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Mázl tov!
Gratulálunk Oberlander Nách
mán nak és Cháninak kisfiuk 
körülmetélése és elsőszülött-
ként való kiváltása alkalmából. 

A nap, amikor csak kicsit ünnepeljük a purimot

Ádár hó 14. napja – Purim. Ha-
csak nem Jeruzsálemben van az 
ember, mert akkor ádár 15. Illet-
ve hacsak nincs szökőév – mint 
például az idén is. Akkor ugyan-
is a második ádár hónap 14-re 
esik purim, az első ádár 14-én 
pedig csupán a naptár jelöli 
„purim kátán”-t, kis purimot, 
mint olyan napot, amelyiken 
purim lenne, ha nem lenne szö-
kőév. Idén purim kátán február 
19-ére esik. A zsidó naptárak-
ban itt-ott egyéb helyeken is fel-
bukkannak „purim kátán”-ok, 
vagy másként helyi purimok. 

Az Encyclopaedia Judaica egé-
szen pontosan 98 kis Purimot so-
rol fel, és egykor valószínűleg en-
nél sokkal több létezett. Ezek 
olyan napok, melyeken egy város 
vagy egy család megemlékezik a 
katasztrófától vagy pusztulástól 
való csodás megmeneküléséről.  

Ilyen például a Povidl (szil-
valekvár)-Purim (ádár 10.) törté-

nete. 1731-ben a csehországi Da-
vid Brandeis szilvalekvárt adott el 
egy keresztény könyvkötőnek, aki 
nem sokkal a lekvár elfogyasztá-
sa után meghalt. Brandeist, felesé-
gét és fiát börtönbe vetették azzal 
a váddal, hogy mérgező ételt adott 
el egy kereszténynek. Később a bí-
róság elvetette a vádat, és megálla-
pította, hogy nem a lekvár okoz-
ta a könyvkötő halált, így a csalá-
dot szabadon engedték. Brandeis 
Sir HáMáálot leDávid címmel te-
kercset írt, melyet leszármazottai 
még a XIX. században is rendre 
felolvastak a család szabadulásá-
nak napján. 

Az itáliai Ancona városában 
nem kevesebb, mint négy helyi 
Pu rimot tartottak számon, em-
lékezve különféle ka tasztrófákra, 
melyek a XVII-XVIII. század-
ban fenyegették a közösséget: 
földrengés (1690. tévét 21.), tűz-
vész, amely elkerülte a zsinagó-
gát (1741. tisri 15), egy másik 

tűzvész (1775. ádár 24.) és a kö-
zösség megmenekülése a csőcse-
léktől (1797. svát 12.). 

A helyi purimok megünnep-
lése sokban hasonlított a „nagy” 
purimi ünnepséghez. Felolvas-
ták a szóban forgó eseményt le-
író megilát (tekercset). Elhang-
zottak az adott alkalomra írt da-
lok és liturgikus költemények, 
sőt volt, ahol az Ámidába, vagy-
is a főimába, valamint az étke-
zés utáni áldásba is beleillesz-
tették a megfelelő napon. Egyes 
közösségekben még Hálelt, hála-
adó imát is mondtak a jeles na-
pon, annak ellenére, hogy az ere-
deti purimi imarendnek ez nem 
része. Gyakori volt, hogy a je-
les napot megelőzően böjtnapot 
tartottak, majd ünnepi lakomát 
rendeztek, adományt adtak a 
sze gényeknek, esetleg misloách 
mánotot, purimi küldeménye-
ket is küldtek és munkaszüneti 
napot tartottak. 

Purim-ünnepség 2018-ban, Budapesten

Az izraeli Rechovotban tartott 
brit mila szertartást követő 
név adón a kisfiú a Menáchem 
Men del nevet kapta. Gratu lá-
lunk a nagyszülőknek, Ober
lan der Báruch rabbinak és Ba
tshe va rebbecennek. Kívánjuk, 
hogy Menáchem Mendel ne-
velkedjen fel micvákra, Tóra-
tanulásra és zsidó esküvőre!

Meghívó 
verses délelőttre

Lefkovics Péter: A csodákhoz 
vezető út című könyvének be-
mutatójára hívják az érdeklő-
dőket. Helyszín: VII. kerület, 
Csányi utca 5.; Időpont: márci-
us 3., 11 óra

Felhívás egykori kőszegi 
munkaszolgálatosoknak 

és leszármazottaiknak
A Honvédelmi Minisztérium 
Történeti Intézete egy gubahe-
gyi emlékpark kialakításának 
ter vein dolgozik. Ennek kap-
csán keressük az egykori kősze-
gi munkaszolgálatosokat, illet-
ve leszármazottaikat. Kérjük az 
érin tetteket, vegyék fel a kapcso-
latot dr. Vadász Gáborral az aláb-
bi elérhetőségek valamelyikén: 

Telefon: 06 30 428 30 99 
vagy 06 1 39 457 39

Email: 
drvadasz@t-online.hu vagy 
vadasz.gabor@upcmail.com

További információt 
a tömegsírokról a 

http://zsido.com/rohonc-
elobukkant-tomegsir/

 címen olvashat.
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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: 17.00 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Péntek: 13.00 Délutáni-esti ima (a Keren Orban) 
17.00 A siker titka: szorgalom vagy kreativitás?
  (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  18.00 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás, 9.15 Reggeli ima, majd Kidus 
  16.50 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
Halálbüntetést követel 

a közvélemény a terroristára

Hetiszakasz
Isteni válasz a vitákban

Szakaszunk – Töcávé (2Mó
zes 27:20–30:10.) – a puszta-
beli Szentély további felszere-
lését, a papok ruházatát stb. 
részletezi. Itt esik szó az Urim 
Vötumim nevű csodaszerken-
tyűről, amelynek segítségé-

vel a főpap vitás kérdésekre 
isteni választ volt képes kér-
ni. Ebben a szakaszban nincs 
említve Mózes neve, és ennek 
a kommentátorok különbö-
ző magyarázatait, értelmezé-
sét adják.

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

Papi réteg

A modern társadalmakban a 
korábbi állapotokhoz képest 
végbement egy olyan változás, 
mely eredményeként az em-
bert már nem a foglalkozásával 
egyenértékűsítették. Igaz, a kü-
lönböző munkák még mindig 
eltérő társadalmi státuszt és fi-
zetést jelentenek, mindazonáltal 
már széles körben elfogadott, 
hogy csupán foglalkozása miatt 
senki sem ér többet a a másiknál.

Ezzel egyet is érthetünk. Ki-
mondhatjuk, hogy a különböző 
rasszok, értéküket tekintve egy-
mással csakis mellérendelő vi-
szonyban lehetnek, illetve egyet-
len ember sem mondhatja, hogy 
Isten szemében veleszületetten 
érne többet másoknál.

Az egyenlőség kultuszának is 
megvannak azonban a maga ki-
hívásai. Ha ugyanis mindenki 
egyenlő, akkor mégis minek tör-
jük magunkat jobban a másiknál, 
ha valami sikert ambicionálunk?

Az egyenlőségnek az embe-
reknek az egyenlő értékébe ve-
tett hitben kell kifejeződnie úgy, 
hogy közben nem tagadjuk le, 
hogy az egyes népeknek és embe-
reknek egymástól eltérő feladatai 
és szerepei lehetnek. Ez az „elté-
rő egyenlők” elve teszi lehetővé, 

hogy Isten-adta tehetségünket a 
lehető legnagyobb hatásfokkal 
aknázzuk ki úgy, hogy közben 
senkinek sem sértjük az egyéni 
jelentőségét és méltóságát.

Hetiszakaszunkban olvassuk, 
hogy a zsidók miként választot-
ták ki a papi teendőket ellátó em-
berek kilétét. Mózes a kohanita 
törzs minden egyes tagját Is-
tennek szentelte fel. Ezen ak-
tusban márpedig sem nekik, 
sem leszármazottjaiknak nem 
volt választásuk. Ha pedig va-
laki a kohanitáktól az ellen kez-
dett volna tiltakozni, hogy ő nem 
akar ilyen megkülönböztetett 
szerepet a társdalomban, sem a 
vele járó extra felelősséget, va-
jon mi változott volna? Semmi. 
„Kohén vagy,” mondták volna 
neki, „nőj fel a feladathoz!”

Nem tudni mi okból, de Isten 
kiemelt feladatot szánt nekünk. 
Ne gondoljuk azonban, hogy et-
től fontosabbak vagy többek len-
nénk másoknál. Efféle arrogan-
ciára semmi okunk. A többlet te-
her ugyanis sosem a gőgnek, ha-
nem csakis az alázatnak lehet a 
forrása.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Elisha Greenbaum írása 

nyomán

Újabb merénylet híre ráz-
ta meg Izraelt és az egész zsi-
dó népet: egy terrorista brutá-
lis kegyetlenséggel megkínzott 
és megölt egy 19 éves izraeli 
lányt. A 19 éves Ori Ansbacher 
megcsonkított holttestét az 
Éjn Jáel nevű erdős területen 
találták meg a rendőrök, miu-
tán barátai február 7-én beje-
lentették eltűnését. Ori sérült 
gyerekeknek segített polgári 
szolgálata keretében Jeruzsá-
lemben.  

A hatóságok hamar kéz-
re kerítették az elkövetőt, a 29 
éves, hevroni Arafat Irfaiját, 
aki nem először próbált kése-
lé ses merényletet végrehajta-
ni. 2017-ben a letartóztatása-
kor megfenyegette a rendőrö-
ket: „Ha most elengednek, 
me gint egy késsel jövök visz-
sza!” Ezúttal terrorcselekmény 
és nemi erőszak miatt áll majd 
bíróság elé.

Az országban számos he-
lyen tartottak tüntetést, és so-

kan a halálbüntetés kiszabását 
követelik a merénylőre. Köz-
életi személyiségek és politi-
kusok is az elrettentő erő és a 
megtorlás hiányát kérték szá-
mon a kormányfőn.

Ori temetésén édesanyja 
így beszélt lányáról:  „Amerre 
ment, gyógyította az összetört 
szíveket, akár a barátai, akár a 
polgári szolgálat keretében rá-
bízott gyermekek, akár teljesen 
idegen emberek voltak.” „Azt 
kérem azoktól, akik meghallják 
a hangomat,” – fordult a meg-
jelentekhez – „hogy tegyenek 
apró jócselekedeteket, melyek-
kel fényt hoznak a világba – így 
tudjuk megőrizni Ori emlékét 
[az Ori név jelentése fényem] és 
az így növekvő fény adhat ne-
künk vigasztalást.” 
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Velem és a Rebbével történt

A beteg is felelős a gyógyulásért

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Az őseim lengyelországi haszid 
zsidók voltak. Én már Izrael-
ben születtem és nevelkedtem. 
Egyaránt tanultam vallásos és 
világi iskolában, s végül a Héber 
Egyetem orvosi karán diplo-
máztam 1966-ban. Mesterem, 
Chájim Sebá professzor halála 
után én vettem át Izrael legna-
gyobb egészségügyi központ-
jának vezetését a Tel Hásomer 
kórházban. Itt 1700 ágy műkö-
dött, 7000 dolgozóval és évi 600 
millió dolláros költségvetéssel. 
Igazgatóként gyakran utaztam 
az Egyesült Államokba. Egyszer, 
1976-ban, egy barátom tanácsá-
ra ellátogattam egy haszid ösz-
szejövetelre. Nagyszerű élmény 
volt. Szimchát Tóra lévén több 
ezer haszid gyűlt össze, akik vi-
dám tánccal ünnepeltek. Ami-
kor azonban belépett a Rebbe, 
hirtelen mindenki elcsendese-
dett. A Rebbét övező áhítat és 
tisztelet tapintható volt.

Az éjszaka során bemutat-
tak a Rebbének, aki megkér-
dezte, hogy Izraelben miért bét 
cholimnak, a betegek házának 
nevezzük a kórházakat. Azon a 
véleményen volt, hogy inkább a 
bét refuá, a gyógyulás háza kife-
jezést kellene használni. Ezt kö-
vetően meghívott, hogy az ün-
nep után beszéljünk még erről 
a témáról.

A találkozó baráti légkörben 
zajlott. Nem hivatalos beszélge-
tést kell elképzelni, hanem két, 
teljesen különböző világból érke-
zett ember eszmecseréjét, mely-
nek során hol egyezett, hol pe-
dig radikálisan eltért a felek né-
zőpontja. A beszélgetés külön-
böző nyelvek keverékén zajlott: 
jiddisül, melyet egy kicsit értek a 
nagymamámnak köszönhetően, 
angolul és főleg héberül.

Emlékszem, a Rebbe azt 
hangsúlyozta, hogy az ember 
ereje elsősorban a lelkéből táp-
lálkozik. Azt mondta, hogy mi-
nél közelebbi kapcsolatban van 
valaki a saját lelkével, annál 
könnyebben boldogul az élet-
ben. Rámutatott, hogy a beteg-
látogatás parancsolatának lénye-

zet, azonban csak néhány éve 
kezdett elterjedni az a felfogás, 
hogy a megelőző orvoslás és a 
betegek felelős viselkedése a leg-
jobb megoldás. Az orvos segít, 
de nem helyettesíti a páciens sa-
ját erőfeszítéseit.

A másik téma, amiről beszél-
gettünk, a gyógyászati techno-

pótolhatja az odafigyelést és a 
törődést” – mondta.

Aggodalma sajnos nem volt 
alaptalan. Manapság sok orvos 
a technológia használatát tekin-
ti az orvoslás legfontosabb céljá-
nak, ahelyett, hogy segédeszköz-
ként tekintene rá. S ez gyakran a 
beteg kárára válik.

Visszatérve arra, amit a ha-
szid összejövetelen mondott, a 
Rebbe a következő tanácsot adta 
nekem mint orvosnak és kór-
házigazgatónak: „Ne a betegsé-
get tekintsék szentnek, hanem 
az egészséget. Tegyék a kórhá-
zat olyan intézménnyé, ahová 
az emberek azért mennek, hogy 
javítsanak az egészségükön, és 
nem azért, mert megbetegedtek”.

Egészen lenyűgözve hagytam 
el a Rebbe irodáját. Sok időt töl-
tök el vallásos közegben, és ta-
núsíthatom, hogy nagyon ritka 
az olyan tóratudós, akivel gyó-
gyászati és tudományos témá-
ban is eszmét lehet cserélni. A 
Rebbe azonban nem csak beszélt 
e témákról, nem csupán hatal-
mas tudásnak volt a birtokában 
– ő látta azt is, hogy milyen iram-
ban változik a világ, és már tudott 
azokról a közelgő problémákról, 
melyekre az orvosok még csak 
nem is gondoltak akkoriban. 
Visszagondolva már látom, hogy 
ez a találkozó milyen nagyban 
befolyásolta a saját gondolkodá-
somat, hozzáállásomat és az or-
voslásról alkotott víziómat.

Dr. Mordecháj Sáni 

ge, hogy megerősödjön a beteg 
ember kapcsolata a lelkével.

A Rebbe azt is elmondta, 
hogy minden ember kötelessége 
a saját egészségével törődni. Bár 
az orvos szerepe nagyon fontos, 
elsősorban mégis mindenki a sa-
ját egészségéért felelős. Ha valaki 
nem törődik saját magával, nem 
eszik, alszik és mozog eleget, ak-
kor a legjobb orvos sem segíthet 
rajta.

Manapság sokat beszélnek az 
egészségügyben a páciensek fe-
lelősségérzetének megerősítésé-
ről, azaz arról, hogy ne bízza-
nak mindent az orvosokra, ha-
nem vállaljanak magukért fele-
lősséget. A Rebbe harminc évvel 
ezelőtt már erről beszélt velem! 
Most már ez az elfogadott né-

lógia volt. Abban az időben, a 
személyi számítógépek korsza-
kának hajnalán, a technológia 
még nem játszott központi sze-
repet az orvoslásban. A techno-
lógia jelentette kihívások még 
évekig nem jelentek meg a gyó-
gyászatban. A Rebbe azonban e 
témában is mindenki előtt járt. 
Így szólt: „Önökön, orvosokon 
múlik, hogy mi lesz a folyamat 
eredménye, hogy a technológia 
valóban az embereket fogja-e 
szolgálni”. Azon aggódott, hogy 
vajon a technológia használa-
ta nem idegeníti-e el az orvoso-
kat a páciensektől. „Végső soron 
az orvos, az emberi lény nyújtot-
ta érzelmi támogatás a legfonto-
sabb. Bár a technológia nagyon 
hasznos szolgálatot tehet, nem 

Dr. Mordecháj Sáni 33 évig vezette a Sebá Gyógyászati 
Központot és 2009-ben Izrael-díjjal tüntették ki. 

Az interjú 2013 márciusában készült.
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An inspiring story for your Shabbos table

HERE’S 
my 

STORY PATIENT 
EMPOWERMENT
DR. MORDECHAI SHANI

Generously
sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת כי־תצא, י״ג אלול, תשע״ו
Erev Shabbos Parshas Ki Seitzei, September 16, 2016

My ancestors were Chassidic Jews from 
Poland who immigrated to Israel where I 
was born and educated. I studied in religious 

as well as in secular schools, and graduated from 
Hadassah Medical School of Hebrew University in 
1966.
After the death of Professor Chaim Sheba, with 
whom I worked for a number of years, I became 
the director of the Sheba Medical Center at Tel 
HaShomer Hospital, the largest hospital in Israel 
with 1,700 beds, 7,000 employees and an annual 
budget of $600 million a year. In my capacity as 
director I came to the United States periodically, 
and on one such occasion in 1976, a friend invited 
me to a farbrengen. 
This proved quite an experience. It was Simchat 
Torah, and the farbrengen was attended by several 
thousand chasidim, who were dancing and joyously 

celebrating the holiday. But when the Rebbe walked 
in, everyone stood still — you could hear a pin drop. 
The awe and reverence with which those present 
held the Rebbe was palable. 
At some point during the night, I was introduced 
to him, and he asked me why, in Israel, we called a 
hospital a beit holim, meaning “house of the sick.” 
He expressed the opinion that it should be called 
beit refuah “house of healing.” He then invited me 
for a discussion on the subject after the holiday. 
This was arranged. The meeting proved very 
friendly. It wan’t a formal dialogue, rather a give-
and-take between two people coming from different 
worlds and holding sometimes similar, sometimes 
contrasting points of view. The conversation was 
conducted in a mixture of languages — in Yiddish, 
which I spoke a little thanks to my grandmother, in 
English, but mostly in Hebrew. 
In his remarks, I recall that the Rebbe put an 
emphasis on the soul as the source of a human 
being’s strength. He said that the stronger a 
person’s connection is to his soul, the better he can 
cope with life. And he pointed out that the function 
of the mitzvah of visiting the sick is to help the sick 
person strengthen that connection to his soul.
The Rebbe also voiced an opinion that everyone 
has a responsibility to take care of his or her health. 
Yes, doctors have a role as well, but the primary 
responsibility lies with the individual, for those who 
do not take care of themselves, who do not eat well, 
sleep enough or exercise enough will impair their 
health. That’s what the Rebbe said thirty years ago! 
Today, there is a push in medicine toward “patient 

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
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Kóser konyha

Burgonyás 
kenyér

Párve, tojásmentes
3 krumpli
50 dkg élesztő
4 pohár liszt
½ kk őrölt kömény
2 kk. só
2 ek. olívaolaj 
  vagy más növényi olaj

A krumplit meghámozzuk, 
felkockázzuk, és enyhén sós 
vízben nagyon puhára főz-
zük. Leszűrjük és lehűtjük, 
a főzővizet félretesszük. A 
krumplit átpasszírozzuk. ¾ 
pohárnyi langyos főzővízbe 
belemorzsoljuk az élesztőt, 
majd a keverékkel felhígít-
juk az áttört krumplit és hoz-
záadjuk az olajat is. A lisztet, 
sót, köménymagot nagy tálba 
tesszük, a nedves hozzávaló-
kat a száraz alkotóelemek kö-
zepébe nyomott mélyedésbe 
öntjük, majd alaposan össze-
dolgozzuk és megdagasztjuk. 
Letakarva, kiolajozott tálban 
egy órán át kelesztjük, majd 
óvatosan átdolgozzuk a tész-
tát, és újabb fél órán át ke-
lesztjük. Ezután kerekded, 
vagy hosszúkás formájú ci-
pót formálunk, tetejét né-
hányszor bevágjuk. Ízlés sze-
rint sütés előtt megszórhat-
juk szezámmaggal, kömény-
maggal vagy más magokkal, 
illetve meghinthetjük egy kis 
liszttel, hogy rusztikusabb 
ha tást kölcsönözzünk neki. 
Előmelegített sütőben, 180 
fokon, 30-35 perc alatt kész-
re sütjük.

A szándák szerepe a brit milán
Oberlander Báruch rabbi harmadik unokája, Oberlander Menáchem Mendel brit milá szertartása 
alkalmából a szertartás egyik fontos szereplőjének, a szándáknak a szerepéről ad közre írást. A kisfiú 
körülmetélése Izraelben, Rechovotban zajlott. Orvosi előírásra a szokásosnál egy kicsit később, nem 
a nyolcadik napon kerülhetett sor a briszre, a baba elhúzódó élettani sárgasága miatt. 

A brit milá szertartáson több 
em bert szoktak megtisztelni az - 
 zal, hogy részt vegyen az esemé-
nyekben: egy házaspárt, aki be-
hozza a babát (kváter – lásd Leket jo

ser 1. kötet 219. oldal, 2. kötet 98. oldal), 
a férfit, aki tartja a névadó ide-
jén, külön embert kérnek meg 
ar ra, hogy letegye vagy fel ve gye 
a babát Élijáhu székéből (lásd 

Sul chán áruch JD 265:11.) stb. Ám 
a legnagyobb megtisztel te tés 
a szándáké: ő az, aki az ölé ben 
tart ja a gyereket, amíg a körül-
metélés zajlik. Annyira fon tos a 
szándák szerepe, hogy ha a kö-
rülmetélés előtt van Tóraolva-
sás, és ott egyvalakit felhívnak 
a brisz „szereplői” közül, akkor 
inkább a szándákot hívják fel, és 
nem a mohélt (SÁ uo. RöMÁ). 

Mi ilyen különleges a szán
dák ban? Az, hogy a lába, amin 
a gyerek feküdni fog, olyan, 
mint az oltár, és a körülmeté-
lés olyan, mintha egy áldozatot 
mutatnánk be az oltáron a Szen-
télyben, mégpedig a füstölőszer 
bemutatásával egyenértékű (SÁ 

uo.). Ezt onnan vezetik le bölcse-
ink (Minhágé MáHáRIL 476. oldal), 
hogy a körülmetélést, a szövet-
ségbe lépést és a füstölőszer be-
mutatását egymás mellett emlí-
ti a Tóra (5Mózes 33:9–10.). Ősrégi 
áskenáz szokás (Minháfé MáHáRIL 

uo.), hogy a szándák a brisz nap-
ján éppen ezért még a mikvébe 
is elmegy, hogy teljesen megfe-
leljen a feladatnak. 

A Talmud (Jomá 26a.) elmond-
ja, hogy azoknak a kohénoknak, 

akik a Szentélyben minden reggel 
és este bemutatták a füstölőszert, 
ezért a nagy micváért az Örök-
kévalótól gazdagságot kaptak ju-
talmul. Éppen ezért gondosan 
ügyeltek rá akkoriban, hogy min-

szerint (responsum OC 158–159. fe-

jezet) azonban a két szokás nem 
zárja ki egymást, hiszen a Szen-
télyben is a főpap – akinek nap-
jainkban egy közösségben a rab-
bi felel meg – lehetett többször is 

dig olyan mutassa be ezt az áldo-
zatot, aki még korábban nem ke-
rült sorra, hogy minél többen ré-
szesülhessenek a jutalomból, hi-
szen úgy illik, hogy ha az ember 
meggazdagodott, akkor másnak 
is adjon erre a lehetőséget (Tal-

mud uo.). Ugyanígy a szándáknak 
is a gazdagság a jutalma ezért a 
nagy micváért, és innen ered az 
a szokás, hogy egy családon be-
lül minden fiú születésekor mást 
kérnek fel szándáknak (SÁ uo.). 

A prágai Jechezkél Landau 
rabbi (1713–1793) azt írta (Nodá 

biJehudá responsum JD kámá 86. feje-

zet), hogy Lengyelországban – 
és Prágában is – ezt a szokást 
nem tartották, hanem általában 
a rabbit kérték fel erre a feladat-
ra minden gyereknél. A pozso-
nyi Chátám Szofér (1762–1839) 

az a személy, aki bemutatja a füs-
tölőszert (Jomá 14a.), az egyszerű 
kohénok azonban – analógiánk-
ban a közösség tagjai – csak egy-
szer kerültek sorra. 

A fenti jutalomra való tekin-
tettel alakult ki az a szokás, hogy a 
brisz költségeit (a mohel díjazását, 
az ünnepi lakoma stb.) a szándák 
állja (Ocár hábrit 2. kötet 260–261. ol-

dal). Vannak, akik utánajárnak és 
külön hirdetik, hogy örömmel 
vállalják a szándák szerepét és az 
ezzel járó költségeket is.

Kívánom, hogy kisunokám, 
ahogy belépett Ábrahám szövet-
sé gébe, úgy nőjön fel további 
micvákra. Kívánom, hogy Nách
mán fiamnak és menyemnek Chá
ni nak sok nácheszt, büsz kességgel 
te li örömöt, hozzon a kisfiuk. 

Oberlander Báruch

Oberlander Menáchem Mendel brit milája


