, amikor a fő-
rabbi az EMIH magyar nyelvű 
Talmudjának bemutatójára és a 

csengelei kóser vá góhíd átadá-
sára érkezett. Lau főrabbi az an-
tiszemitizmus el leni harc bás-
tyájának nevezte Orbánt.

Orbán izraeli útjának része 
volt a legszentebb zsidó hely, a 
jeruzsálemi Siratófal felkeresé-
se is, ahol többek között Smuel 
Rabinovitch a Siratófal főrabbija 
és Köves Slomó az EMIH veze-
tő rabbija fogadta. A Fal árnyé-
kában a főrabbi egy, a Szentélyt 
ábrázoló maketten keresztül 
mutatta be a hely mintegy há-
romezer éves történetét. Orbán 
egyébként már 2005-ben járt itt 
és csakúgy, mint most, feleségé-
vel egy-egy kérőcédulát helye-
zett el – amikor most arról kér-
dezték, hogy teljesült-e a kíván-
sága, akkor mosolyogva csak 
annyit mondott: „nem panasz-
kodhatom”.

A miniszterelnök izraeli út-
ján hangsúlyozta, hogy a fele-
lős politikai vezetőknek okulni-

uk kell a múlt hibáiból – utalva 
ezzel Magyarország holokauszt-
ban betöltött szerepére – így ő 
hatványozottan fontosnak tart-
ja, hogy a hazai zsidók a magyar 
kormány védelmét élvezzék. Or-
bán miniszterelnök a védelmen 
kívül kiemelt fontosságúnak 
említette a zsidó vallási élet új-
bóli felvirágozásának támogatá-
sát is. 

Orbán Viktor a hivatalos 
program keretében a jeruzsále-
mi Jad Vasem emlékközpont 
meg látogatása után a Nemzetek 
Li getében egy olajfát ültetett, 
melyre Izrael és Magyarország 
ba rátságának jelképének tekint: 
„e barátság alapja a magyaror-
szági zsidó közösség, amely a 
leg nagyobb Közép-Európában, 
a nagyszámú magyar diaszpóra 
Iz raelben, Herzl Tivadar örök-
sége, a hasonló értékek, vala-
mint a béke és biztonság megőr-
zésének közös vágya.”

Orbán Viktor és Köves Slomó a Siratófalnál
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Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (VI., Vasvári Pál u. 5.)

Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 20.00 Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban, Károly krt. 20.)
Hétfő: 18.30 Jó volt a sivatagban és jó a Szentföldön is (Szabó György előadása); 
  19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás, 9.15 Reggeli ima, majd Kidus 
  19.50 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

Hetiszakasz
A Tízparancsolat ismétlése

Szakaszunkban – Váetchánán 
(5Mózes 3:23–7:11.) – Mózes 
folytatja monológját, mely-
ben elmondja, hogyan imád-
kozott, és próbálta megváltoz-
tatni azt az ítéletet, melynek 
értelmében nem mehet be az 
Ígéret Földjére. Nem is na-
gyon burkolt szemrehányást 

tesz a népnek, amely miatt ez 
a végzet érte, és megismét-
li a Tóra főbb pontjait. Külö-
nösképpen a bálványimádás 
tilalmára figyelmeztet, majd 
megismétli a Tízparancsola-
tot. Ebben a szakaszban talál-
kozunk a Smá Jiszráéllal, a zsi-
dóság hitvallásával is.

Zsidó híradó
Bibliai zsidó hősök éledtek újjá 

a tomaji Alefkids táborban

Június 4-12. között kilenc na-
pig tartott az Alefkids bada-
csonytomaji nyári tábora. 
Amikor a tábor főszervező-
jét, Hurwitz Dvorát kérdez-
tük, hogy milyen volt a tábor, 
csak annyit mondott: csodála-
tos! Majd lelkes, szuperlatívu-
szokkal teli beszámolóba kez-
dett a tartalmas kilenc napról.

Hurwitz rebecen segítségé-
re volt a tíz fős – hat magyar 
és négy amerikai – madricha, 
akikkel a negyven fős gyerek-
sereget gardírozta. A tábor 
te matikája nyolc bibliai zsi-
dó hős köré épült, a második 
naptól kezdve minden napra 
egy-egy hős – mint Mirjám, 

Rá chel, Áron vagy Sámson – 
vi lágába és történeteibe repí-
tették a táborlakókat, akik az-
napra azonosulhattak az ős 
„szuperképességével”. Az edu-
kációs programok mellett ter-
mészetesen jutott idő bőven 
a szabadidős programokra is, 
melynek kedvezett a szép nyá-
ri idő is.

A tábor végére a kezdetben 
félszeg gyerekek is egy igazi 
nagy, összetartó csapattá ko-
vácsolódtak, akik a hazafe-
lé tartó buszon „két hónapos 
tá bort” szlogent kántálták vé-
gig, ugyanis senki sem akarta, 
hogy véget érjen az Alefkids 
nyaralás.

A Megváltás a belső békével kezdődik

Eheti szakaszunkban, a Váet chá-
nánban olvashatjuk a követke ző, 
a zsidóság szempontjából örök-
érvényű isteni rendeletet: „Őriz-
zétek és tegyétek meg, mert 
az a ti bölcsességetek a népek 
szemeiben; akik hallják mind-e 
törvényeket, azt mondják majd: 
bizony bölcs és értelmes nép-e 
nagy nemzet!1

Az utasítás természetesen a 
Tó rára vonatkozik. Látszólag 
Rá si sem fűz hozzá különösebb 
új donságot a fentiekhez, amikor 
azt mondja, hogy ezen utasí-
tás megfogadása esetén fogunk 
majd bölcsnek és értelmesnek 
tűnni a népek szemében.2

Vajon mi lehet fenti útmuta-
tás mélyebb vetülete? Mit üzen 
korunk zsidója számára? 

Fenti kérdések feloldását, 
kétféle módon is megközelít-
hetjük. Az egyik, a Tórában le-
írtaknak megfelelő, már feljebb 
fejtegetett értelmezés. Ha meg-
tartjuk a Tórát, mások is bölcs-
nek tartanak majd. Ez idáig vi-
lágos, s nem igényel különösebb 
magyarázatot. A másik út az, ha 
fordítva közelítjük meg, s a kö-
vetkező kérdést tesszük fel ma-
gunknak: Miért fontos hogy 

bölcsnek, értelmesnek tűnjünk 
más szemében? Ha nem a fenti-
ek szerint járunk el, annak vajon 
mi lesz a következménye?

Természetesen sem a Tóra, 
sem Rási nem arra utalnak, 
hogy mások elismerését kellene 
kivívnunk. Éppen ellenkezőleg! 
A tiszteletet éppen hogy az ér-
demli ki, aki szuverén döntése-
ket hoz a dicshajhászás helyett. 
Ahhoz pedig, hogy képesek le-
gyünk mások befolyásától men-
tes, önazonos, autentikus éle-
tet élni, először magunkat kell 
tisztelni. A zsidóság szemszögé-
ből ez azt jelenti, hogy mi, akik 
a Tórát kaptuk, akik az egyis-
tenhitet ismertettük meg a vi-
lág népeivel, ha nem tiszteljük 
magunkat ezen mivoltunkban, 
mások se fognak. Se minket, se 
a Tórát, sem a Megváltásban, a 
hét noachita törvényen keresz-
tül rájuk háruló szerepet.

A népek lámpásaiként óri-
ási felelősség hárul ránk. Ah-
hoz, hogy a világot jobb hellyé 
tegyük, hatnunk kell másokra. 
Ezt azonban csak úgy érhetjük 
el, ha a magunk szerepét is a Tó-
rán keresztül kezdjük látni, elfo-
gadni, tisztelni.

Kovács Jichak rabbinövendék1 5Mózes 4:6.
2 Rási uo.



32018. július 27.

Velem és a Rebbével történt

Diákok és laikusok 
1935-ben, nem sokkal a máso-
dik világháború kitörése előtt 
születtem Brooklyn Wil liams-
burg nevű negyedében. Gyer-
mekkoromban tanúja voltam a 
különböző haszid csoportok – 
Szatmár, Belz, Lubavics – és reb-
béik beköltözésének, így alkal-
mam nyílt megismerni a haszid 
életmódot.

Én azonban nem ezt az utat 
vá lasztottam. Amikor jesivába 
irat koztam, a clevelandi Telz je-
si vára esett a választásom, és 13  
éven keresztül, 1950 és 1963 
kö zött tanultam ott. Telzben 
a nem-haszid, litván tanulási 
mód szer dívott. Tanulmánya-
im befejezése után a jesiva rab-
bijai arra biztattak, hogy né-
hány évig tanítsak Dél-Afriká-
ban, mert akkoriban ott nagy 
válságban volt a zsidó oktatás. 
Ezért néhány társammal együtt 
oda utaztam, és megalapítottuk 
Johannesburg első vallásos zsi-
dó iskoláját. Egy általános isko-
lával kezdtük, amit egy fiúgim-
názium követett, három évvel 
később pedig lánygimnáziumot 
nyitottunk.

1966 decemberében elhatá-
roztam, hogy New Yorkba uta-
zom, elsősorban azért, hogy a 
lánygimnázium élére megfelelő 
igazgatót találjak. Úgy gondol-
tam, hogy az Egyesült Államok-
ban van erre a legnagyobb esé-
lyem. 

Dél-Afrikában összebarát-
koztam a helyi lubavicsi küldöt-
tekkel, akik arra biztattak, hogy 
találkozzam a Rebbével. Így kér-
tem egy időpontot, és reméltem, 
hogy a Rebbe segíteni tud majd 
a megfelelő igazgató kiválasztá-
sában.

A találkozó során nagy ha-
tással volt rám a Rebbe magá-
val ragadó személyisége. Nem 
kérdés, hogy intellektuális óri-

ás volt, egy igazán nagy ember. 
Ezen felül úgy látott át az em-
bereken, ahogyan arra csak ke-
vesen képesek. Amikor hozzám 
beszélt, úgy éreztem, hogy elis-
mer és megért.

Olvastam a Jewish Action 
magazin egyik cikkét, amelyben 
a korábbi brit főrabbi, Jonathan 
Sacks írja le a Rebbével való első 

Ezután megkérdezte, hogy 
még mivel foglalkozom Dél-Af-
rikában. Elmondtam, hogy több 
iskolában is dolgozom – az ál-
talános iskolában, a gimnázi-
umban, a jesivában –, és részt 
veszek egy új zsinagóga felépí-
tésében is. Amikor ezt hallot-
ta, a Rebbe mondott valamit, 
amit sohasem fogok elfelejteni, 

találkozását. Akkoriban filozó-
fiát hallgatott, és interjút szere-
tett volna készíteni a Rebbével. 
Azonban, még mielőtt bármit 
is tehetett volna, az interjú meg-
fordult, és a Rebbe tett fel neki 
kérdéseket. Arra biztatta, hogy 
vegyen részt a zsidóság terjesz-
tésében.

A Rebbe éppen ezt tette ve-
lem is.

Azzal a problémámmal kap-
csolatban, hogy igazgatót talál-
jak a lánygimnázium számá-
ra, a Rebbe nagyon megértő 
volt. „Tudja, az egész világon 
hiány van jó emberekből, még 
az Egyesült Államokban is. Így 
jobb, ha letesz a tervéről. Itt sen-
kit sem fog találni. Ezt a munkát 
saját magának kell elvállalnia.” 
Ez volt a válasza számomra.

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

változata itt érhető el: 
www.youtube.com/
alubavicsirebbe 

és amit már annyiszor idéztem 
másoknak: „Észre fogja venni, 
hogy egy iskola vezetése egé-
szen más, mint egy zsinagógai 
közösség vezetése. Tulajdonkép-
pen ezek egymásnak ellentmon-
dó feladatok, és ez konfliktuso-
kat szülhet.” Ezután részletesen 
kifejtette a gondolatait. „Egy is-
kola vagy jesiva igazgatójának 
mindig a Színáj-hegyre kell te-

kintenie. A Tórát kell képvisel-
nie a diákok előtt, és inspirálnia 
kell őket. Ösztökélnie kell a di-
ákokat, hogy magasabbra törje-
nek, és segítenie kell őket, hogy 
összekapcsolódhassanak a spi-
rituális világgal. Egy zsinagóga 
rabbijának azonban szilárdan a 
földön kell állnia. Pontosan ér-
tenie kell, hogy mi történik a 
körülötte lévő társadalomban, 
és válaszokat kell adnia azok-
ra a problémákra, melyekkel a 
közösség tagjai nap mint nap 
szembesülnek.”

Sohasem felejtem el ezt a böl-
csességet. Az alatt az ötven év 
alatt, amit Dél-Afrikában töl-
töttem, voltam jesiva vezetője 
és zsinagóga rabbija is, és min-
dig szem előtt tartottam ezt a ta-
nácsot.

Bár csak egyetlen alkalom-
mal találkoztam a Rebbével, lát-
tam, hogy sokat törődött a dél-
afrikai zsidósággal. Valójában 
persze minden zsidóval sokat 
tö rődött. Abban állt a nagysága, 
hogy az egész világgal törődött.

Avrohom Tanzer

Avrohom Tanzer rabbi a dél-afrikai Yeshiva College igazgatója 
és a Glenhazel Area Hebrew Congregation zsinagóga 

spirituális vezetője. Az interjú 2014-ben készült.

continued on reverse
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ערב שבת פרשת תצוה, י׳ אדר א׳, תשע״ו
Erev Shabbos Parshas Tetzaveh, February 19, 2016

Iwas born in Williamsburg, Brooklyn in 1935, a 
few years before the start of the Second World 
War. As I was growing up I witnessed an influx 

of chassidim and their Rebbes – Satmar, Belz, 
Lubavitch – into Brooklyn. So I got a good taste 
of chassidic life at that time.

However, I did not pursue chassidic life. In fact, 
when it came time to go to yeshiva, I went to Telz 
in Cleveland where I stayed for 13 years – from 
1950 until 1963. Telz is affiliated more with the 
non-chasidic “Lithuanian” style of Talmudic study. 
I left when my rabbis at Telz encouraged me to 
spend a couple of years teaching in South Africa, 
where there was a crisis in Jewish education. 

So I went, and along with a couple of others, 
helped establish the first religious school for 

Jewish children in Johannesburg. We started out 
with a primary school, then established a high 
school for boys and after three years, also a high 
school for girls. 

In December of 1966, I began to plan a visit 
to the United States. One of the items on my 
agenda was to find someone to head the girls’ 
high school, and I was hoping to find a suitable 
candidate in the US.

While in South Africa, I had befriended the 
Chabad emissaries there, and they encouraged 
me to see the Rebbe. So I decided to make an 
appointment, and I hoped the Rebbe might also 
help me with a recommendation with regard to 
the position in the high school.

While meeting the Rebbe, I was most impressed 
with his overwhelming personality. There was 
no question that he was an intellectual giant – 
a truly great man. But he also had an ability to 
see through people that very few have. And 
when speaking to him, I had a sense of being 
acknowledged and understood.

I read an article in Jewish Action by Rabbi 
Johnathan Sacks, the former Chief Rabbi of 
England, describing his first meeting with the 
Rebbe. He was a philosophy student, and he 
planned to interview the Rebbe. But, before he 
even realized it, the whole interview had been 
turned on its head and the Rebbe was asking 
him questions and urging him to get involved in 

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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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

Kóser konyha

Zöldség madárka 
gyerekzsúrra

Párve, glutén- és tojásmentes
1 fej káposzta
1 répa
1 doboz konzerv olajbogyó
Uborka, koktélparadicsom, 
  retek, répa, gomba
1 doboz konzerv 
  csemegeuborka
1 doboz konzerv 
bébikukorica
1 csomag fogpiszkáló

A káposztából egy kis dara-
bot levágunk, hogy megáll-
jon a talpán. A répát meg-
hámozzuk, félbevágjuk, a 
hegyes feléből lesz a madár 
csőre. A répa másik felét fel-
szeleteljük, az uborkát, a ret-
ket és a gombát felkockáz-
zuk, a paradicsomokat elfe-
lezzük, a csemegeuborkát és 
a bébikukoricát felkarikáz-
zuk. A madár csőréhez elő-
készített répába alulról be-
leszúrunk egy fogpiszkálót, 
a fogpiszkáló másik végével 
pedig a káposzta elejére erő-
sítjük az orrot. Két csemege-
uborka-karikából lesz a sze-
me, ezeket egy-egy fél fog-
piszkálóval rögzítjük a répa-
orr fölött. Ezután elkészítjük 
a tollait: 3-4 felé zöldséget 
húzunk egy-egy fogpiszká-
lóra, és jó sűrűn teleszurkál-
juk vele a káposztafejet. Mi-
vel ez a madárka csak zöld-
ségeket tartalmaz, akár te-
jes, akár húsos étel mellé 
felszolgálhatjuk a gyerekek 
örömére.

A rabbi válaszol
Hálapénz a szülészorvosnak

Kedves Rabbi! 
Etikus, ha a szülészorvos pénzt 
kér/fogad el a szülés levezetésé-
ért? (Előre szól, hogy nála egy 
szülés 100.000 forint pl.) Előre is 
köszönöm a választ! 

Üdvözlettel
Levente

Kedves Levente!
Elöljáróban leszögezem, hogy az 
alábbiakban kizárólag a háláchá 
szempontjából vizsgálom a kér-
dést. Azt, hogy Magyarországon 
vagy másutt kikötheti-e előre 
az orvos a kezelés, vagy jelen 
esetben a szülés árát, kérhet-e 
szülésért pénzt stb. azt mindig 
az adott ország jogrendje hatá-
rozza meg (SÁ Chosen mispát 369:2.). 

A micvát ingyen kell végezni
A háláchá szerint a gyógyítás 
micva, vallási parancsolat (SÁ 
Jore déá 336:1.) és az orvosnak tilos 
elfogadnia a tudásának, bölcses-
ségének a díját (uo. 2.), csak a 
plusz erőfeszítéséért és a mun-
kakiesésért kérhet pénzt (uo.). 
A Sulchán áruch egyik kom-
mentárja szerint (Áruch hásulchán 
uo. 3-4.) a „tudás”, amiért nem 
fogadhat el pénzt, az az, amit 
tanult, például, hogy milyen be-
tegségre milyen gyógyszert kell 
adni. Plusz erőfeszítés, amiért el 
lehet fogadnia pénzt lehet pél-
dául az, hogy megírja a receptet 
vagy ellátogat a beteg otthoná-
ba. 

A kieső munkabért 
meg kell fizetni

Ez ahhoz a talmudi elvhez kap-
csolódik, amit egy bibliai versből 
(5Mózes 5:4.) vezettek le bölcseink 
(Nödárim 37a.), ami szerint Mózes 

ingyen tanult Istentől és ezt a 
tudást ingyen adta tovább a zsi-
dóknak, ezért nekünk is ingyen 
kell másoknak átadni a hallotta-
kat. A háláchá ezt úgy értelmezi, 
hogy a micvákat ingyen kell csi-
nálni: az orvos ingyen gyógyít, a 
rabbi ingyen tanít (SÁ uo. 246:5.), 
a mohél (a körülmetélő) ingyen 
végzi el a körülmetéléseket (uo. 
261:1.), a bíró ingyen ítélkezik (SÁ 
CM 9:5.) stb. (lásd uo. 34:18., 265:1., 
272:6.). Mindössze az a kikötés 
ehhez, hogy a munkakiesést ki 
kell fizetnie annak, aki igénybe 
veszi a szolgálataikat. Ezt pél-
dázza Ráv Huná története, aki 
földműves volt. Amikor oda-
ment hozzá két ember, hogy 
ítéljen az ügyükben, a rabbi azt 
mondta, rendben, de fizessék 
meg a munkakiesését (Kötubot 
105a.). A Talmud (uo.) felteszi a 
kérdést, hogy ez nem egyfajta 
tiltott megvesztegetés-e (2Mózes 
23:8.), és megválaszolja, hogy mi-
vel láthatóan munkakiesése van, 
szabad pénzt kérnie.

Ám ez csak arról szól, hogy 
ha valakinek van egy másik 
munkája, és azt akarjuk, hogy 
annak az elvégzése helyett in-
kább foglalkozzon velünk or-
vosként, rabbiként, mohélként 
stb., akkor meg kell fizetnünk 
az idejét, amikor kiesik a má-
sik munkájából. Felteszi az Álter 
rebbe a kérdést (Hilchot tálmud Torá 
1:2.): mi van azokkal, akiknek 
nincs más munkájuk, főállásban 
végzik ezeket a foglalkozásokat? 
A válasza szerint annál inkább 
láthatóan munkakiesésnek szá-
mít, mert ha nem rabbi, mohél 
vagy orvos lenne, akkor nyilván 
más munkával keresné a kenye-
rét, – így az egész napnyi kiesést 

kell pótolni, mégpedig a jelen 
szakmája színvonalának megfe-
lelően, mert feltételezzük, hogy 
legalább olyan szinten tudna 
más munkát is végezni, ahogy 
ezt a szakmáját űzi.

Felmerül a kérdés, hogy mi a 
különbség aközött, hogy a mun-
kát vagy a munkakiesést fizet-
jük meg. Szerintem ebből adó-
dik, hogy más lesz az illető hoz-
záállása a munkához, ha tudja, 
hogy nem pénzért végzi a mun-
káját, hanem azért, mert az egy 
micva. Így adott esetben akár 
ingyen is meg fogja tenni. (A té-
mában lásd még Techumin 36. kötet 221. 
oldal, Contemporary Halakhic Problems 
2. kötet 68-74. oldal, Journal of Halacha 
and Contemporary Society 38. szám 100-
116. oldal.)

Ingyen mégse jó…
A témában van egy fontos 
szempont. Ha nem kapnának 
semmilyen fizetést az orvosok, 
mohélek, rabbik, akkor egy idő 
után senki nem választaná eze-
ket a hivatásokat, és hosszútávon 
nagy árat fizetnénk ezért. Ezért 
kell biztosítani, hogy legyen meg 
a megélhetésük. Ahogy a talmu-
di közmondás mondja (Bává kámá 
85a.): „ingyen orvosnak ingyen 
az értéke” – ami kb. a magyar 
„olcsó húsnak híg a leve” köz-
mondásnak felel meg. 

A kérdéses esetben, ha a szü-
lészorvos plusz erőfeszítést tesz, 
pl. éjjel is rendelkezésre áll, ak-
kor azért – kizárólag háláchikus 
szempontból vizsgálva! – kérhet 
fizetséget. Ugyanakkor fontos, 
hogy mértékletes legyen: nem 
szabad elfelejteni, hogy embere-
ket kezel, és nem cipőket!

Oberlander Báruch


