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Iskolakezdési támogatás
A CEDEK Szeretetszolgálat 
idén is tanszerekkel segíti a rá-
szoruló családokat. Ehhez kér-
jük az Önök segítségét:

Ha van otthon megunt, de 
jó állapotú iskolatáska, tolltar-
tó, juttassák el hozzánk, továb-
bá füzetekre, ceruzákra, tem-
perára, ecsetekre és mindenre, 
ami az iskolakezdéshez kell, 
szükség van.

Segítségüket 
előre is köszönjük! 

http://cedek.hu/
iskolakezdesi-tamogatas/

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., 

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

Kazinczy utca – a Király utca 
és Wesselényi utca közötti 

szakaszon
A rendezvény ingyenes!
www.soletfesztival.hu

גוט שבת

300 vétek büntetésétől menthet meg a tfilin
Zsidó sátor a Szigeten

Idén 23. alkalommal volt kint 
zsidó sátor a Sziget fesztiválon. 
Ebben az évben a legnagyobb si-
kere a tfilinrakásnak volt: dél től 
késő estig az önkéntesek össze-
sen 376 alkalommal segítettek 
az érdeklődőknek felvenni az 
imaszíjat. 

A „szigeti küldöttség” veze-
tőjével, Faith Asertől azt is meg-
tudtuk, ezek között rengetegen 
most először tették fel a tfilint. 
Ezt az eseményt kárkáftának ne-
vezzük, és a Talmud különleges 
jelentőséget tulajdonít neki: „Ez 
egy nagyon magasztos dolog, hi-
szen a Tóra magyarázatai között 
van egy, ami azt tanítja, hogy 
300 vétek alól szabadul fel az 
ember, ha legalább egyszer felte-
szi a tfilint” – magyarázza Aser. 

A lubavicsi rebbe, Menáchem 
Mendel Schneerson rabbi több 

mint 50 éve indította útjára azt a 
programot, melynek célja, hogy 
minél több zsidó férfi vegye fel 
az imaszíjakat. Asertől megtud-
juk, hogy sokan értetlenül áll-
nak ez előtt: mi értelme felten-
ni valakire a tfilint, aki talán 
soha többet nem gyakorolja ezt 
a micvát, és esetleg előtte, utá-
na tréflit eszik? „Az én fizeté-
sem nem lesz több, ha felveszi” 
– mondja enyhe iróniával Aser. 
– „A zsidóságban nem min-
dent vagy semmit alapon megy 
a parancsolatok betartása: egy 
micva is micva. Persze figyel-
ni kell a kóser körülményekre: 
hogy mindkét tfilint felvegye, 
legyen rajta kipa és ilyenek.” 

Mint mondja, általában 
többféle ellenérve van azok-
nak, akiket meg kell győzni ar-
ról, hogy felvegyék a tfilint: van-

nak a „teológus érvelők”, akik 
azt mondják, ők spirituális úton 
kapcsolódnak Istenhez: elég ne-
kik az istenhit, nem kell ehhez 
„egy bőrdarabot magára teker-
ni, mintha vérnyomást mérne”. 
„Ez valójában egy helytelen is-
tenkép. Amit Isten megparan-
csol, az a megadott út arra, ho-
gyan közeledjünk hozzá helye-
sen.” Mások azt mondják, hi-
ányzik belőlük az áhítat a tfilin 
felvételéhez. „Ha valaki azért 
venné fel, mert megfenyeget-
ném, hogy levágom a szigetje-
gyét és kirakatom a fesztivál-
ról (nyilván nem tettem ilyet 
soha), és csak félelemből rakná 
fel, az ugyanúgy érvényes lenne, 
az isteni akarat megtestesülése. 
Mindegy, miért teszi fel. Nem 
csak az áhítat számít, a cseleke-
det is. 

 



2 2018. augusztus 17.

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

Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 19.35 Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban, Károly krt. 20.)
Péntek: 18.30 Miért tiltja a Tóra a keveréseket (hús-tej, gyapjú-len)? 
  (Oberlander Báruch rabbi előadása); 19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás, 9.15 Reggeli ima, majd Kidus 
  19.10 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 háború szabályai 

Szakaszunk – Softim (5Mózes 
16:18–21:9.) – a közigazga tá si 
adminisztráció (bíróság, rend-
őr ség) szükségességének le írá- 
 sával kezdődik, majd a ki rály-
választás módját írja elő, ha a 
nép királyt akar, a környező 
né pek mintájára. Mózes megis-
métel itt egy sor tilalmat, amit 

már ismerünk a Tó ra előző 
könyveiből, majd a menedék-
városok kijelölésé ről értekezik, 
és azok működé si szabályait is-
merteti. A szakasz vége felé a 
had viselés zsidó módozatait 
(fel hívás a béké re) és a hadkö-
telesek felmentési lehetőségeit 
ismerteti velünk az Írás. 

Zsidó híradó
A 70 éves Izrael Államot 

ünnepelték a Sziget fesztiválon

Istenfélelem a hit tartóoszlopa
Eheti tórai szakaszunkban, a 
Soft imban olvashatjuk a követ-
kező sorokat:

„És lesz, midőn majd ül ki-
rályi trónján, írja le magának 
a tannak másolatát egy könyv-
be, abból, mely a levita papok 
előtt van. Legyen nála és olvassa 
azt életének mindennapjain át, 
hogy megtanulja félni az Örök-
kévalót, az ő Istenét, hogy meg-
őrizze a tannak minden szavát 
és a törvényeket, hogy megtegye 
azokat.”1

Bár fenti sorok kifejezetten 
a királyra vonatkoznak, a Tóra 
tanulása minden zsidó számá-
ra előírás. Vajon miért? Mitől 
olyan fontos egy vallásos zsidó 
számára a Tóra-tanulás? A vá-
laszt ugyancsak a fenti idézet-
ben leljük meg: „hogy megta-
nulja félni az Örökkévalót.” Is-
ten félelme a hit egyik alapvető 
eleme, és ez fordítva is igaz: va-
lódi, tartós hit sincs istenfélelem 
nélkül.

Sokan – tévesen – úgy gon-
dolják, hogy az Istenben való hit 
egyfajta adottság: az ember vagy 
képes hinni vagy nem, de a ket-
tő között nincs átjárás. A való-
ság ezzel szemben az, hogy a 

hit, minden ember egyik alap-
vető (és nem csak veleszüle-
tett, hanem fejleszthető) képes-
sége. Ahhoz azonban, hogy azt 
a megfelelő tudatossággal él-
jük meg, nem elég Istent szeret-
ni, félni is kell őt. Ezt pedig csak 
úgy érhetjük el, ha megtanuljuk, 
hogy miként közeledjünk hozzá 
és azt, hogy Ő milyen elváráso-
kat támaszt felénk. Ennek meg-
ismeréséhez a Tóra biztosítja a 
kereteket.

Elul hónap spirituális szolgá-
lata is az istenfélelemben gyö-
keredzik. Ekkor sorra veszük, 
hogy milyen mértékben sikerült 
valóra váltani az elmúlt évre vo-
natkozó kötelezettségeinket, és a 
hiányosságokat figyelembe véve 
megbánást, azaz tsuvát gyakor-
lunk.

A tsuva azonban nem a ter-
méketlen agonizálást kívánja 
meg tőlünk, hanem az újrakez-
désbe vetett hitet és reményt. 
Saját múltbéli hiányossága-
ink belátása éppen arra szolgál, 
hogy észrevegyük: tengernyi le-
hetőség áll még előttünk önma-
gunk javítására, a Tóra-tanulás-
ra, s ezek által az Istenben való 
hitünk elmélyítésére. 

Kovács Jichak rabbinövendék1 5Mózes 17:18-19.

Izrael Állam fennállásának 70. 
évfordulója alkalmából tartot-
tak fogadást mintegy huszon-
öt ország budapesti misszió-
vezetőjének részvételével a 
Sziget fesztiválon. 

„Nagyszerű ötlet volt, hogy 
együttműködési megállapo-
dást kötöttünk a Sziget fesz-
tivállal Izrael Állam 70. szü-
letésnapja alkalmából.” – 
mond ta Joszi Amrani a meg-
hívott vendégek előtt, akik 
között a hazai közélet szá-
mos ismert személyisége is je-
len volt. „Nagyon fontos szá-
munkra, hogy elhozhattuk 
az izraeli kultúrát Magyaror-
szágra, és nagy örömmel tölt 
el, hogy Orbán Viktor minisz-
terelnök nemrég tett hivatalos 
izraeli látogatása nyomán jö-
vőre a magyar kultúrát ünne-

peljük Izraelben. Ez ajándék 
annak a rengeteg magyar gyö-
kerű zsidónak, aki a mi orszá-
gunkban él, és ajándék Izrael 
Állam számára is”. 

Fekete Péter, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
kultúráért felelős államtitkára 
kiemelte: nagy megtisztelte-
tés, hogy Izrael Állam fennál-
lásának 70. évfordulója alkal-
mából a Szigeten beszélhet-
nek a két ország művészetéről, 
ba rátságáról, az egyensúlyról. 
Ká dár Tamás, a Sziget főszer-
vezője arra hívta fel a figyel-
met, hogy a fesztiválra több 
mint száz országból érkeznek. 

A Sziget és Izrael Állam kö-
zötti együttműködési megál-
la podás eredményeképpen a 
fesztivál egy hete alatt számos 
izraeli művész lépett fel. 
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Velem és a Rebbével történt

A múlt kijavításának művészete
Az áldott emlékű lubavicsi reb - 
be, Menachem Mendel Schneer-
son rabbi minden évben írt egy, 
a közelgő újévre felkészítő le-
velet „Népünk, Izrael fiainak 
és leányainak, szerte a világon” 
címmel. Alább egy ilyen levél 
szabad fordítását olvashatják.

Isten kegyelméből
5738. elul 18. (1978. szept. 20.)
Brooklyn, N.Y.

Népünk, Izrael fiainak 
és leányainak, szerte a világon
Üdvözlet és Áldás!
Ezen év kezdetén említettük, 
hogy különleges jelentőséggel 
bír ez az esztendő, mert szökőév 
és egyben a 19 éves ciklus lezá-
rása (máchzor kátán) is.

A szökőév alapvető cél-
ja, hogy pótolja a holdévek és 
a napévek hosszának eltérésé-
ből adódó hiányt, és biztosítsa, 
hogy az ünnepek az év megfele-
lő szakaszában köszöntsenek be 
(pl. peszách tavasszal stb.).

Egy mélyebb értelmezés sze-
rint a Hold járásán alapuló nap-
tárunk („A zsidók a Hold alap-
ján számolják az éveket”) egy-
ben szimbólum és periodikusan 
ismétlődő emlékeztető is arra, 
hogy a zsidóknak Isten adta ké-
pessége van azon napok kijaví-
tására, melyeket – bármilyen 
ok ból kifolyólag – a zsidóság, a 
Tó ra és a parancsolatok szem-
pontjából nem használtak ki 
teljes mértékben. Továbbá, ha 
valakinek a viselkedése kíván-
nivalót hagyott maga után, le-
gyen szó helytelen gondolatok-
ról, szavakról vagy tettekről, ak-
kor zsidóként képes arra, hogy a 
megfelelő elszántsággal és eltö-
kéltséggel teljes mértékben ki-
javítsa a múlt minden hibáját és 

tévedését, egyetlen elhatározás-
sal és egyetlen pillanat alatt.

Ebben nyilvánul meg a meg-
térés, a tesuvá különleges és min - 
denekfelett álló tulajdonsága, 
mellyel a Tóra parancsolatai fe-
lett áll, hiszen azok teljesítése 

teni a megfelelő alapot a jövő 
számára.

Elul hónap természetesen a 
megtérés hónapja, melynek cél-
ja, hogy a zsidók az elmúlt év-
ben elkövetett vétkeik kijavítá-
sával és mulasztásaik korrigálá-

mind meghatározott időt igé-
nyel.

Például az első micva, me-
lyet a parancsolatokra kötele-
zett embernek meg kell tennie, 
az égi királyság jármának, azaz 
Isten uralmának elfogadása – 
kábálát ol málchut sámájim, 
mely a parancsolatok magunkra 
vállalásának előfeltétele és alap-
ja. Ezt a micvát a Smá Jiszráel 
recitálásával teljesítjük, az ima 
szavainak pontos és szándékkal 
való elmondásával, megfelelő-
en összpontosítva. Ez pedig időt 
vesz igénybe.

Azonban a megtérés, ahogy 
fent említettük, abban is külön-
leges, hogy egy pillanat alatt tel-
jesíthető.

A megtérés felülemelkedik 
az időn és a fizikai világon, és 
egy pillanat alatt képes megvál-
toztatni a múltat, és megterem-

sával visszatérjenek gyökerük-
höz és valódi lényegükhöz. Elul 
hónapon belül pedig az utolsó 
12 nap erre a legmegfelelőbb, 
amikor minden egyes nap az év 
egyes hónapjainak felel meg.

Így tehát, ha ez az a perió-
dusa az évnek, melyet a hibá-
ink megtérés általi kijavításának 
szentelünk, akkor még inkább 
igaz ez a szökőévben ránk kö-
szöntő Elul hónapra, különösen 
pedig arra, mely egy teljes cik-
lust zár le.

Az is érthető, hogy mivel 
a „Szolgáljátok az Örökkéva-
lót örömmel” írásvers értelmé-
ben a Tóra minden parancsola-
tát örömmel kell betartanunk, a 
megtérés micváját is őszinte vi-
dámsággal kell teljesítenünk, 
kü lönösen, hogy a tesuvá az ösz-
szes micva felett áll.

Egyértelmű, hogy nincs el-

lentmondás ez ügyben, hiába 
igényel a megtérés szigorú ön-
vizsgálatot és őszinte megbánást, 
hiszen az a tény, hogy az Örök-
kévaló megajándékozta a zsidó-
kat az egyetlen pillanat alatt tel-
jesíthető megtérés lehetőségével 
és erejével, továbbá meg is ígér-
te számukra, hogy visszatérésük 
mindig elfogadásra talál, önma-
gában is ok a kitörő örömre.

Ezért, amikor egy zsidó el-
határozza, hogy megtér, és ezt 
örömmel teszi, akkor elmúlnak 
a szorongásai, még azok is, me-
lyeket korábbi tettei miatt ér-
zett, mert „az öröm áttöri a ha-
tárokat”. Minden esetben igaz a 
mondás, mely szerint „semmi 
sem állhat a megtérés útjában” 
és ez csak tovább növeli a meg-
térés kapcsán érzett örömöt.

Mivel az „Örökkévaló viszo-
nozza a kegyességet”, méghozzá 
a legbőkezűbb módon, az isteni 
áldások korlátlan, túláradó mér-
tékben hullanak ránk, és ezért 
biztosra vehető, hogy az Elul hó-
napban meghozott elhatározá-
sok mind teljes mértékben va-
lóra válnak. Ez is hozzájárul a 
„ktivá vöchátimá tová” (jó be-
íratást és bepecsételést) jókíván-
ság beteljesedéséhez az eljöven-
dő új esztendőben, mindannyi-
unk és egész Izrael számára.

„Isten csodákat tesz” – ezen 
általános áldás része az a bizto-
síték, mely szerint a zsidó nép 
a száműzetés idejének végéhez 
közeledve megtérést gyakorol, 
amikor egy pillanat alatt, azon-
nal eljön megváltásuk. 

Tisztelettel és a ktivá vechá-
ti má tová áldásával kívánok jó 
és édes évet mind anyagiakban, 
mind lelkiekben.

Menachem M. Schneerson

A Rebbe a hozzá érkezett leveleket és kéréseket olvassa 
a ros hásáná előtti napon apósa sírjánál. 

Az elolvasott leveleket széttépi és a 6. rebbe sírjára szórja.
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

Kóser konyha

Cukkinis-
krumplis kugli

Tejes, gluténmentes

5 közepes méretű cukkini
2 közepes krumpli
1 nagyobb hagyma
6 tojás
2 ek. étolaj
Só és bors, ízlés szerint
¼ kk. szárított bazsalikom
1 pohár reszelt sajt
A tetejére: néhány kanál 
  szezámmag (elhagyható)

A krumplit megpucoljuk, 
nagy lyukú reszelőn lere-
szeljük, a cukkinit szintén 
lereszeljük. 6-8 percnyi ál-
lás után a levét kinyomkod-
juk (ezt a levet később zöld-
ségleveshez adhatjuk). A to-
jásokat egyenként pohár-
ba ütjük, és minden oldalról 
megvizsgáljuk. Amennyiben 
vércseppet találunk a tojás-
ban, úgy kidobjuk, és a kö-
vetkező tojás felütése előtt 
kiöblítjük a poharat. A to-
jásokat a reszelt zöldséghez 
adjuk az olajjal és a fűszerek-
kel együtt, a végén pedig a 
reszelt sajtot is a keverékhez 
adjuk, és alaposan összefor-
gatjuk. Egy tűzálló tálat olaj-
jal kikenünk, a cukkinis ke-
veréket egyenletesen elterít-
jük a tálban, majd megszór-
juk a szezámmaggal. 220 
fokos sütőben 30 perc alatt 
megsütjük, a sütés utolsó né-
hány percében átkapcsolha-
tunk grillre, hogy kissé meg-
piruljon a kugli teteje.

Generációk sorának tanítója: Joszéf Káró rabbi

költözött, megnősült és megala-
kította saját iskoláját. Valószínű-
leg itt ismerkedett meg a zsidó 
misztikával, a Kabbalával. 

Élet a Szentföldön
Első felesége korai halála után 
újranősült (majd később, is-
mét megözvegyülve 80 év felett 
harmadszor is megházasodott) 
és több rövid kitérővel a Szent-
földre költözött. Cfáton telepe-
dett le, a kabbalisták városában. 
Itt hamar a Bét Din tagja lett, 
és amikor a rabbinikus bíróság 
vezetője, Jáákov Béráv rabbi 11 
évszázad után felelevenítette a 
rabbinikus felavatás, a szmichá 
intézményét, Joszéf Káró lett az 
egyik első, akit rabbivá avattak. 

Joszéf rabbi cfáti jesivájába 
tömegével érkezték a tanítvá-
nyok. Jáákov Béráv rabbi halála 
után került a bét din élére. Ha-
marosan Izrael földjén és a di-
aszpóra számára is ez lett a leg-
fontosabb és általánosan elfo-
gadott vallási bíróság: nem volt 
olyan, nagy horderejű kérdés, 
amiben ne a cfáti bét din dön-
tése lett volna a mérvadó. Joszéf 
Káró rabbi egy egész generáció 
vezetője lett. 1575-ben bekövet-

kezett haláláig nem pihent: taní-
tott, tanult és ellátta teendőit a 
cfáti rabbinikus bíróság élén.  

Bár leginkább a fentebb már 
említett Sulchán áruch szerző-
jeként ismert, valójában a zsi-
dó élet több más területéről 
is írt műveket, melyek között 
kabbalisztikus tanítások éppúgy 
megtalálhatóak, mint a talmudi 
magyarázatok vagy éppen a zsi-
dó etikával foglalkozó írások. 

Terített asztal
A Sulchán áruch (Terített asztal) 
napjainkig a legmeghatározóbb 
törvénykönyv, ami a betérés 
mikéntjéről éppúgy ad útmu-
tatást, mint az étkezés közbeni 
viselkedés szabályairól. A mű 

„A teremtés 5325. évében Ve-
lencében jelent meg r. Joszef 
Káró (mh. 5335) nagy műve: a 
Sulchán Áruch, a zsidó élet tör-
vényeinek terített asztala. … a 
maga magasztos erkölcsi felfo-
gásával az élet minden napjának 
minden jelenségére, minden 
kicsinyesnek látszó megnyilvá-
nulására is kiterjed és felöleli a 
zsidó embernek Istenével, ön-
magával, családjával és ember-
társaival szemben fennálló és 
tartozó kötelességeit.” – ezekkel 
a szavakkal vezette fel Singer 
Leo várpalotai ortodox főrab-
bi az általa fordított ún. Kicur 
Sulchán áruchot, vagyis a Slomó 
Ganzfried rabbi által írt Sulchán 
áruch kivonatot.

Újságunk Kérdezd a rabbit 
rovatában olvasóink sokszor 
találkozhattak már Káró rab-
bi Sulchan áruchjának címével 
és a benne foglalt szabályokkal. 
Az alábbiakban a 463 évvel ez-
előtt elkészült mű szerzőjét mu-
tatjuk be. 

Korai évek
Joszéf Káró a spanyol inkvizíció 
idején, 1488-ban született To-
ledóban. Családja a kegyetlen 
ül döztetés elől elmenekült szü-
lőföldjéről, és városról városra 
vándoroltak, míg végül Kons-
tantinápolyban leltek új otthon-
ra.  Joszéf ekkor mindössze négy 
esztendős volt, első tanítója 
édesapja, a későbbi nikápolyi 
rab bi, Efrájim volt. 

Joszéfről hamar kiderült, 
hogy különleges képességekkel  
van megáldva, fiatal korától  
kezdve bölcsként tisztelték és so-
kan fordultak hozzá háláchikus 
útmutatásért. Miután Driná-
polyba (Edirne, Törökország) 

Joszéf Káró rabbi sírja Cfáton

négy részre oszlik: Orách chájim 
(mindennapi élettel, az élet kör-
forgásával és ünnepekkel fog-
lalkozó előírások), Jóre déa (ez 
többek között a kóserság, a kó-
ser vágás és a mikve szabályait 
foglalja össze), Éven háézer (ez 
tartalmazza a házasság, válás, 
gyereknemzés és más kapcsoló-
dó témák szabályait) és a Chósén 
hámispot (pénzügyi szabályo-
zást és a zsidó joggyakorlás sza-
bályait ismerteti). A mű alapjául 
Joszéf rabbi egy korábbi műve 
a Bét Joszéf szolgált, mely Já-
kob ben Áser (1269–1343) Árbá 
turim című művének magyará-
zatait tartalmazza.

(Moshe Miller írásai nyomán) 

Joszéf rabbi aláírása


