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Szeretnél jobb szülő 
lenni?

Egy izgalmas gyermeknevelé-
si programra hívunk Tu Bisvát 
ünnepe alkalmából. 
Vendégelőadónk Izraelből:
Avraham Jiszráel, gyermek-
nevelési tanácsadó és terapeuta.

A programból:
• Köszöntő – Oberlander 
Batsheva, a Bét Menáchem 
Iskola igazgatója
• Összeomlásból újjáépülésig – 
avagy az összeomlás szélén álló 
szülőből hogyan lesz kiegyen-
súlyozott szülő? 
• A sikeres szülő nevelési 
eszközei – Avraham Jiszráel 
• Vacsora és workshop – Bősé-
ges svédasztal és tu bisváti gyü-
mölcsök 
• Kérdezd a profit – Válaszok 
mindarra, ami kihívás a gyer-
meknevelésben. 
Kérdéseiteket, kérjük, előre 
küld jétek  az iskola@zsido.com   
email címre. A legaktuálisabb 
kér désekre választ kaptok az 
előadásban.

Gyerekfelügyelet igénylése 
esetén keress minket az 
iskola@zsido.com címen 

és a (70) 379 1250-es számon 
whatsappon.

Az este héberül és magyarul 
szimultán fordítással zajlik.
Időpont: 2019. jan. 19., 19:30
Helyszín: Bét Menáchem Is-
kola tornaterme. 
Belépő: 1000 Ft, ajándék min-
den résztvevőnek

Várjuk visszajelzéseteket 
az iskola@zsido.com 
e-mail címen vagy 

a 70/379 1250 whatsappon

Barna bácsi, aki majd’ fél évszázadon át őrizte 
a zsinagóga kulcsát

„Tegnap éjjel elhunyt Fehér Bar-
nabás, aki negyven évig viselte 
gondját a mádi zsinagógának” 
– adta hírül a Csodarabbik Útja 
Fogadó Facebook oldalán a szo-
morú hírt. A Mensch Alapít-
vány tolerancia díjával kitünte-
tett idős férfit szombat éjjel érte 
a halál. Elég egy gyors keresés 
az interneten, hogy rájöjjünk: 
Fehér Barnabás igazi kultikus 
figura volt, aki hűségesen őrizte 
évtizedeken át a mádi zsinagóga 
kulcsait – és vele együtt a Tokaj-
hegyaljai település zsidóságának 
emlékeit is. 

Mint Frank Marianntól, a 
Csodarabbik Útja Fogadó ne-
vet viselő kulturális központ ve-
zetőjétől megtudtuk, Fehér Bar-
nabás szívügyének érezte, hogy 
felkészüljön a zsidó vallásból és 
kultúrából, hogy ezzel is szolgál-
ja a zsinagógát. A Mádon meg-
fordult látogatók, legyenek azok 
ismert politikusok, külföldi vagy 
magyar hírességek, zsidók vagy 
nem zsidók, egyaránt örömmel 

hallgatták a komoly tények közé 
ágyazott régi anekdotákat, ame-
lyeken keresztül nemcsak a zsi-
nagóga történetét, de a környék 
történelmét, a zsidók és nem zsi-
dók együttélésének históriáját is 
megismerhették. 

A mádi zsidóság emlékét há-
rom hely őrzi ma is: a zsinagó-
ga, a rabbiház és a temető. Ez 
utóbbit szintén nagy szeretet-
tel mutatta meg az érdeklődők-
nek Fehér Barnabás. Sajnos en-
nek újabb fejlődését már nem 
élhette meg. Hamarosan ugyan-
is elkészül a Schwartz Ávrahám 
Jehudá há-Kohén rabbi sírja 
fölé emelt ohel és a mellé terve-
zett imaház is. A beruházásról, 
melyet a Kol Árje néven híres-
sé vált rabbi ükunokája, Moshe 
Peretz Schwartz rabbi valósított 
meg, az Egység magazinban is ol-
vashatunk: „Mivel Ráv Ávrahám 
Léb kohanita származású volt, 
az apai ágon leszármazottakat 
is kötik a temetőlátogatásnak a 
ko hanitákra vonatkozó komoly 

sza bályai, ezért mind az ohel, 
mind az imaház egy falrésze 
üveg ből kerül kialakításra, hogy 
a sírhoz zarandokoló kohaniták 
is kényelmesen tudjanak imád-
kozni és láthassák a nagy rabbi 
mácéváját is. A jelentős beruhá-
zás teljes befejezése 2019 janu-
árjában várható.” (Lásd bőveb-
ben: Újra a mádi oroszlán hang-
jától hangosak a hegyaljai lan-
kák, Egység magazin 113. szám, 
8-11. oldal.)

Munkája elismeréseként Só-
lyom László köztársasági elnök a 
Sándor palotában fogadta Fehér 
Barnabást („engem, aki a küszö-
bön eszem a bablevest – mon-
dogatta az életre szóló élmény-
ről Barna bácsi), Izrael Állam 
korábbi nagykövete, Ilan Mor 
pedig izraeli utazásra vitte az 
idős férfit és feleségét. 2017-ben 
az EMIH emlékplakettel tüntet-
te ki a meggyengült egészségi ál-
lapota miatt visszavonuló Barna 
bácsit. 

Emlékéből fakadjon áldás! 

Heshy Ehrenreich-hel, az utolsó mádi rabbi, Elizer Ehrenreich unokájával (bal és jobb oldali kép), 
Köves Slomó vezető rabbi emlékplakettet ad át Barna bácsinak (középső kép)
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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: 16.00 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Péntek: 13.00 Délutáni-esti ima (a Keren Orban) 
17.00 Tu biSvát: Miben hasonlít az ember a fához?
  (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  18.00 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás, 9.15 Reggeli ima, majd Kidus 
  16.55 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
Ellátogatott a Siratófalhoz 

az amerikai nemzetbiztonsági 
főtanácsadó

Hetiszakasz
Kivonulás a szabadságba

Hetiszakaszunk – Bo (2Mózes  
10:1–13:16.) – az egyiptomi 
drá ma végkifejlete. Az utolsó 
há rom csapás térdre kényszerí-
ti a nyakas fáraót, aki most már 
kénytelen-kelletlen kiengedi a 
rabszolgasorban sínylődő hébe- 

reket. Ő még azt hiszi – vagy be -
beszéli magának –, hogy azok 
csupán „háromnapos szabad-
ságra” mennek, hogy Istenük-
nek áldozzanak, de a nép tudja 
az igazat, és emelt fővel vonul ki 
a szabadságba.

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

Péntek: 18.00 Tanulás; 
  Faith Áser rabbi előadá sa; 
  19.00 Szombatfogadás, Kidus
Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus

Izraelbe látogatott John Bol-
ton, az Egyesült Államok nem-
zetbiztonsági főtanácsadója. 
Elsősorban a Trump elnök ál-
tal beharangozott szíriai csa-
patkivonásról, az Irán jelen-
tette veszélyről és a libanoni 
határnál kialakult feszültség-
ről folytat tárgyalásokat izra-
eli kollégáival.

Bolton ellátogatott a Sirató-
falhoz, ahová David Friedman, 
az Egyesült Államok jeruzsá-
lemi nagykövete és Mordecháj 
Eliáv rabbi kísérte el. Izraelben 
sokan azt remélték, hogy Bol-
ton végre feltárja a régóta em-
legetett, ám ez idáig titokban 
tartott Trump-féle izraeli-pa-
lesztin béketerv részleteit. A 
nagykövet azonban kijelentet-
te, hogy ennek még nem jött el 
az ideje, egyfelől az izraeli vá-
lasztások közelsége, másfelől a 
jelenlegi rámállái vezetés telje-
sen elutasító hozzáállása miatt.

Egy kiszivárgott jelentés 
szerint a béketerv önálló álla-

mot ajánlana a palesztinoknak 
a Gáza-övezetben, ám nem 
korlátoznák az izraeli jelenlé-
tet Júdeában és Somronban. 
Az autonóm palesztin váro-
sokban élők is megkapnák a 
palesztin állampolgárságot, 
de nem teremtenének össze-
függő területet a számukra. A 
béketerv jelentős nemzetközi 
segélycsomaggal, illetve gázai 
nemzetközi repülőtérrel és ki-
kötővel indítaná be a palesztin 
gazdaságot. A biztonsági el-
lenőrzés megkönnyítése mi-
att elképzelhető, hogy a légi- 
és tengeri kikötőt nem a szá-
razföldön, hanem a gázai par-
toktól néhány kilométerre, egy 
mesterséges szigeten építenék 
meg. Az amerikaiak nem rea-
gáltak az információra.

A másik cipőjében

Volt már úgy, hogy egy barátunk 
egy nagy gondjával keresett fel 
fel? És megesett már, hogy egy 
ilyen megkeresésre rutinszerű-
en vágtunk rá olyan válaszokat 
mint hogy „nézd mindig az élet 
napos oldalát” vagy „ha azt gon-
dolod, ez valami, hallgasd csak 
meg mi történt az egyik roko-
nommal...”? Bár ezekkel a sablo-
nokkal, jól lehet, őszintén aka-
runk segíteni, végső soron csak 
a hozzánk forduló problémáját 
bagatelizálljuk, míg megküzde-
ni vele nem segítünk neki. 

Eheti szakaszunk az Egyip-
tomra mért utolsó csapásról ad 
számot, amely a zsidó nép kivo-
nulásában csúcsosodott ki. A Bo 
nyitó versében Isten arra utasít-
ja Mózest, hogy „jöjj be a fára-
óhoz...” hogy a közelgő csapásra 
figyelmeztesse Egyiptom urát, il-
letve hogy a zsidó nép szabadon 
bocsátását követelje tőle.

A Zohár tanítja, hogy a „jöjj 
be a fáraóhoz” utasítással Isten 
arra ösztönzi Mózest, hogy ma-
gával az egyiptomi uralkodó esz-
szenciájával, azaz lényegét meg-
testesítő jelenséggel nézzen far-
kasszemet. A fáraó egyfajta bál-
vány volt az egyiptomi emberek 
számára, így amikor Isten azt 

mondta Mózesnek hogy „jöjj a 
fáraóhoz”, valójában arra utasí-
totta, hogy az egyiptomiak gon-
dolkodását, motivációit értse 
meg, más szóval a zsarnoki rend-
szer pszichológiáját. A felszaba-
duláshoz vezető útnak ez volt az 
első lépcsője.

Mózes élete útmutatóul szol-
gál, hogy miként szabadítsuk fel 
magunkat és másokat is a lelket 
gúzsba kötő béklyókból, életün-
ket szorongató nehézségekből.

Ahhoz, hogy megszabadul-
junk problémáinktól, először 
a „jöjj a fáraóhoz" fázisán kell 
hogy keresztül jussunk.

Ne legyintsünk rá a problé-
mákra – se magunkéra, se má-
sokéra, ne biztassuk arra a má-
sikat, hogy „hamarosan túl lesz 
rajta”, ha közelebbről meg sem 
szemléltük, hogy mivel kell ép-
pen szembenéznie. 

Ehelyett járjunk egy kicsit 
az ő cipőjében. Értsük meg, mi 
akadályozza a továbblépésben és 
segítsük azt leküzdeni, ahelyett, 
hogy azt vele együtt kikerül-
nénk. Nélküle ugyanis mi ma-
gunk sem szabadulhatunk.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Chana Weisberg írása 

nyomán
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Velem és a Rebbével történt

Kételkedsz? Beszélj az öreg haszidokkal!

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

A New York-i Queensben szü-
lettem, és lubavicsi oktatási 
intézményekben tanultam. A 
gimnázium befejezése után, 
1956-ban megkérdeztem a 
Rebbét, hogy hol folytassam a 
tanulmányaimat, és ő a mont-
reali Chábád jesivát ajánlotta. 
Apám azonban nem támogatta, 
hogy továbbra is Tórát tanuljak, 
inkább annak örült volna, ha 
neki segítek az üzletben.  Egy kis 
hentesüzlete volt, és nem volt 
pénze arra, hogy munkatársat 
alkalmazzon, így valóban nagy 
szüksége volt rám.

Apám nem tudta, mitévő le-
gyen, így elment a Rebbéhez. A 
találkozó után egészen máskép-
pen látta a dolgokat. Azt mond-
ta, hogy kifejezetten örülne, ha 
Montrealba mennék tanulni!

Amikor megkérdeztem tőle, 
hogy miért változtatta meg a vé-
leményét, elmesélte a Rebbével 
folytatott beszélgetését:

– Megengedné a fiának, hogy 
Montrealban folytassa a tórata-
nulást?

– Nem szívesen tenném, mert 
ha a fiam távol lenne a háztól, 
nem tudná teljesíteni a szülői 
tisztelet parancsát. 

– Nos, ha arra utasítaná a fiát, 
hogy menjen Montrealba tanul-
ni, és ő engedelmeskedne, ak-
kor teljesítené az Ön irányában 
a tisztelet parancsolatát.

– Ha a Rebbe így látja, hogy 
tudnék ellent mondani?

Így történt tehát, hogy végül a 
montreali jesivában kezdtem ta-
nulni, és összesen hét éven ke-
resztül maradtam ott. Az alatt 
az idő alatt sokat leveleztem a 
Rebbével, minden ügyben tőle 
kértem tanácsot. Emlékszem, 
egyszer azt kérdeztem, hogy 
mit tegyek akkor, amikor zava-
ró gondolatokkal telik meg a fe-
jem tanulás közben. A Rebbe így 
felelt: „Köztudott, hogy egy kis 
fény sok sötétséget képes elűzni.  

Ha tehát odafigyel arra, hogy tel-
jesen elmerüljön a tóratanulás-
ban, beleértve a Talmudot és a 
Tánját is, és fejből megtanul fe-
jezeteket, akkor felszabadul az 
elméje”.

Egy másik alkalommal azt 
kérdeztem, hogy helyénvaló-e, 
ha a jótetteimet személyes érdek 
is motiválja.  Ezt válaszolta: „Em-

orosz haszidokkal arról, hogy 
min mentek keresztül. Meg fogja 
látni, hogy a rengeteg szenvedés 
és megpróbáltatás ellenére egy-
általán nem rendült meg a hitük. 
Ez erőt fog adni, hogy felülkere-
kedjen a kétségeken.”

1964-ben megházasodtam, 
és a Rebbe Tunéziába küldött 
minket tanítani. Bár nem érez-

hogy elbúcsúztassanak minket. 
Még mindig előttem van az a 
kép, ahogy a Rebbe a lubavicsi 
főhadiszállás lépcsőjén áll, és a 
tekintetével kísér minket. Hát-
rafordultam, és láttam, ahogy a 
lépcsőn álló Rebbe kabátja szé-
lét lengeti a szél. Ezt sohasem fo-
gom elfelejteni.

Miután berendezkedtünk, he - 
tente tudósítottam a Rebbét az ál-
talunk alapított iskola működé-
sé ről, ő pedig biztató leveleket 
kül dött. Két évvel az után, hogy 
Tu néziába költöztünk, kitört a 
hat napos háború, és a helyi kato-
naságot mozgósították Izrael el-
len. Nehéz idők voltak ezek a tu-
néziai zsidóknak, köztük nekem 
is, mivel megtudtam, hogy kém-
kedéssel gyanúsítanak. Megkér-
deztem a Rebbét, hogy mit te-
gyek, aki azt javasolta, hogy be-
széljek Binyomin Gorodetzky 
rabbival, aki a francia, marokkói 
és tunéziai Chábád intézmények 
igazgatója volt. Ő azt tanácsol-
ta, hogy a lehető leghamarabb 
hagyjuk el az országot, így gyor-
san repülőre szálltunk, és vissza-
tértünk New Yorkba.  Ezt követő-
en a Rebbe a kanadai Quebecbe 
küldött minket, és így már közel 
ötven éve a quebeci lubavicsi kö-
zösséget erősítjük.

Áldottnak érzem magam, 
mert a Rebbe útmutatásai segí-
tettek át az élet különböző meg-
próbáltatásain. A Rebbe mindig 
talált időt arra, hogy a kérdése-
immel és a problémáimmal fog-
lalkozzon.

Simcha Zirkind rabbi

lékezzen arra, hogy a jécer hárá, 
a rossz ösztön azzal próbálja rá-
venni arra, hogy ne tegyen meg 
jó cselekedeteket, hogy elhiteti 
Önnel, hogy önzetlenség helyett 
személyes érdekek vezetik. Ezzel 
képes megakadályozni minden-
ben. Így ne feledje, amit bölcse-
ink mondanak: ’Tegyél jót, még 
akkor is, ha ezt nem Istenért te-
szed, mert ez az út vezet ahhoz, 
hogy végül Istenért tedd meg 
azokat’. Próbálja meg fejleszteni 
önmagát, de addig se tartsa visz-
sza a jó cselekedetek gyakorlásá-
tól az, hogy azokat nem a megfe-
lelő intencióval teszi”.

Egyszer magával a hittel kap-
csolatban merült fel kételyem, 
és ezt egy személyes találko-
zó alkalmával osztottam meg a 
Rebbével. Ezt mondta: „Miu-
tán kilép az irodámból, menjen 
le a lépcsőn, és beszéljen az idős 

tem magam késznek a küldetés-
re, az apósom, Saadia Liberow 
rabbi, aki Marokkóban szol-
gált, mellettem állt. Elmondta, 
hogy amikor először utazott az 
állomáshelyére, a Rebbe ezt kér-
dezte tőle: „Mit visz magával 
Észak-Afrikába? A marokkói 
szfárádi zsidók istenfélő embe-
rek. Mit tud ajánlani a számuk-
ra?” A Rebbe ezután válaszolta 
a saját kérdésére: „Melegséget és 
megértést ajánlhat nekik. Meg-
mutathatja nekik, hogy mi az a 
haszid elhivatottság. Így válhat 
sikeressé.”

Elhatároztam, hogy a legjobb 
tudásom szerint követem ezt a 
tanácsot. Az utazás napján el-
látogattam a Rebbéhez, aki ál-
dásokkal halmozott el az úttal 
és a küldetésünkkel kapcsolat-
ban. A repülőtérre még egy csa-
pat jesivabóchert is kiküldött, 

Simcha Zirkind rabbi (1938-2015) a kanadai Chábád mozgalom 
kiemelkedő aktivistája volt. Az interjú 2011-ben, Montreálban készült.

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
FATHER’S ORDERS
RABBI SIMCHA ZIRKIND

Generously
sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת פינחס, כ״ג תמוז, תשע״ו
Erev Shabbos Parshas Chukas, July 29, 2016

Iwas born in Queens, New York, and was educated 
in Chabad Lubavitch schools in Brooklyn and 
Pittsburgh. In 1956, after I finished high school, 

I consulted the Rebbe as to my next step, and he 
advised me to transfer to the advanced Lubavitch 
Yeshiva in Montreal. 
However, my father was opposed to my continuing 
Torah studies, because he wanted me to work with 
him in his business. He had a small butcher shop, 
and he could not afford to hire any workers, so he 
really wanted me to stay.
Not sure what to do, he went to see the Rebbe to talk 
about this, and when he returned, he had completely 
changed his mind. In fact, he told me that he would 
be very happy to see me go to Montreal to study.
When I questioned him about this stunning reversal, 
he related to me his conversation with the Rebbe: 
“Will you permit your son to continue his Torah 
studies in Montreal?” the Rebbe asked.
“I am not inclined to do so,” my father answered, 
“because when my son will be so far from home 
he will not be fulfilling the mitzvah of honoring his 
parents.”
“Well,” countered the Rebbe, “if you command your 
son to travel to Montreal to learn, and he fulfills your 
wishes, he will be honoring you by doing so.”
“If you put it that way,” said my father, “how can I 
refuse?”
So this is how it happened that I went to study at 
the Lubavitch Yeshiva in Montreal, where I remained 
for seven years. During that time, I corresponded 
frequently with the Rebbe, confiding what was in my 
heart and asking his advice. 
I remember that once I wrote to ask what I should do 

when I felt that wayward ideas were intruding into 
my thoughts. He answered, “It is known that a little 
bit of light dispels a lot of darkness. So if you make 
sure that you are immersed in Torah — including 
Talmud and Tanya — and you can recite portions of 
it by heart, you will find your mind liberated.”
At another time, I asked him if it was wrong to do 
good deeds for personal gain. He replied. “Keep in 
mind that many times the yetzer hara — the bad 
inclination — wants to keep you from doing good 
deeds by suggesting that what you are doing is for 
personal gain and not for altruistic reasons. This 
is how it prevents you from doing anything at all. 
So always remember what our Sages taught, ‘Do 
good, even if not for the sake of G-d, for through 
these actions, you will come to do good solely for 
the sake of G-d.’ Strive to improve yourself, but in 
the meanwhile, do not refrain from doing good just 
because you may lack the proper intention.”
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Kóser konyha

Rózsaszín és 
zöld szezámmag-

szósz
Párve, glutén- és tojásmentes

1 doboz tahini (nyers szezám-
mag-krém, legjobb a teljes, 
hántolatlan magból készült, 
hiszen ennek a legmagasabb 
a kalcium-tartalma)
Negyed nyers cékla
Nagy csokor petrezselyem
½ pohár víz
Só, ízlés szerint
2 ek. citromlé
2 gerezd fokhagyma

A zöld thinához a petre-
zselymet hideg vízbe áztat-
juk, majd fény ellenében 
alaposan megvizsgáljuk, ne-
hogy bogár vagy kártevő le-
gyen rajta. A kemény szára-
kat eltávolítjuk, a leveleket és 
a lágy szárrészeket negyed 
pohár vízzel és egy gerezd 
fokhagymával aprítógépbe 
tesszük, és néhány perc alatt 
egyneművé turmixoljuk. 
Hozzáadjuk a tahini felét, 
megsózzuk és citromlével 
ízesítjük. Összeturmixoljuk. 
Ha túl sűrű lenne, apránként 
adjunk hozzá vizet, amíg a 
kívánt állagot el nem érjük.
A rózsaszín thinához a fenti-
ek szerint járunk el, de az ap-
rítógépbe a cékla kerül a pet-
rezselyem helyett. Alaposan 
összeturmixoljuk, hogy ne 
maradjon darabos a krém.

Lévi felhívása kohén hiányában
A héten több miskolci zsidó is 
érdeklődött Oberlander rabbitól 
egy Facebookon kialakult vita 
kapcsán arról, mi a Tórához való 
felhívás sorrendje olyan esetben, 
ha nincs kohén a zsinagógában. 
Mivel ez a kérdés sok zsinagógá-
ban felmerül időről időre, érde-
mes részletesen áttekinteni, mit  
mond erről a háláchá, és mely  
ponton alakulhatnak ki minhá-
gok, vagyis eltérő közösségi szo-
kások. 

A Talmudban (Gitin 59a–b.) sze-
repel, hogy Bölcseink szükséges-
nek tartották egy hierarchikus 
rend kialakítását a felhívás sor-
rendjében, ezzel kerülve el, hogy 
vita kerekedjen, ha mindenki el-
sőként akar sorra kerülni.  A zsi-
dó társadalomban amúgy is fenn-
álló úgymond szentség szerinti 
sorrendet írtak elő: legszenteb-
bek a kohénok, akik a Szentély-
ben teljesítenek szolgálatot. Utá-
nuk következnek a szentségben a 
lévik, akik segítik a kohénokat a 
szentélyszolgálatot során, pl. ze-
nei kísérettel stb. Utánuk követ-
kezik az összes többi „egysze-
rű” zsidó, akiket összefoglaló-
an jiszráélnek nevezünk. A Tó-
raolvasásnál tehát elsőként egy 
kohént hívnak fel, ha jelen van a 
zsinagógában, másodiknak lévit 
és a továbbiakban jiszráélt. A 
Talmud szerint tulajdonképpen 
ez egy tórai micva is, hiszen írva 
van a kohénokról  (3Mózes 21:8.), 
hogy „szent legyen ő neked”, ami 
azt jelenti, hogy meg kell tisztel-
ni a kohént többek között azzal, 
hogy előre engedjük (pl. sorban 
állásnál, étkezésnél stb.). 

Ha már kapott áliját (Tórá-
hoz való felhívást) jiszráél, akkor 

nem lehet újabb kohént vagy lé-
vit felhívni, mert ez tiszte let len-
ség lenne (Sulchán áruch OC 135:10. 

RöMÁ). Ha mégis fel akarnának 
hívni egy másikat, akkor csak 
máftirnak lehet, akinek felol-
vassák az utolsó három mon-
datot újra: ez ugyanis már csak 
egy kiegészítése a Tóraolvasás-
nak (uo.). Bár a Chábádban nem 
szokás (Cemách cedek responsum OC 

35. fejezet), de sok helyen az elő-

felhívni, ha jelen van a zsinagó-
gában (SÁ uo. 6.). Ennek ellenére 
van, ahol megtisztelik a levitákat 
azzal, hogy kohén hiányában el-
sőként hívják fel őket, ez volt 
pl. Szofér Jáákov Sálom (1851–
1921) pesti dájján véleménye (To-

rát Chájim 135:11.). Többek között a 
Chábádban is így van: az Álter 
rebbe kifejezetten örült neki, ha 
valahol ezt a szokást követték 
(Likuté szipurim–Perlow 72. oldal 81.; 

írt hét helyett több embert hív-
nak fel a Tórához, ez esetben az 
utolsó (áchárojn) is lehet kohén 
vagy lévi újfent (Sááré Efrájim 1:17.). 

Mi történik, ha nincs a zsi-
nagógában lévi, de van kohén? 
Ebben az esetben az első két (!) 
áliját ugyanaz a kohén kapja, és 
harmadiknak hívnak jiszráélt 
(SÁ uo. 8.). (Azért nem lehet má-
sik kohént felhívni a lévi helyére, 
mert úgy tűnne, az elsővel vala-
mi gond volt [uo.].)

Arra az esetre, ha nincs ko-
hén, a Talmud (uo.) azt a kife-
jezést használja, hogy „nitpárdá 
háchávilá”, szétesett a csomag. 
Vagyis ezzel annyira megbom-
lik a rend, hogy akkor sem köte-
lező a kohén helyett elsőnek lévit 

Nötivim biszdé háslichut 2. kötet 72. ol-

dal).  

Azt azonban a Sulchán áruch 
(uo. 6.) egyértelműen rögzíti, hogy 
ha már kapott áliját egy jiszráél, 
akkor lévit nem lehet utána fel-
hívni az előírt hét ember egyike-
ként, hiszen ő magasabb szinten 
áll a „szentségi hierarchiában”. Bár 
sok mindenről sokféle helyi szokás 
alakult ki az évezredek alatt, amik 
akár zsinagógánként is változnak, 
ez egy explicit előírás és így min-
denki ezt követi. Ilyen esetben, 
ahogy fentebb már említettük, 
máftirnak lehet felhívni a jelen levő 
lévit, vagy – ha a közösség szoká-
sa, hogy hétnél több embert hív-
nak fel – akkor utolsóként. 

Oberlander Báruch

Tóraolvasás a Vasvári Pál utcai zsinagógában


