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Mázl tov!Rekordérdeklődés Magyarország legkóserebb 
gasztrofesztiválján

„Az EMIH örömére szolgál, 
hogy minden eddiginél na-
gyobb érdeklődés övezte a hazai 
Sóletfesztivált, Európa legna-
gyobb szabadtéri kóser gasztro-
nómiai rendezvényét, ami im-
máron ötödik alkalommal vette 
kezdetét vasárnap délelőtt a bel-
város szívében” – ez áll az EMIH 
sajtóközleményében a nyár leg-
kóserebb gasztrofesztiváljáról. 
Kiderül belőle továbbá, hogy 
az eseményt a rendezvény há-
zigazdája, Köves Slomó rabbi és 
Vattamány Zsolt, Erzsébetváros 
polgármestere nyitották meg, 
örömüket fejezve ki afölött, 
hogy „Európa egyik legnagyobb 
szabadtéri zsidó fesztiválja is-
mételten nyugodt körülmények 
között és biztonságban kerülhet 
megtartásra Budapesten.” 

Megtudjuk belőle, hogy 10 
ezer adag sóletet készítettek, 
mégpedig magyar, izraeli, je-

meni és vegetáriánus verzióban, 
ami mellett más kóser finomsá-
gokat is lehetett kóstolni. A két 
színpadon zajló műsorról: az élő 
koncertekről és pódiumbeszél-
getésekről is beszámol a sajtó-
közlemény, melyeken olyan ne-
ves személyiségek jelentek meg, 
mint Nógrádi Gábor író, Koltai 
Róbert színész, rendező, Hege-
dűs D. Géza Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas színész, Fahidi Éva 
holokauszttúlélő, a Neokohn 
hír portál képviselői és Kornis 
Mi hály író is.

Persze ez nem mond el min-
dent arról a pezsgő hangulat-
ról, ami a fesztivált jellemezte, 
a különböző szervezetek stand-
jainál kialakuló érdekes beszél-
getésekről, az evés közben zaj-
ló vidám tereferéről vagy a gye-
rekprogramok zajos jókedvéről. 
Arról érdemesebb a résztvevők 
véleményét meghallgatni. Óvá-

ri Anna és férje két gyermekük-
kel nem először látogattak ki a 
gasztrofesztiválra: „Szerintem 
remek ötlet, hogy a színpad a ját-
szótér mellé van felállítva, mert 
így mi tudtuk hallgatni a zenét és 
a gyerekek is elfoglalták magu-
kat. Mi minden évben megyünk, 
a facebookon olvastunk először 
az eseményről, azóta vadásszuk.” 
Persze az ilyen régi, visszajáró 
vendégeknek vannak kedvencei 
is, amit hiányolhatnak a koráb-
bi évek kínálatából: „Reméljük, 
hogy visszatér a marokkói vagy 
az aszalt gyümölcsös sólet is” – 
mondja Anna. A sóletfesztivál az 
évük többi részére is befolyással 
volt: „A mindennapjainkra any-
nyiban lett hatással, hogy itthon 
is sütök sóletet télen, sőt a há-
zasságkötésünk napján is az volt 
az ebéd. Ha nincs a fesztivál, 
eszembe se jutott volna, hogy 
létezik ilyen étel.”

Gratulálunk Czink Péternek és 
Lantos Lindának, fiuk, Benjá-
min születése és körülmetélése 
alkalmából. A körülmetélésre 
családi körben került sor ezen 
a héten szerdán. A kisfiú a Ben-
jamin Mordecháj ben Jichák Si-
mon nevet kapta. A briszt Kö-
ves Slomó rabbi celebrálta. Kí-
vánjuk, hogy a szülők jó egész-
ségben neveljék gyermeküket 
a zsidó oktatás, a jócselekede-
tek és zsidó esküvő szellemé-
ben.

MEGHíVÓ
Ehud Yaari: 

Lesz-e háború Iránnal?
Előadónk az izraeli közélet 
egyik legismertebb Közel-
Kelet szakértője, több könyv 
szerzője, aki több mint 30 éves 
munkássága során többek kö-
zött Jasszer Arafattal, Husszein 
Jordán királlyal, Mubarak 
egyip tomi elnökkel és Bassár  
el-Aszad szíriai elnökkel ké-
szített interjút.

Az előadás nyelve angol, 
magyar szinkrontolmácsolás-
sal.

Időpont: 2019.09.18., 18:00
Helyszín: Óbudai Zsinagóga 

Bp., 1036 Lajos utca 163.
Regisztráció: 

szeptember 16-ig a 
posta@zsido.com email címen
Belépő: 1800 Ft/fő a helyszínen
Az eseményen befolyt belépő-
jegyek árából, illetve az ado-
mányokból a Keren Hayesod 
által kiválasztott izraeli társa-
dalmi projektek kerülnek tá-
mogatására.
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Imaidők a következő hétre (augusztus 31-szeptember 6.):
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás; 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 
  19.00 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 19.10 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Péntek: 18.30 A bírák és a próféták az ókori Izraelben
  (Szabó György Menáchem előadása); 
  19.30 Minchá, Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

Szombat: 9.15 Hetiszakasz 
  a kabbala tükrében
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Hétfő-péntek (munkanapokon): 
6.30 Reggeli ima
Péntek: 19.00 Tanulás 
  19.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

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

Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Péntek: 18.30 Tanulás; 
  Faith Áser rabbi előadá sa; 
  19.30 Szombatfogadás, Kidus

Hetiszakasz
Áldás és átok

Szakaszunk – Röé (5Mózes 
11:26–16:17.) – többek között  
megismétli a tiltott állatok 
és madarak listáját, és ezzel  
párhuzamos a leviticusi Smini  
szakasszal. Figyelmeztet a ha-
mis prófétákra, megismét li  
a vér élvezetének tilalmát és  

előírja a bálványimádás meg - 
szüntetését az elfoglalt Ká- 
naán ban, amiből ezáltal lesz  
Izrael Földje (Erec Jisz ráél). A 
szakasz végén a három zarán-
dokünnepet ismétli és részle-
tezi az Írás, hangsúlyozva ezek 
örömünnep jellegét.

Zsidó híradó
Csaknem 500 éves sírköveket 

tártak fel egy zsidó temetőben
Egy zsidó szervezetnek kö-
szönhetően szakértők és ön-
kéntesek ukrajnai zsidó teme-
tőket térképeztek fel az elmúlt 
hetekben.

Busk és Kalus a történel-
mi Galícia területén találha-
tó Nyugat-Ukrajnában. Ezek-
nek a településeknek a teme-
tőit vizsgálta a Héber Egyetem 
munkatársaink vezetésével az 
a csoport, amelyhez helyben 
is csatlakoztak a zsidó örök-
séget védő aktivisták – derül 
ki a jewish-heritage-europe.eu 
beszámolójából.

Több sírkő is előkerült, 
amiket 1570-től a XVII. század 
első feléig állítottak. Impozáns 
alkotásokról van szó. Buskban 
található a mai Ukrajna leg-
régebbi ismert sírköve, 1520-
ból, de felfedeztek még körül-
belül 10 másik fontos sírkö-
vet is, amelyeket a kutatók ed-
dig nem ismertek. A szakértők 
szerint ritkák az ilyen mennyi-
ségű felirattal ellátott leletek 

ebből az időszakból, egyben 
bizonyítják a galíciai zsidóság 
jelentőségét, rávilágítanak tör-
ténetük több részletére is.

A csoport mostanra leg-
alább 400 sírkövet dokumen-
tált, egészen a náci megszál-
lásig bezárólag. Az adatokat 
feldolgozzák és publikálják, 
ahogy az eddigieket is. A „Zsi-
dó Galícia és Bukovina” (JGB) 
egy nonprofit szervezet, amit 
arra hoztak létre, hogy doku-
mentálja és megőrizze a kör-
nyék gazdag zsidó múltját és 
oktatási programok segítségé-
vel ismertesse azt meg az ér-
deklődőkkel. A régió a mai 
Ukrajna, Lengyelország és Ro-
mánia területén fekszik.  

A jóság ábrahámi eszménye

rából, melyek a zsidó szempont-
ból kósernek ítélhető jellemmel 
bírnak.

A Tóra ideálja ugyanis az a 
fajta jóság, amit Ábrahám ős-
apánk is képviselt, mely diszkri-
mináció nélküli, és éppen úgy él 
az idegenek felé, mint legköze-
lebbi családtagjaink irányában. 
A jóság ezen eszménye olyan 
alapvető pillére a zsidó tanítá-
soknak, hogy arról imáinkban 
is napi szinten emlékezünk meg.

Persze az ábrahámi jóindu-
lat és nyitottság talán elérhe-
tet lennek tűnik előttünk, he ti-
szakaszunk mégis ennek elérésé-
re buzdít minket. Szeretnénk jók 
és nagyvonalúak lenni a baráta-
inkhoz, családunkhoz? Ez mind 
szép és jó, de önmagában véve 
még nem elégítheti ki a kóser-
ság kritériumát. Az oly’ gyakran 
emlegetett jóság kóser ideálja 
ugyanis az ábrahámi eszme be-
teljesítése, azaz a feltétel nélküli 
jóindulat tanúsítása a másik em-
ber felé, függetlenül annak társa-
dalmi státuszától vagy hozzánk 
fűződő viszonyától.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Mordechai Wollenberg 

írása nyomán

Eheti Tórai szakaszunk, a Röé 
sor ra veszi az állatokat, s meg-
határozza, melyek a kóserek, 
amik fogyasztása megengedett, 
s melyek a nem kóserek, amik 
fogyasztása tilos. A zsidó val lás 
szerint az vagyunk, amit meg-
eszünk, és a számunkra en-
gedélyezett állatok olyan karak-
ter jegyekkel rendelkeznek, 
ame lyeket nekünk is ildomos 
el sajátítanunk.

A Tórai felsorolásban szerep-
lő egyik állat a gólya. A madár 
héber elnevezése a hászidá, mely 
a heszed héber kifejezéssel azo-
nos szógyökben osztozik, mely 
jelentése „jóság”, „jószándék”. A 
Talmud tanítja, hogy a gólya eme 
beszédes nevét azzal a jellemvo-
násával érdemelte ki, hogy jóin-
dulatú saját fajtájához.

Ismerve a gólya ezen jó tu-
lajdonságát, felvetődik a kérdés, 
hogy az vajon miért nem tarto-
zik a kóser állatok közé. A saját 
fajtához való jóság tán nem egy 
az elsajátítandó minták közül?

A kocki Rebbe mondja, hogy 
a gólya kapcsán a jóság csak sa-
ját fajtája iránt él, más fajtákkal 
szemben azonban nem, ez pe-
dig a Tóra értékrendje alapján 
eleve kizárja azon madarak so-
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Velem és a Rebbével történt

Egy tartós házasság

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Olyan zsidó családban nőttem 
fel, mely nem őrizte a hagyo-
mányokat, így semmilyen val-
lásos nevelést nem kaptam. A 
zsidóság és a hászid filozófia 
iránt az egyetem első évében 
kezdtem érdeklődni, San Diegó-
ban. Innen egyenes út vezetett a 
Chábád mozgalomba, és 1971-
ben beiratkoztam a New York-i 
Hadar Hatorah jesivába.

A Hadar Hatorah-ban hatal-
mas tisztelet övezte a Rebbét. 
Amikor sor kerülhetett egy sze-
mélyes találkozóra vele, már he-
tekkel korábban komoly spiri-
tuális előkészületeket tettünk. 
Tánját tanultunk, imádkoztunk 
és leírtuk a kérdéseinket és ké-
réseinket.

Én egy tizenöt oldalas levelet 
írtam a Rebbének, melyben fel-
soroltam az összes kérdésemet. 
Volt, amelyik egy rossz tulaj-
donság megváltoztatásáról szólt 
és volt, amelyik az örömteli élet 
titkát kutatta. Egy kérdésem pe-
dig a kapcsolatomat érintette egy 
kaliforniai lánnyal. Ő egy reform 
zsidó közösséghez tartozott és 
nem szívlelte, hogy a haszidiz-
mus útját választottam.

A rossz tulajdonságokra vo-
natkozó kérdésemre a Rebbe a 
következőt válaszolta: „Szilár-
dan el kell határoznia, a szíve 
legmélyén, hogy tartózkodik a 
helytelen viselkedéstől. Fel kell 
ismernie, hogy rossz, amit tesz, 
és óvakodnia kell attól, hogy 
olyan helyzetbe kerüljön, mely 
kiválthatja ezt a viselkedést”. 
Évekkel később ez a tanítás vált 
a coaching módszerem alapveté-
sévé. „Eltávolítás és átértékelés” 
módszernek neveztem el, mely-
nek során az ember kerüli a ve-
szélyes helyzeteket és felismeri a 

Meilech Leib DuBrow rabbi életmód tanácsadóként dolgozik 
Los Angelesben. Az interjú 2011 szeptemberében készült.

láttam. Egyszer azonban véletle-
nül összefutottunk. Két gyerme-
két tolta babakocsiban. Elmond-
ta, hogy két hónappal a szakítá-
sunk után megismerkedett vala-
kivel és össze is házasodtak. „És 
tudod, hogy mit kértem a fér-
jemtől? Hogy kóser háztartást 
vezessünk!” – mondta.

Bár velem kapcsolatban kije-
lentette, hogy nem lesz hajlandó 
kóser háztartást vezetni, a férjé-
től pont ezt követelte! A Rebbe 
erre utalt, amikor azt mondta, 
hogy a velem való viszonya mi-
att nem látja tisztán a saját hely-
zetét. Miután szakítottunk, más 
felismerte, hogy mit is akar va-
lójában.

Mondanom sem kell, ez a ta-
nítás is beépült a coaching mód-
szerembe.

A Rebbe végül azt mondta, 
hogy létre kell hoznom egy tanu-
lási programot, mely alkalmaz-
kodik a változó életkörülménye-
imhez. Ez egy különösen hasz-
nos tanács volt, melyet egyaránt 
hasznosítottam a magánéletem-
ben és a karrierem során is. A ta-
lálkozó mindössze tizenöt per-
cig tartott, de a Rebbe sínre tet-
te az életemet. Megtanított, hogy 
miként szabaduljak meg a rossz 
szokásaimtól, hogyan legyek vi-
dám, milyen elvek vezéreljenek a 
házasságomban és hogyan szer-
vezzem meg az életemet.

Meilech Leib DuBrow rabbi 

változást. Látni fogja, hogy mi-
nél vidámabb és örömtelibb, an-
nál nagyobb képességekre tesz 
szert, és annál nagyobb sikerei 
lesznek.” Ezeket az örömmel fog-
lalkozó fejezeteket szintén beépí-
tettem a coaching módszerembe.

Ez után következett a barát-
nőmmel kapcsolatos kérdés. 
Amikor elmondtam a lánynak, 
hogy a Rebbéhez fordulok a kap-
csolatunk ügyében, ő egy más-
fél oldalas levelet küldött, mely-
ben leírta a gondolatait és érzé-
seit. Ezt a levelet csatoltam a sa-
játomhoz. A Rebbe elmondta, 
mit tanácsol az ügyben.

„Először is, egy feleség nem 
egy diák. Az összes olyan do-
log, melyben a feleségének nagy 
szakértelemmel kell rendelkez-

lat alakul ki közöttük, mely meg-
alapozza a tartós házasságot.”

A válasz utolsó részében a 
Rebbe arra reflektált, hogy a ba-
rátnőm megírta: sohasem lesz 
hajlandó kóser háztartást vezet-
ni, s ezért a Rebbe nyilván el akar 
majd választani minket egymás-
tól. Ezzel kapcsolatban a Rebbe 
ezt mondta: „Kérem, közöl-
je vele, hogy én nem akarom őt 
elválasztani öntől, sem önt tőle. 
Ezzel együtt az a meggyőződé-
sem, hogy ha folytatja ezt a kap-
csolatot, akkor csak kárt okoz 
neki. Csak összezavarja, és emi-
att képtelen tisztán látni a saját 
helyzetét”.

Még sokáig nem értettem meg 
teljesen a Rebbe válaszát. Szakí-
tottam a lánnyal és évekig nem is 

helytelen viselkedési formákat. 
Ezt mind a Rebbétől tanultam.

Az örömteli élettel kapcso-
latban ezt mondta a Rebbe: „Ta-
nulmányozza a Tánja azon feje-
zeteit, melyek az örömmel fog-
lalkoznak. Olvassa át ezeket két-
szer-háromszor, és érezni fogja a 

nie és melynek természetesnek 
kell lennie a számára, távol áll et-
től a lánytól, tehát magának kel-
lene megtanítania minderre. Ez 
pedig nem a jó kapcsolat alap-
ja egy házasságban. … Ha egy 
házaspár tagjai megértik egy-
más vágyait, akkor erős kapcso-
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ערב שבת פרשת נשא, ח‘ סיון, תשע״ז
Erev Shabbos Parshas Nasso, June 2, 2017

I grew up in a Jewish family that was not Torah-observant 
and I had no real religious upbringing. I did not become 
interested in Judaism until my first year of college at the 

University of San Diego, when I began exploring Chasidic 
teachings. This eventually led me — in 1971 — to Chabad 
and to the Chabad yeshivah in New York, Hadar HaTorah.

At Hadar HaTorah, everyone was in awe of the Rebbe. 
And when it came time for us to have a private audience 
with him — which usually happened on the occasion of 
our birthdays — we made spiritual preparations for weeks. 
We learned the Tanya, prayed, and wrote out our questions 
or requests in brief letters.

I myself wrote the Rebbe a fifteen-page letter in which 
I asked him a number of questions. One had to do with 
changing bad habits. Another had to do with living a life of 
joy. And a third had to do with a relationship I had with a 
young woman back in California. She came from a Reform 
background, and she looked askance at my foray into 
Chasidism.

In answer to my question regarding changing bad habits, 
the Rebbe said, “You have to have a firm resolve in your 
heart of hearts to change any inappropriate behavior. You 
have to identify what you are doing that is wrong, and 
you need to avoid those situations which bring about this 
behavior.” Years later, his answer became the core of my 
coaching practice. I boil it down to “remove and refocus” – 
remove yourself from the situation and refocus on what’s 
appropriate. That is what the Rebbe taught me.

In answer to my question regarding living life joyously, the 
Rebbe said, “Learn the chapters in the Tanya which deal 
with happiness.” These are chapters twenty-six through 
thirty-two in the first part of the Tanya, the seminal work of 
the 18th century founder of the Chabad Movement, Rabbi 
Schneur Zalman of Liadi. “Learn them two or three times, 
and they’ll make a significant difference. You will see that 
the happier and more joyous you become, the more your 
capabilities will increase and the more success you will 
have.” I did as he asked and found that he was right. Today, 
I call these chapters the “happy chapters,” and they form 
another part of my coaching practice.

Then the Rebbe came to my question about the young 
woman. When she had learned that I was going to see 
the Rebbe to discuss our relationship, she wrote a letter 
to me. It was not a long letter — just about a page and a 
half — but it put forth her feelings on the matter. And I had 
included her letter along with mine.

As I recall, when I entered the Rebbe’s office, my letter was 
lying on his desk. There was also a long credenza to the 
right of the desk, where hundreds of letters in legal folders 
were arrayed like a giant accordion across the top. While 
talking to me, and without looking, he reached over and 
produced my girlfriend’s letter. “This belongs to you,” he 
said, handing it to me.

He then began to answer my question. And, basically, his 
answer was composed of three parts.

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 1400 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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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

Kóser konyha

Cheesecake/
sajttorta

Tejes

Az aljához:
400 g darált háztartási keksz
150 g vaj

A töltelékhez:
1 pohár cukor
½ kg túró
1 doboz tejföl
3 tojás
2 ek. teljes kiőrlésű liszt
1 citrom leve
1 csomag vaníliás cukor

A darált kekszet alaposan 
összekeverjük a puha vaj-
jal, majd sütőpapírral bélelt 
tortaformába nyomkodjuk. 
Néhány perc alatt 160 fo-
kon megsütjük (vigyázzunk, 
mert könnyen megég). A töl-
telék hozzávalóit sorban tál-
ba tesszük, egyneművé ke-
verjük, majd a torta elősütött 
aljára öntjük. Körülbelül egy 
óra alatt készre sütjük, ha na-
gyon pirulna a teteje, fedjük 
le sütőpapírral vagy alufóli-
ával.

Fontos: Mindig ellenőriz-
zük a kóser tejtermékek pe-
csétjét. A cháláv jiszráél jel-
zés arról biztosít bennünket, 
hogy nem csak kóser állat 
tejéből készült, de a fejés és 
a feldolgozás minden pilla-
nata szakértő kósersági fel-
ügyelet mellett zajlott. 

A rabbi válaszol

Volt-e a Szentélyen mezuza?
A Kérdezd a rabbit rovat cikke-
it szerkesztve előfordul, hogy a 
főszerkesztő tesz fel a témához 
kapcsolódó további kérdéseket. 
A mezuzákról szóló sorozatunk 
most következő részében egy 
ilyen „olvasói levélre” válaszol a 
rabbi: „Az jutott eszembe, hogy 
a Szentélyről azt mondja az 
Örökkévaló, hogy építsenek neki 
lakhelyet – akkor a Szentélyen 
volt mezuza?” – tette fel a kérdést 
Steiner Zsófia.

Válasz: A Második Szentély 
alaprajzát egy talmudi trak tá tus-
ban (Mászechet Midot) találjuk leír-
va: ebből kiderül, hogy a három 
egymásból nyíló udvaron belül 
voltak különböző kisebb helyi-
ségek (liská, lösáchot) is az épü-
letkomplexumban. Azt mond-
ja a Talmud (Jomá 10a., 11a.), egy-
értelműen idézve: a Szentélynek 
semelyik bejáratán és a szobák 
egyikén sem volt mezuza, kivé-
ve a Párhedrin szoba bejáratán 
és az oda vezető Nikánor kapun. 

Mi ez a Párhedrin helyiség? 
Jom kipur előtt egy héttel a fő-
pap visszavonult a családjától, 
beköltözött a Párhedrin szobá-
jába, felkészülésként Jom kipur 
napjára, amikor ő végzi a szol-
gálatot. Ilyenkor átnézte a szer-
tartás részleteit stb., és ez idő 
alatt ott lakott ebben a szobában 
(uo. 2a.), amiről azt mondja a Tal-
mud, hogy ennek az ajtaján, ab-
ban az időben, amikor ő ott la-
kik, fel kell rakni a mezuzát. 

Jehudá rabbi azonban azt 
mondja, akkor sem kell mezuzát 
rakni, mivel a főpap nem saját 
jószántából költözik oda, hanem 
azért, mert kötelező neki, így 
ez kényszerlakhelynek számít, 
amire nem kell mezuzát tenni. 
A bölcsek azonban nem értettek 

egyet Jehudá rabbival, szerintük 
egy kényszerlakhelyre, amilyen 
a Párhedrin szoba, mégis kell 
mezuzát tenni (uo. 10b.). 

Erre Jehudá rabbi azt mondta: 
ugyan egy ilyen helyiség fel van 
mentve a mezuza parancsa alól, 
de a Bölcsek azt írták elő, hogy 
mégis fel kell rá tenni. Mégpe-
dig azért, hogy nehogy úgy tűn-
jön, mintha a főpap börtönben 
lenne. Mi az összefüggés? A bör-
tön egy kényszerlakhely, amire 
Jehudá rabbi véleménye szerint 
nem kell mezuzát tenni, így, ha 
a főpap olyan helyiségben lakna, 
amin nincs mezuza, az emberek 
azt mondanák: börtönben van a 
kohén gádol. Egy ilyen összeha-
sonlítás rossz fényt vetne a Szen-
télyre, ezt el kell kerülni, ezért 
mégis kell mezuzát tenni. 

A Talmud (uo. 11b. a Chátám 
Szofér magyarázata szerint, Responsum 
JD 281. fejezet) azt is mondja, hogy 
a Szentély a szolgálatnak a helye, 
szükség és igény van rá, így ebből 
a szempontból a zsidó néphez 
tartozónak számít. De a Szen-

tély helyiségei mégsem tekint-
hetőek rendes szobáknak, hi-
szen azok nem a magánélethez 
tartoznak. A Szentély szent cél 
szolgál, de nem lakhely, vélték a 
Bölcsek, így az ajtajaira nem kell 
mezuza. Kivétel ez alól a kohén 
gádol szobája a Jom kipur előtti 
héten, amikor civil életet él ott, 
vagyis lakhelynek számít. (En-
nek analógiájára a zsinagógák 
is fel vannak mentve a mezuza 
felrakása alól, de hogy miért te-
szünk mégis rájuk – azt a 45. szá-
munkban már tisztáztuk.) 

Fontos megemlíteni, hogy ha 
van egy helyiség, ami az enyém és 
pl. raktárnak használom, akkor 
arra kell mezuza (Sulchán áruch JD 
286:1–2.), mert a személyes hasz-
nálatomra szolgál. A szent cél 
azonban nem ilyen személyes 
használat, ezért nem teszünk 
mezuzát az ilyen helyiségekre.

Visszatérve Jehudá rabbihoz 
és a börtönhöz. Szerinte tehát a 
kényszerlakhelyre, amilyen pél-
dául a börtön, nem kell mezuza, 
mert nem számít lakhelynek. Ez-
zel szemben a Bölcsek úgy vélték, 
az is lakhely és kell rá mezuza. Így, 
ha valaki sajnos valamiért kény-
telen börtönbe vonulni és ott sa-
ját cellája van, ahol csak zsidó „la-
kik”, akkor elvben ennek az ajtajá-
ra is kell mezuza (Hágáhot Rábi Ákivá 
Éger a SÁ-hoz uo. 286:1.). De több vé-
lemény van, ami szerint  mégsem 
számít lakhelynek, és ezért nem 
kell mezuzát feltenni (uo. Lásd még 
Águr böohálechá 31:38.). Azonban, 
ha valaki háziőrizetben van, az 
ő számára ez a kijelölt hely, min-
denképpen normál lakhelynek 
számít, hisz csak annyi a korlát, 
hogy nem szabad azt elhagynia 
(Águr böohálechá uo.).

Oberlander Báruch


