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Kol nidré egy főre

Kedd este köszöntött ránk a zsi
dó vallás legmegrendítőbb és 
legszentebb pillanata: Jom ki
pur, az ítélet napja, amikor eldől 
minden élő következő évi sorsa. 
Ilyenkor megtelnek a zsinagó
gák fehér kitlibe, halotti ruhába 
burkolózó férfiakkal, imaköny
veikbe mélyedő asszonyokkal. 
Le vetjük a rossz asszociációt 
kel tő, gazdagságot hirdető arany 
ék szereinket, bőrcipőinket, és 
tisz ta szívvel állunk az Örökké
va ló elé, kérve bocsánatát az 
elő ző évi bűnökért és áldását a 
kö vetkező esztendőre. 

Az EMIH és a magyarorszá
gi Chábád mozgalom zsinagó
gái idén is megteltek. Sőt, a Bu
dai várban újranyitott középko
ri zsinagógával immár a hármas 
főváros minden részében, Bu
dán, Pesten és Óbudán is össze
gyűlhettek az imádkozók, ami 

mellett a vidéki közösségekben 
is tartottak jom kipuri imákat. 

Bár ez a bepecsételés ideje, 
a haszid tanítás úgy tartja: még 
ekkor sem késő megtérni (való
já ban sosem késő persze…) hi
szen Szimchát Toráig, a Tóra 
öröm ünnepéig még megváltoz
tat hatjuk az esetlegesen, ne adj 
Isten, ránk mért rossz sorsot: 
micvákkal, imákkal és adako
zás sal. Az utolsó utáni esély 
meg rendítő történetét idézte fel 
Oberlander Báruch rabbi jom ki
puri beszédében a Vasvári Pál 
utcai zsinagógában. Egy koráb
ban Magyarországra látogató 
kán tortól hallotta ezt a történe
tet, aki ezzel magyarázta, miért 
tud ja olyan különleges odaadás
sal mondani az ünnepet megnyi
tó Kol nidré imát. Egy alkalom
mal ugyanis ez a kántor egy ha
talmas, kétezer fő befogadására 

alkalmas zsinagógában volt elő
imádkozó. Az ünnep után az em
berek szétszéledtek, ám a kántor 
még a holmijait pakolászta a ki
ürült zsinagógában, amikor egy 
férfi szólította meg: mikor kez
dődik a Kol nidré? kérdezte a 
betérő. A kántor hamar átlátta, 
hogy az illető eltévesztette a dá
tumot, és egy nappal később ér
kezett. Mikor ezt elmondta neki, 
a férfi nekikeseredve felsóhajtott: 
apám azt mondta nekem, amíg 
minden évben meghallgatom a 
Kol nidrét legalább, addig zsidó 
maradok. Most akkor vége…? A 
kántor nem késlekedett, hiszen 
megértette, hogy ennek az em
bernek ez az egyetlen halvány 
kis kapcsa maradt már csak a zsi
dósággal: felvette a tálitját, és ott 
helyben, az üres zsinagógában, 
az egyetlen férfi számára újból 
elmondta a Kol nidrét. 

Zmanim 
zsidó határidőnapló

A Zmanim zsidó határidőnap
tár a héber és polgári dátumo
kat, ünnepeket foglalja ma
gában. A most kezdődött zsi

dó év, 5779 kezdetétől (2018. 
szept. 9.), praktikusan 2019. 
dec. 31ig, tehát mintegy más
fél év határidőnaptára. Az ele
jén néhány oldalban a fonto
sabb zsidó imák találhatók.

Ára: 2500 Ft, átvehető 
a Keren Or Központban 

(1052 Bp., Károly körút 20.) 
Házhozszállítás esetében plusz 
postaköltséget számolunk fel.

Kabbala kurzus 
Köves Slomó rabbival

2018. nov. 8.–dec. 20.
Vegyen részt az EMIH képzé
sén, mélyüljön el a zsidó misz
tikában a Zsidó Tudományok 
Szabadegyetemének Kabbala  
kurzusán Köves Slomó rabbi
val, csütörtök esténként 18 
órá tól. A hat részes kurzus ke
retében betekintést nyerhet a 
kabbala és a zsidó misztika fi
lozófiájának alapgondolataiba.

A Kabbala kurzus részvételi 
díja 15 000 Ft, helyszín: Óbu
dai Zsinagóga (1036 Budapest, 
Lajos utca 163.).

Nyílt Nap a Maimonidész 
Gimnáziumban

A nagy érdeklődésre való te
kintettel az ősz folyamán is 
várjuk nyílt napjainkra a szü
lőket és diákokat! Első őszi 
nyílt napunk dátuma: 
2018. október 17., szerda 8:00
A részvétel előzetes regisztrá
cióhoz kötött, jelentkezés: 
info@zsidogimnazium.hu vagy 

30/990-3694
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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: 18.20 Délutániesti ima (a Keren Orban, Károly krt. 20.)
Péntek: 17.00 Kabbala óra: Miért szabad Szimchát Torákor, amit máskor tilos?
(Oberlander Báruch rabbi előadása); 18.00 A szombat fogadása, esti ima és kidus a sátorban 
Szombat: 8.45 Hetiszakasztanulás, 9.15 Reggeli ima, majd Kidus 
  18.00 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

Hetiszakasz
A hetvensoros „dal”

Hetiszakaszunk – Háázinu (5Mó- 
zes 32:152.) – a Tóra utolsó 
előtti szakasza, Mózes hattyú
dalát tartalmazza. A lírai köl
temény formájában előadott 
„utolsó figyelmeztetés” nyoma
tékosan kéri a zsidó népet, ma
radjon hű az isteni Tórához a 
vezér halála után is. Röviden, 
pár mondatban felvázolja a zsi

dó nép történetét, Isten segít
ségét, és leírja, milyen szörnyű 
lesz a büntetés, ha hátat fordí
tanak Istennek és Tórájának. A 
szakasz azzal végződik, hogy 
Isten felszólítja Mózest, menjen 
fel a Nebó hegyére, ahol meg 
fog halni. Ezelőtt még azon
ban, a következő szakaszban, 
megáldja Izraelt.

Zsidó híradó
Florence hurrikán: kóser 

ételcsomaggal segít a Chabad

A katasztrófa sújtotta terület
re helikopterrel juttatták el a 
segélycsomagokat.

Kóser étellel látták el a 
Florence hurrikán által súj
tott otthonok lakóit a Cha
bad moz galom önkéntesei  
– közöl te az Arutz Sheva. 
Az ÉszakKarolinában fek
vő Wilmingtonban  pénteken 
csa  pott le a vihar, eddig 35 
em ber esett áldozatul, és egyes 
becslések szerint a kár mérté
ke akár a 17 milliárd dollárt is 
elérheti.

A csaknem 1000 fős wil
ming toni zsidó közösség ve
zetője, Moshe Leiblich rab
bi telefonon kért segítsé
get a Charlotteban lévő Ohr 
HaTorah zsinagógától. Yossi 
Groner rabbi azonnal intéz
kedni kezdett, és csaknem 70 

kilogrammnyi kóser étel eljut
tatásában segédkezett. 

Az ételcsomagokat első
ként kamionnal próbálták 
meg a helyszínre szállítani, 
ám a hatóságok túl kockáza
tosnak látták ezt a megoldást 
a veszélyes útviszonyok miatt. 
Végül Groner rabbi fia vetet
te fel az ötletet egy helikopter
szerelő barátjának, aki segített 
eljuttatni a wilmingtoni repü
lőtérre az ételt.

A főként csirkehúst és tej
termékeket tartalmazó cso
magoknak köszönhetően a 
hurrikán sújtotta területen élő 
zsidóság nem maradt kóser 
étel nélkül. „Hatalmas és valós 
segítséget jelentett” – mondta 
Leiblich rabbi háláját kifejez
ve a médiának adott nyilatko
zatában.

Készülés Szukkot ünnepére

Életünkben folyamatosan a szel
lemmel és az anyaggal, a szenttel 
és a profánnal vagyunk kapcso
latban. Ezt a dichotómiát fejezik 
ki hetiszakaszunk elején Mózes 
szavai:  

„Figyeljetek egek, hadd szól
jak és hallja meg a föld szám 
szózatát.”

Bölcseink tanítják, hogy a 
héber háázinu kifejezés – ame
lyet magyarul „figyeljetek egek
nek” fordítunk, a közelséget fe
jezi ki, míg azon héber szó ame
lyet „halljának” fordítottak a 
nagyobb távolságot hivatott ki
fejezni, ezzel arra az esetre utal
va, amikor valakit a távolból 
szólítunk, hogy meghallja sza
vunkat.

Mózes, a közelről hívó kifeje
zést használta, amikor a meny
nyekhez szólt, s a távolra szó
lót amikor a földhöz. Bölcse
ink tanítják, hogy ennek az volt 
az oka, hogy Mózes olyan ma
gas spirituális szinten volt, hogy 
ennek megfelelően a mennye
ket szólította meg először, s csak 
azután az anyagiságot képvise
lő földet, amelytől pedig távo
labb volt.

Vajon mi fentiekből a tanul
ság? Milyen tanítással szolgál 
mindennapi életünkre?

A haszid filozófia tanítja, 
hogy minden egyes zsidó lelké
ben ott leledzik egy szikra Mó
zesből, s eme szikra által mi is 
közelebb vagyunk  a mennyhez 
mint a földhöz.

Fentiek azonban látszólag egy 
ellentmondást tárnak elénk: em
berként és zsidókként az a felada
tunk, hogy a fizikai cselekede
tek során át tárjuk fel a világban 
rejtőző istenit. Ha ez így van, 
akkor nem a fizikaisághoz kellene 
inkább közelebb lennünk?

Bár valóban részt kell vállal
nunk a fizikai világ teendőiből, 
de csak addig, amíg nem azok 
határoznak meg minket. Mó
zes szavai is ezt tanítják, s ezt az 
eszemeiséget hordozza magá
ban Szukkot ünnepe is. Az ün
nep alatt a szukka testesíti meg 
az otthonunkat és mindenna
pi életünk színhelyét, azonban 
ezen profán funkciói mellett is 
a legmagasabb szentséget kép
viseli. Ez lesz Szukkot legfon
tosabb üzenete is a számunkra: 
bár az anyagiság által meghatá
rozott világban élünk, azt min
den egyes lépésünkkel a szent
ségbe emelhetjük.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Tali Loewnthal írása 

nyomán
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A Rebbe szava

A Szukkot: otthonos viszony az istenséggel
(Részlet a Rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi beszédeit tartalmazó Likuté szichotból)

 

A Rebbe Szukkot félünnepén a New Yorki Chábád központ előtt 
felállított szukájánál mézes süteményt oszt a sorban állóknak, 

megáldja őket jó évre és röviden elbeszélget velük. (1980) 

Körülvéve a micvával
A Tóra azt parancsolja1,  „Sát
rakban lakjatok hét napon át; 
mindenki, aki bennszülött Izrá
elben, lakjék sátrakban.” Ennek 
a micvának a magyarázatakor 
a bölcseink azt mondják:2„Úgy 
kell élnetek [a szukkában], 
ahogy [az otthonotokban] él
tek.” Az ünnep hét napja alatt3 
minden hétköznapi rutintevé
kenységünk a sátorban zajlik. 
Ahogy bölcseink magyarázzák: 
„Mert e hét napra a szukkát úgy 
kell tekintenünk, mint állandó 
lakhelyet, mint ideiglenes ottho
nunkat… Az ember eszik, iszik, 
pihen… és tanul a szukkában.” 
Bölcseink rámutatnak, hogy a 
„micvák elrendelésének egye
düli célja az ember pallérozá
sa”: a micvák megtartásával az 
ember felemeli saját magát és a 
környezetét is. A legtöbb micva 
csak bizonyos részét érinti a lé
tezésünknek, és csak bizonyos 
dimenzióit a környezetünknek. 
Amikor felvesszük a tfilint, az
zal felmagasztosul az ember 
feje, szíve,4 a karja és persze az a 
bőrszíj is, amit igénybe veszünk. 
De amikor a szukkába beköl
tözünk, a micvában az egész 
test érintett: az ember életének 
legalacsonyabb rendű megnyil
vánulásai is eszközzé lesznek 
az Istennel való kapcsolatában.5 
A szukka micvájának üzenete 
nem önmagában való: hatás
sal van arra, miképpen fogunk 
viselkedni az elkövetkezendő 
évben. A Tóra röviden ennyit 
mond erről:6 „Minden útjaidban 
ismerd meg őt.” Bölcseink eh
hez hozzáteszik:7„E rövid vers 
re épül a Tóra minden alap
ja.” Mert az istenség nemcsak a 

zsi nagógában van jelen vagy a 
tan házban, hanem az életünk 
min den területén, minden kis 
sar kában. Ez válik kézzelfogha
tóvá számunkra a sátorban la
kozás micvája révén.

 
Spiritualitással tölteni meg 

az anyagi világot
Valahányszor egy fizikai eszkö
zök kel kapcsolatos micvát tel

vára…, úgy a szukká is szent
té lesz a mennyek javára.”10 
A szukká mélyebb kapcsolatot 
teremt anyagiak és szellemiek 
között, mint ami sok más egyéb 
micva alkalmával létre jöhet. A 
legtöbb más esetben az anyagi 
eszköz és a spirituális hatás kö
zötti viszony, amit a micva tel
jesítése megteremt, nem hatja 
át az anyagi eszköz teljes valóját. 

A „békesátor”
Bölcseink a szukká micváját 
az egység fogalmával társít
ják, amint az látható ebben 
a megfogalmazásban:11 „bé
kétek sátra”, és ebben a ki
jelentésben:12 „Az egész Izra
el megfér egyetlen sátorban.” 
Miért kapcsolódik össze a 
szukká fogalma a békesség
gel és az egységgel? A chászid 
gondolkodásban azt a magya
rázatot leljük, hogy a szukká 
parancsolatának megtartása 
transzcendens, spirituális fényt 
hoz ebbe a világba, melynek a 
megnyilatkozása eltöröl minden 
kölünbséget ember és ember kö
zött, és alapvető egységet teremt 
közöttük. A világunkat a meg
osztottság jellemzi. A szukká 
micvája arra rendeltetett, hogy 
elárassza a világot az egység is
teni állapotával, mely lényege 
szerint idegen a sokféle különb
ség által megosztott világban. 
Egy másik értelemben mond
hatjuk, hogy ez a micva fel
oldja azt a különbséget, mely a 
spirituális és az anyagi létezés 
között áll fenn. Földi nézőpont
ból ugyanis ez a két dimenzió 
szöges ellentétben látszik állani 
egymással. Az Isten nézőpont
jából azonban az anyagi és a 
spirituális létezés mind csak 
kifejezője az Ő lényegének, és 
képesek egymásba olvadni teljes 
harmóniában.

 

jesítünk, kapcsolatot teremtünk 
köztük és a micva spirituális 
ho zadéka között. Attól kezdve 
ezek a tárgyak tásmisé micvá („a 
micvához használatos esz
közök”) lesznek. Minthogy a 
spiritualitással létrejött kap
csolatuk megmarad, az olyan 
tárgy, amit micva teljesítésé
hez használtunk, alantas cé
lokra többé nem használható.8 
A szukká felépítéséhez igény
be vett anyagi eszközök és a 
hozzájuk kapcsolódó spiritu
ális hatás között még mélyebb 
az összefüggés. Bölcseink azt 
mondják:9  „Amint az áldozat 
odaszenteltetik a mennyek ja

Ezért azután – bár kellő tisztelet
tel illik bánnunk velük – ezek az 
eszközök nem lesznek szentté: 
nem válnak eggyé a spirituális 
világgal. Az odaszentelés azt je
lentené, hogy a fizikai tárgy min
denestül szentséggel átitatottá 
lesz, s ez a fajta mélyeb kapocs 
születik meg a sátorban lakozás 
micvájának teljesítése által.

 
1 3Mózes 23:42.; 2 Szukká  28b; 3 A diaszpórában a Smini Áceret is a szukkában te
lik, bár erre a micvára nézvést nem mondunk áldást; 4 A tfilin a homlokra és a bal 
karnak a szívvel egyvonalban lévő pontjára kerül.; 5 A micva héber szava (jelentése: 
’parancsolat’) rokona a héber/arám cávtá (’kapcsolat’). A micva megtartásával 
kapcsolatot teremtünk azzal, aki a parancsolatot adta. Lásd még: Likuté Torá,  Pá-
rását Bechukotáj  45c.; 6 Példabeszédek  3:6.; 7 Bráchot  63b; 8 Mögilá  26b., Sulchán 
Áruch, Orách Chájim 21:1.; 9 Szukká 9a – idézi Sulchán Áruch HáRáv 638:1.; 10 Ezért 
tilos a szukká építéhez felhasznált anyagokat más célra használnunk az ünnep ideje 
alatt (Sulchán Áruch HáRáv 638:15–16); 11 Lásd a napi liturgiában.; 12 Szukká 27b. 
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Kóser konyha
Fűszeres 

zöldségköret 
wokban

Párve
3 nagy sárgarépa
1 cukkini
1 fej hagyma
4-5 gerezd fokhagyma
½ karfiol
1 póréhagyma; 1 paradicsom
½ kaliforniai paprika 
  (sárga vagy piros húsú)
2 ek. hidegen sajtolt olívaolaj
Só, bors, őrölt koriander, 
  ízlés szerint
2 ek szezámmag
1-1 kk. fokhagymapor, 
  szárított bazsalikom 
  és szárított kakukkfű

A répát, a cukkinit és a pó
réhagymát felkarikázzuk, a 
többi zöldséget is feldara
boljuk. A karfiolt kisebb ró
zsákra szedve vízbe áztatjuk, 
majd folyó víz alatt átmos
suk, és alaposan átvizsgál
juk, nincse benne bogár. A 
wokban felhevítjük az olajat, 
rádobjuk a zöldségeket, előbb 
a sárgarépát, egy percnyi ke
vergetve pirítás után a hagy
mákat és sorban a többi zöld
séget is hozzáadjuk, és a fű
szerekkel, valamint a sze
zámmaggal gazdagítjuk a 
wok tartalmát. A szezámma
got felhasználás előtt meg
piríthatjuk száraz serpenyő
ben, különleges ízt adva vele 
az ételnek. Mintegy 10 perc
nyi pirítás után (időnként ke
verjük meg) sózzuk meg az 
ételt, keverjük még egyszer 
össze, és forrón tálaljuk hú
sok vagy halak köreteként, 
esetleg gombával gazdagítva 
– önálló fogásként.

Miskolcon mutatták be A Bármicvó fiúkat
A vallásos zsidósággal foglal ko
zó dokumentumfilmek gyak  
ran valamilyen misztikus vilá
got mutatnak be, céljuk szerint 
közelebb hozva ezt a világot az 
emberekhez, valójában azon
ban távol tartva a nézőközön
séget. Akad azonban olyan 
al kotás is, amely olyan kreatív 
formában láttatja belülről a val
lásosságot, ahogyan azt a kö 
 zösség tagjai megélik. Ilyen 
Oláh Katalin és Csukás Sándor 
A Bármicvó fiúk című filmje. – 
áll a filmről elsőként megjelent 
interjú bevezetőjében, az Egy-
ség magazin 99. számában. 

A Bármicvó fiúk a 15. Jame
son CineFest Nemzetközi Film
fesztiválon debütált ezen a hé
ten. A miskolci bemutató elsöp
rő siker volt: telt ház volt, any
nyira, hogy a késve érkezőket 
már nem is tudták beendedni, 
nem fértek el. „Nekem nincs en
nél jobb érzés, hogy állva kellett 
néznem a filmemet” – mondta 
el lapunknak Oláh Kata rende
ző. Több olyan néző is felismer
te és megkereste őt, akik tavaly 
ugyanitt a fesztiválon látták Be-
ágyazott emlékek című, a család
ja sorsát feldolgozó filmjét. 

A bármicvó fiúk a két fősze
replő, Arányi György és Köves 
Sálom készülődését mutatja be 
a felnőtté avatási ünnepségük
re, a bár micvóra. Csakhogy Ará
nyi Györgynek 70 évet késett a 
bár micvója, mivel az 1944. már
cius 26ra tervezett ünnepséget a 
németek március 19i bevonulá
sa miatt lemondták. Az ünnepel
tet és családját hamarosan Ausch
witzba deportálták. Itt halt Arányi 
úr édesanyja mártír ha lált.. Évtize
dekkel később Köves Slomó rabbi 
segítségével az Óbudai zsinagógá
ban került újra közel zsidó gyöke
reihez – és a bár micvóhoz. 

„Egy véletlen műve volt, 
hogy rátaláltam erre a történet
re. 2014ben már dolgoztunk a 
Beágyazott emlékeink című fil
münkön, amely édesanyámnak 
a csillagos házakról adott inter

Más egyebek mellett az is 
felmerült, készüle a házas
pár alkotópáros további holo
kauszttúlélőket bemutató fil
meket forgatni: „Nem terve
zünk több ilyet, ezzel befejeztük 

jújából indult, amikor a közössé
gi oldalon megláttam, hogy egy 
83 éves „fiatalember” készül a 70 
éve elmaradt bár micvójára az 
óbudai zsinagógában.” – mond
ta el tavaly a rendező az Egység 
magazinnak A Bármicvó fiúkról. 
– „Azonnal éreztem, hogy a tör
ténetből filmet kell készítenünk, 
és nagyon örülök, hogy minden 
akadály ellenére megcsináltuk.” 

A bemutató utáni beszélgeté
sen a két alkotó, Oláh Katalin és 
Csukás Sándor mellett a film 
egyik főszereplője, Sálomke és 
édesapja, Köves Slomó rabbi is 
részt vett. A közönség sajnála
tára a másik főszereplője, Ará
nyi György egészségi okokból 
nem tudott a hosszú utazás
ra vállalkozni. (A lapzártánk 
után tartott budapesti bemuta
tón azonban – az Örökkévaló 
segítségével – már jelen volt.) 
A beszélgetésen sok kulisszati
tokra fény derült – arra is, mit 
gondol háromnégy évvel ez
előtti önmagáról a fiatalabbik 
bár micvó fiú, aki most látta 
először egyben a kész alkotást. 

a micvénket” – szögezte le Oláh 
Katalin utalva rá, hogy fontos 
feladatuknak érezték felhívni a 
figyelmet a minden családban 
ott lappangó történetekre, arra, 
hogy milyen fontos meghallgat
ni és ezzel megőrizni múltunk
nak ezeket a darabjait. 

Köves rabbit arról kérdez
ték a nézők, mit tenne, ha más 
idősebb emberek bukkanná
nak fel azzal, hogy szeretnék pó
tolni a bár micvójukat. A rabbi 
biztosította róla a közönséget, 
hogy minden ilyen megkeresé
sét örömmel fogadnak, bár azt 
nem ígérhetik – tette hozzá tré
fásan –, hogy mindenki kap egy 
filmet is hozzá. 

A Prix Europa díjra jelölt 
film a budapesti bemutató hely
színén, az Art+Cinema mozi
ban lesz látható: szeptember 26
ig minden nap 13.45től, ezt kö
vetően pedig, október végéig 
vasárnap délutánonként. No
vem berben következik a szegedi 
és debreceni bemutató, október 
19én pedig eldől, lesze Prix 
Europadíjas a film.  


