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Az én Hanukám 
fotópályázat

Az EMIH fotópályázatot hir-
det, melynek fővédnöke Benda 
Iván fotóművész.

A pályázat célja, hogy a fo-
tók segítségével megmutassuk 
a Hanuka szépségét, a fény és a 
csoda fontosságát a zsidó val-
lásban.

A pályázat első helyezett-
je 70000 Ft értékű repülőjegy-
vouchert nyer az El Al Izraeli 
Légitársaság jóvóltából, a má-
sodik helyezett egy Mádi hét-
végét kap ajándékba, a harma-
dik legtöbb szavazatot elért 
pá lyázó pedig két főre szóló 
vacsora-vouchert kap a Car-
mel Kóser Étterem felajánlá-
sa révén.

 A pályázat részletei 
a www.zsido.com oldalon 

találhatóak meg. 

Még lehet 
jelentkezni a sítáborra

Hatodik alkalommal szervezik 
meg az EMIH sítáborát Auszt-
riában. Napközben számtalan 
szabadtéri elfoglaltság várja a 
kicsiket és nagyokat egyaránt, 
a pályán töltött nap után pedig 
közösségi programokkal zár-
juk az estét. 

Időpont:  2018. dec. 23-30.
Helyszín: Hotel Da Capo

Sankt Georgen ob Murau, 
8861, Kreischberg str. 19.
Felnőtteknek: 150 000 Ft 

Gyermekeknek: 100 000 Ft
Az ár tartalmazza a szállást és 
a teljes kóser ellátást, a sífelsze-
relés és bérlet költségét nem. A 
helyszínen több magyar okta-
tó is dolgozik, ezért igény ese-
tén magyar nyelvű síoktatáson 
is részt lehet venni.

További információ 
és regisztráció:

Szilánk Zsuzsa  
+36 30 160 9703Moshe Holtzberg idén januárban visszatért Mumbaiba és ellátogatott az új Chábád központba

A gyűlölet nem győzhet le minket

Lessük a híreket... 100 rakéta, 
200, meg se lehet már számol-
ni…kiégett busz, romba dőlt 
házak, sérültek, pusztulás: így 
foglalják össze a dél-izraeli ese-
ményeket a hírek (már azok, 
amik említésre méltatják…). 

Lessük a híreket, és próbál-
juk elképzelni, milyenek lehet-
nek a számok mögötti életek. 
Csakhogy, amikor a terroristák 
okozta károkat számolják, min-
dig kézzelfogható veszteségek-
ről beszélnek. Ennyi ház, any-
nyi autó, ennyi sérült, annyi ha-
lott. Csakhogy a számok mögött 
emberek vannak. A becsapódott 
rakéták otthonokat pusztítanak 
el: elég a házi feladat, felrob-
ban a vasalni való, megsemmi-
sül a félbehagyott könyv. Ami-
ről nincs szó, azok a láthatatlan 
értékek, a lelkek. Alig esik szó a 
traumatizáltan, állandó készült-
ségben felnövő generációról, 
akik a múlt héten felvonulással 
próbálták felhívni magukra a fi-

gyelmet. Amit nem veszünk szá-
mításba, azok a lerombolt laká-
sokban elpusztult emlékek, ami-
ket nem lehet pótolni. Ki tartja 
számon a produktív munka, elő-
revivő tanulás nélkül, a bunker-
ben eltöltött napokat, a pihenés 
nélkül elmúló éjszakákat?! Hány 
és hány minyen nem gyűlt ösz-
sze, hány és hány ünnep maradt 
el, mert odakint a hangszórók-
ból süvített a „cevá ádom”, a ra-
kétaveszélyre figyelmeztető vö-
rös kód?!

A veszteség nem mérhető 
csak számokban. Ugyanakkor 
sohasem szabad elfelejtenünk, 
hogy a pusztulásból van út felfe-
lé, hogy a terrorizmus gyűlöle-
te ellen építkezéssel vehetjük fel 
a harcot. Ezelőtt tíz évvel iszo-
nyatos támadás rázta meg az in-
diai Mumbai-t, vagy Bombay-t, 
egy összehangolt terrorakció, 
melyben egyszerre több hely-
színen csaptak le a támadók. 
Ezek egyike volt a Holtzberg 

házaspár vezette Chábád ház, 
ahol brutálisan meggyilkolták 
az ott-tartózkodókat, köztük a 
várandós Rivka Holtzberget is. 
Akkor, abban a pillanatban úgy 
tűnt, a Holtzberg családnak és a 
mumbai-i Chábádnak vége. Ám 
az akkor nem egész hároméves 
Moshe Holtzberget indiai dadája 
kimenekítette az épületből. Ha-
marosan bár micva lesz, és a kö-
zösség felnőtt tagjaként folytat-
hatja szülei munkáját. Rivki és 
Gavriel helyére új sliáchok áll-
tak. Még nagyobb központot 
építettek, még több programot 
szerveznek. Gyermekek százai, 
programok tucatjai viselik ne-
vüket. 

Számtalan videó kering az in-
terneten az óvóhelyekre szorult 
izraeliekről: egy felvételen két 
év körüli kislány bíztatja ötéves-
forma bátyját: „Ne félj, Harrel, 
itt vagyok veled.” A gyűlölet 
megtorpanthat, de nem győzhet 
le, amíg itt vagyunk egymásnak.
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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: 15.50 Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban)
Péntek: 13.00 Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban) 
17.00 A „jiddise máme” valódi titka 
  (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  18.00 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás, 9.15 Reggeli ima, majd Kidus 
  15.35 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

Zsidó híradó
Turisztikai megállapodást kötött 

Hévíz és Somron

Hetiszakasz
Jákob Lábán házában

Szakaszunk – Vájécé (1Mózes 
28:10–32:3.) – azzal kezdődik, 
hogy Jákob menekül testvére, 
Ézsau gyilkos bosszúja elől. 
Cháránban nagybátyja, Lábán 
házában talál menedéket, el-
veszi annak két lányát, Léát és 
Ráchelt és gyors egymásután-

ban 11 fia születik, majd egy 
lánya, Dina. 14 évet szolgál két 
feleségéért és további hat évet, 
amiért fizetségképpen apó-
sa nyájából részesedik. A sza-
kasz végén ismét úton találjuk 
Jákobot, amint hazafelé igyek-
szik Kánaánba.

Budavári Zsinagóga 
(I., Táncsics M. u. 26.)

Péntek: 18.00 Tanulás; Ami a tiéd, 
tedd el... de megtartha tom-e a ta-
lált pénztárcát? – Ta  lált és lopott 
tárgyak kérdésköre a judaizmusban. 
(Molnár Emese jogász és Faith Asher 
előadá sa); 19.00 Szombatfogadás
Szombat: 9.30 Reggeli tanulás 
(zsidó misztika); 10.00 Reggeli ima

A gyógyfürdőiről ismert zalai 
városban évente 17 000 ven-
dégéjszakát töltenek el izrae-
li turisták, így az is felmerült, 
hogy akár közvetlen repülőjá-
rat köthetné össze Sármelléket 
Tel-Avivval.

A kétirányú turizmus nö-
veléséről szóló határozat ér-
telmében közös munkabizott-
ságot hoztak létre, mely egy-
szerre dolgozik a két ország, 
illetve a két turisztikai régió 
közötti kapcsolatok fejleszté-
séért. Megállapodtak abban 
is, hogy közös oktatási prog-
ramot indítanak el.

A somroni önkormányzat 
Izrael egyik legnagyobb me-
gyéje, a „bibliai Izrael” egyik 
központja, ahol a régésze-
ti és történelmi érdekessé-
gek mellett kitűnő borászatok 
és bioélelmiszereket terme-
lő gazdaságok is várják a láto-
gatókat. A magyar közönséget 
internetes kampány segítségé-

vel igyekeznek megismertet-
ni a hagyományos izraeli kör-
utazások alkalmával általá-
ban hanyagolt régió neveze-
tességeivel. A somroniak már 
számos országban indítottak 
hasonló programot, s ennek 
köszönhetően a turisták szá-
ma megduplázódott az elmúlt 
években.

„Biztos vagyok benne, hogy 
minden, a Somronba látogató 
magyar turista különlegesnek 
és vonzónak találja majd ré-
giónkat, ahol megelevenedik 
a zsidó nép és Izrael történel-
me. Számunkra pedig nagy-
szerű lehetőség, hogy alapo-
sabb ismereteket szerezzünk 
Hévízről, mely Európa egyik 
leg nagyszerűbb turisztikai 
cél pontja” – mondta Dágán.

Lábán, a zsidó oktatás ellensége

Miután Jákob és családja elme-
nekültek Lábán otthonából, Lá-
bán üldözőbe vette őket, majd 
Gileád hegyénél vala mennyiü-
ket el is fogta. „A leányok az én 
leányaim, a fiúk az én fiaim” – 
mondta Lábán; – „leányaimmal 
pedig, mit tegyek ezekkel ma, 
vagy az ő fiaikkal, akiket szül-
tek?” (1Mózes 31:43.)

Lábánnak a fent idézett, Já-
kobhoz intézett szavai baljós 
üze netet hordoznak maguk-
ban. Jákob ekkortájt már való-
di aggastyán volt a maga kö-
zel száz évével. Minthogy Ábra-
hám és Izsák házában nevelke-
dett, s élete ezt követő részét is 
Tóratanulással töltötte, az iga-
zi régimódi, nagy-fehérszakál-
las zsidó archetipusát testesítet-
te meg. Lábán ezzel szemben, a 
jákobi karakter által megjelení-
tett értékeknek a teljes ellentétét 
képviselte: ravasz és dörzsölt üz-
letember volt, aki az egész életét 
azzal töltötte, hogy pénzt csinál-
jon. Amikor Lábán azzal szem-
besült, hogy veje a gyermekne-
velésben sem az ő, hanem Ábra-
hám és Izsák útját követi – mint 
a gyermekek anyai nagyapja –, 
ve jét kéretlen tanácsokkal kezd-
te ostromolni:

„A te módszered a régieknek 
még jó volt, de ezek a gyermekek 
végső soron az enyéim. Ők már 
mo dern szellemben kell, hogy 
nevelkedjenek és szakmát kell 
tanulniuk. Nem tölthetik idejü-
ket olyan törvényeknek és filozó-
fiának a tanulásával, amiből ké-
sőbb egy peták hasznot sem re-
mélhetnek.”

Jákob azonban tudta, hogy a 
sikeres élethez nem elég az üzleti 
éleslátás. Persze igaz, hogy Isten 
valódi erőfeszítést vár el tőlünk, 
s nem elégszik meg azzal, hogy 
ölbe tett kézzel várjunk mennyei 
segítségére. Ez a fajta erőfeszítés 
azonban csak csatorna lehet a 
sikerhez nélkülözhetetlen iste-
ni áldásokhoz, amelynek való-
di forrásához – Istenhez – azon-
ban csak egy módon kapcsolód-
hatunk: a Tóra tanulásán és a pa-
rancsolatok megcselekvésén át. 

Az autentikus zsidó oktatás, 
a fenti tudást a gyermekbe plán-
tálva, elegendő erővel vértezi fel, 
hogy félelem nélkül lépjen ki a 
világba, s küzdjön meg annak ki-
hívásaival.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Naftali Silberberg rabbi 

írása nyomán
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Velem és a Rebbével történt

A lobbanékony karmester

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

A London School of Eco no-
mics ban végeztem, ahol nagyon 
sok amerikai zsidó hallgató 
tanult. Szabadidőmben az is-
kola ze nekarában hegedültem, 
majd én lettem a karmester. 
1970-ben meghívtak a Zsidó 
Diákszö vetség (UJS) philadel-
phiai konferenciájára, s ez na-
gyon fellelkesítette egy baráto-
mat, Shmuel Lew rabbit, aki a 
lon doni Chábád küldött volt, 
és gyorsan elintézett nekem egy 
ta lálkozót a Lubavicsi Rebbével 
New Yorkban. 

Lew rabbi azt is elintézte, 
hogy legyen hol megszállnom 
szombaton Crown Heightsban, 
s így részt tudtam venni a Rebbe 
által vezetett haszid összejöve-
telen szombat délután. Ez hihe-
tetlen élmény volt. Bár nem ér-
tettem mindent, amit a Rebbe 
mondott, az mégis világos volt, 
hogy a zsidók egymás iránti sze-
retetének fontosságát hangsú-
lyozta.

Nagy benyomást gyakorolt 
rám a közös éneklés és a haszi-
dok egymás iránti elkötelezett-
sége, és még inkább a jelen lévő, 
szibériai gulágot túlélt résztve-
vők csoportja. Akkor és ott el-
döntöttem, hogy nem akarok 
ügyvéd lenni. Elég zsidó ügyvéd 
van a világon. Nagyobb külde-
tésre vágytam, és elköteleztem 
magam a zsidó oktatás mellett.

Néhány nappal később sze-
mélyesen fogadott a Rebbe. El-
mondtam neki, hogy két szen-
vedélyem van: a kamarazene és 
a haszid dallamvilág. „Mi a kap-
csolat a kamarazene és a haszid 
dallamok között?” – kérdezte a 
Rebbe. Elmondtam neki, hogy a 
kamarazene, különösen Beetho-
ven szerzeményei, a klasszikus 
zene egyik legkülönlegesebb vál-
faja. Rendkívül intenzív és mély. 
Ugyanezt érzem a haszid dalla-
mokkal kapcsolatban is. 

A beszélgetés ezután is a ze-
néről folyt. A Rebbe elmondta, 
hogy Snéur Zálmán rabbi, más 
né ven az Álter Rebbe, a Chábád 
ha szidizmus XVIII. századi meg-
alapítója, képes volt zenével el-
törölni az emberek tisztátalansá-
gát. Ezután arról magyarázott, 
hogy mindenkinek van egy 
érzel mi és egy intellektuális ol-

ban még olyan témák, melyekről 
szót akartam ejteni.

Megemlítettem, hogy én vol-
tam a London School of Eco-
no mics zenekarának vezető-
je. Bárhol is játszottunk, min-
dig viseltem a kipámat, de azért 
bűn tudatom is volt. Korábban 
je sivában tanultam, és úgy érez-
tem, hogy inkább tóratanulással 

törvényét, mely az egész emberi-
ségre vonatkozik és tiltja a bál-
ványimádást, istenkáromlást, 
gyil kosságot, lopást, paráznasá-
got és állatkínzást, továbbá elő-
írja a bíróságok felállítását.

Ezt követően elővezettem az 
utol só témát, melyet meg szeret-
tem volna beszélni. „Nagyon 
lob banékony természetem van. 
Ez zel az adottsággal születtem. 
Nem szeretem, ha megmond-
ják, mit tegyek”.

A korábbi, jesivában szer-
zett tapasztalataim alapján arra 
vártam, hogy a Rebbe kioktat és 
arra biztat, hogy minden erőm-
mel törekedjek e tulajdonságom 
megsemmisítésére. De erről szó 
sem volt. Ehelyett rám nézett, 
kacsintott és így szólt: „Michael, 
de hát ezzel mindannyian így va-
gyunk, nem?! Ez csupán a ben-
nünk élő rossz ösztön!”.

Más szóval, nincs nagy baj. 
Azonban, mint a rossz ösztön 
minden megnyilvánulásával 
kap csolatban, törekednünk kell 
ar ra, hogy mi legyünk a hely-
zet urai.

Nagyon pozitívan közelített 
meg mindent. Minden témát, 
melyet felvetettem, nagy empá-
tiával kezelt. Amit tőle hallot-
tam, alapjaiban változtatta meg 
az életfelfogásomat. Úgy érez-
tem, hogy ezentúl más szemmel 
nézem a világot.

Miután kiléptem az ajtón, 
azt mondtam magamban, hogy 
nincs is szükségem újabb talál-
kozókra, hiszen három életre is 
elegendő feladatot kaptam. 

Michael Tabor 

dala. A legmélyebbről fakadó 
ér zelmeink kifejezésére pedig a 
zene is alkalmas. A beszélgetés 
során a Rebbe egyszer csak így 
szólt: „Reb Michael, tudja, hogy 
amikor az auschwitzi foglyokat 
a gázkamrába hajtották, akkor is 
kamarazenét játszottak? Ebből is 
láthatjuk, hogy amikor a művé-
szetet megfosztjuk a moralitás-
tól, bármire fel lehet használni. 
A művészetnek helye van az ér-
tékrendünkben, ám csak akkor, 
ha a Tóra áll a középpontjában 
és az a fő téma.”

Amikor ezt mondta, úgy 
érez tem, hogy már csupán ezért 
az egyetlen mondatért érdemes 
volt idáig utaznom. Voltak azon-

kel lene töltenem az időmet és 
nem zenével.

A Rebbe így felelt: „Ha fon-
tosnak érzi a zenét, akkor kon-
centráljon arra. Nincs ezzel sem-
mi probléma. Tehetséges, hasz-
nálja hát a tehetségét a megfele-
lő módon. Amikor a zenekarral 
van, tegyen többet, mint csupán 
a zenélés. Találja meg a mód-
ját, hogy a nem zsidó kollégáit a 
Noé fiaira vonatkozó hét paran-
csolattal meg tudja ismertetni”.

Majdnem hanyatt estem. Íme, 
egy haszid rebbe New Yorkban, 
aki egy londoni zenekar nem 
zsidó tagjainak spirituális életé-
ért aggódik. Azt szeretné, ha el-
magyaráznám nekik Noé fiainak 

Michael Tabor ismert zenész, oktató és mesemondó. 
Az interjú Manchesterben készült 2015-ben.

continued on reverse

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 1300 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

An inspiring story for your Shabbos table

HERE’S 
my 

STORY THE FIERY 
CONDUCTOR
MR. MICHAEL TABOR

Generously
sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת במדבר, ד׳ סיון, תשע״ו
Erev Shabbos Parshas Bamidbar, June 10, 2016

I studied law at the London School of Economics, which 
we also called the London Shul of Economics because of 
the many Americans Jews studying there. Among my 

extra-curricular activities, I played violin in the school’s 
orchestra, eventually becoming its conductor. 

In 1970, because of my previous involvement with the 
Jewish Society at LSE, I was invited by the World Union 
of Jewish Students to perform at their conference in 
Philadelphia. And when my friend Rabbi Shmuel Lew, who 
was the Chabad emissary in London, heard that I would 
be passing through New York, he offered to arrange an 
audience with the Rebbe for me.

Of course, I jumped at the chance.

Rabbi Lew had also arranged a place for me to stay in 
Crown Heights over Shabbat, and thus I was able to 
attend the Rebbe’s farbrengen on Shabbat afternoon. 
The experience was unbelievable. Although I couldn’t 
understand everything the Rebbe was saying, I did 
understand that he was urging everyone to love their 
fellow Jews. And when he said l’chaim, it felt to me as 
if he was saying l’chaim to me alone. This memory is 
something that is as real to me today, forty-five years 
later, as if it happened yesterday. 

I was really impressed by the singing and camaraderie 
of the chasidim. But what affected me most profoundly 
were the survivors of the Siberian gulag who were there. 
Despite the harsh and oppressive conditions, they had 
prevailed in keeping keep the flame of Judaism alive in 
the Soviet Union. Right then and there, I decided that I 
didn’t want to be a lawyer — there were enough Jewish 
lawyers in the world; I wanted to make a bigger difference, 
and from that moment I committed my life to Jewish 
education.

Several days later, I had my one-on-one meeting with the 
Rebbe, which was conducted in English. At the outset I 
told him that I have a passion for two things — chamber 

music and chasidic melodies. 

“What connection do chasidic melodies have with 
chamber music?” the Rebbe asked.

I answered that chamber music — especially that 
composed by Beethoven — is one of the most specialized 
forms of classical music. It’s very intense and deep. I felt 
that chasidic melodies had the exact same components. 

Thus began a lively discussion about music. The Rebbe 
told me that the Alter Rebbe — Rabbi Schneur Zalman 
of Liadi, who was the 18th century founder of the 
Chabad Movement — was able to wash away a person’s 
impurities with music. He then went on to explain that 
we each have an intellectual and an emotional side. Our 
emotions seek expression through music as well as other 
art forms, which tap into the deepest levels of who we 
are. 

As he was speaking the Rebbe suddenly paused, and then 
he said, “Reb Michael, you know that they had chamber 
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Kóser konyha

Halva ízű keksz
Párve, tojásmentes

3 pohár liszt
1 pohár ízesítetlen 
  szezámmag krém (tahini)
1 pohár cukor
¼ pohár növényi olaj
1 zacskó sütőpor
Ízesíthető reszelt 
  citromhéjjal, fahéjjal 
  vagy feldarabolt diófélékkel

A hozzávalókat tálba tesz-
szük, összekeverjük, hogy 
kissé ragacsos masszát kap-
junk. Nedves kézzel kis go-
lyókat formázunk, sütőpa-
pírra bélelt tepsire rakosgat-
juk, és 180 fokra előmelegí-
tet sütőben 13-15 perc alatt 
készre sütjük. Nagyjából 50 
kis süteményt kapunk.

A szezámmag krém meg-
felelő kósersági igazolást 
igényel. Bár a lisztet megve-
hetjük hechser nélkül, arra 
mégis ügyelni kell, hogy fel-
használás előtt át kell szitál-
nunk (kivéve, ha előre átszi-
tált, légmentesen lezárt cso-
magolásban forgalmazott, 
vagy vákuumcsomagolt lisz-
tet használunk, melyen kó-
sersági pecsét igazolja, hogy 
a zsidó jognak megfelelően 
átszitálták). A lisztet ugyan-
is könnyen megtámadják 
akár egészen apró kártevők 
is, ezért felhasználás előtt 
apró lyukú szitán átszitáljuk, 
hogy a kisméretű bogarak is 
fennakadjanak.

A rabbi válaszol

Miért nem esik Ros hásáná mindig péntekre?
Tisztelt Rabbi!
Az 5779. évbe léptünk 2018. 
szep tember 9-én (vasárnap) nap-
nyugtakor, vagyis a kétnapos 
újév kimenetele szeptember 11-
én (kedden) napnyugtakor volt. 
Ha jól értem, Tisri 1. a Terem-
tés 6. napja, a 7. nap Tisri 2, 
ami kor Isten megpihent, vagyis 
az el ső szombat Tisri 2. volt? A 
zsi dó naptárban Tisri 2. mindig 
szom batra, vagyis 7. napra esik? 
Ha jól sejtem, akkor nem. A zsi-
dó újév kezdete miért eshet a hét 
bármely napjára? Előre is köszö-
nöm a segítséget.

S. Dániel

Kedves Dániel!
Ros hásáná valóban nem esik 
mindig péntekre, sőt ahogy len-
tebb látni fogjuk, péntekre egy-
általán nem eshet. 

Akkor esne mindig a hét-
nek ugyanarra a napjára az ün-
nep, ha az év egész hetekből áll-
na össze. Ez azonban nincs így, 
egész hónapokból áll, ahogy az 
Örökkévaló mondta Mózesnek, 
mielőtt kimentek Egyiptomból, 
hogy az év hónapokból fog áll-
ni (2Mózes 12:2.; Talmud, Mögilá 5a.). 
A hónapok váltakozását a Hold 
járása adja, ami 29,5 napos cik-
lusokat ad ki.  Ehhez kapcsoló-
dik egy további tanítás, ami sze-
rint a hónapoknak egész napok-
ból kell állniuk (Mögilá uo.). Ezért 
van úgy felállítva a zsidó naptár, 
hogy 29-30 napos hónapok vált-
ják egymást – így a holdciklusok 
fél napjai kiegyenlítik egymást. 

Ez például a születésnap kap-
csán érdekes: pl. a brit milá, ami-
re a 8. napon kerül sor, nem a 
születés órájában kell, hogy tör-

ténjen, hanem azon a napon, ami 
a 8. a születése napjától kezdve. 
Ugyanígy a bár micva fiú vagy a 
bát micva lány az elfogadott vé-
lemény szerint sem a születése 
órájának 13. vagy 12. évforduló-
jától felnőtt. Vagyis, még ha az 
adott nap utolsó percében vagy-

nap elején is már engedik a kivál-
tást (lásd erről Pidjon hábén köhilcháto 
6:1–3.).]

A mai naptár ráadásul úgy 
van összeállítva, hogy nemhogy 
nem esik minden Ros hásáná 
péntekre, de péntekre egyáltalán 
nem is eshet az ünnep, ahogy – 

is épp naplemenete előtt szüle-
tett is a gyerek, akkor is már a 
nap kezdetétől a születésnapjá-
nak számít (SáCH a SÁ CM-hoz 35:1.; 
Nité Gávriél, Bár micva 1:3–4.; lásd még 
Chátám Szofér responsum JD 343. feje-
zet; a lubavicsi rebbe: Igrot kodes 23. kö-
tet 147–148. oldal).

[Az egyetlen időpont, amikor 
egyes vélemények szerint figye-
lembe kell venni a születés pon-
tos idejét, az az elsőszülött kivál-
tása, a pidjon háben. Erre „egy 
hó nappal” a születés után kerül 
sor (4Mózes 18:16.), ami, ahogy fent 
láttuk, 29 és fél nap. Ha tehát a 
nap elején született a gyerek, ak-
kor a 30. nap második felé ben 
már ki lehet váltani.  Ha viszont 
a nap legvégén született, akkor 
még a 31. nap elején sem lehet 
fel váltani, hiszen nem telt el a 29 
és nap. Mások azonban nem ra-
gaszkodnak hozzá, hogy elteljen 
a 29,5 nap, hanem úgy veszik, 
hogy „egy hónap” az 30 naptá-
ri nap, így annak elteltévél a 31. 

a Sulchán áruch szerint (428:1.) – 
vasárnapra és szerdára sem. 

A bölcsek okkal állították így 
össze a naptárat, hisz, ha Ros há sá-
ná pénteken lenne, akkor Jom ki-
pur szombat este kezdődne, már-
pedig a szombati ünnepből, nagy 
étkezésekből „átesni” rögtön az 
engesztelőnapba túl nagy kont-
raszt lenne (Táánit 26a.). Egy má-
sik oka ennek az, hogy ne követ-
kezhessen egymás után két olyan 
munkaszüneti nap, amikor nem 
lehet halottat temetni. Ilyen eset-
ben ugyanis, ha vala ki közvetle-
nül az ünnep előtt hal meg, csak a 
negyedik napon lehetne eltemet-
ni, ez pedig tiszte let lenség lenne 
az elhunyttal szem ben. (Az ünnep 
napi szabályairól ebben az esetben lásd A 
Sulchán áruch kivonata 200. fejezet.) Ezért 
sem lehet Ros hásáná se szerdán, 
se pénteken (Ros hásáná 20a.). (A va-
sárnap azért „esik ki”, hogy Hosáná 
rábá ne eshessen szombatra.)

Üdvözlettel
Oberlander Báruch


