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A zsidóság asszimilációja 
a dualizmus korában

A Milton Friedman Egyetem 
tisztelettel meghívja Önt a 
Magyar Zsidó Történeti Inté-
zet soron következő pódium-
beszélgetésére:

Téma: A zsidóság 
asszimilációja a dualizmus 

korában. Siker vagy kudarc?
Időpont: 

2019. október 16., 17:30
Helyszín:

La Vida DUNA Rendez-
vényház (1138 Budapest, 

Dunavirág u. 2-6.)

Mázl tov!

Ezer négyzetméternyi szukkoti sátor 
a fővárosban és környékén

Szukkát építeni nem egyszerű 
feladat – nemcsak technikai-
lag, de háláchikusan sem. Ám 
szerencsére van egy cég, amely 
nagy szaktudással épít kóser sát-
rakat magánházaknál és közös-
ségi tereken egyaránt Budapes-
ten és környékén. „Idén már 24 
helyszínen állítottunk fel sátrat” 
– tudtuk meg Győrfi Lászlótól, 
aki csapatával húsz éve foglal-
kozik szukkák építésével. 

A feladat pedig nem egysze-
rű: Jom kipur és szukkot kö-
zött idén egy egész és két fél nap 
állt rendelkezésre, hogy a több, 
mint 1000 négyzetméternyi sát-
rat felépítsék. A legnagyobb sá-
tor az idén a Bét Menáchem is-
kola udvarán készült: az izra-
eli közösség szukkája nem ke-
vesebb, mint 336 négyzetméter 
alapterületű, míg a legkisebb sá-
tor, amit felállítottak, mindösz-
sze 3 négyzetméteres. „Ez egy 

nagyon nagy micva, de nagyon 
nehéz feladat is egyben, évről 
évre egyre több sátrat kell felál-
lítani. Jó lenne megosztani ezt a 
nagy micvát és bevonni a közös-
ségek tagjait is az építkezésbe” – 
mondja Győrfi, hozzátéve, hogy 
a szokott helyek mellett idén a 
Maimonidész Gimnáziumban 
és a két új zsinagógában, a Zsi-
lipben és a Cháj galériában is 
ők állították fel a szukkát. „Egy-
re elterjedtebb, hogy magánsze-
mélyek is rendelnek. Sokan már 
a régebben legyártott sátrainkat 
állítják fel saját maguk, de van, 
ahol mi segítünk a már meglevő 
szukka felállításában is.”

A vári zsinagóga rabbija, 
Faith Aser évek óta mindig vala-
milyen meghökkentő újdonság-
gal áll elő: idén a mára nagyon 
elterjedt nádtekercs helyett pél-
dául hangulatos, örökzöldek 
lombjával fedett sátrat állított a 

zsinagóga udvarán. Az imákra 
és az étkezésekre összegyűlő kö-
zösség mellett turisták is „igény-
be vették” a szukkát, és betértek, 
hogy elvégezhessék a szukkoti 
csokor lengetésének micváját 
– ahogy ez egyébként a szent-
endrei zsinagógában is többször 
megesett az ünnep alatt. 

A Vasvári udvarán álló tere-
bélyes sátorban az ünnep két es-
téjén személyes élményeket osz-
tottak meg az ünneplők, akik 
között volt, aki életében elő-
ször ünnepelte szukkotot, de 
volt olyan is, aki a legkülönlege-
sebb szukkoti élményét az ame-
rikai hadsereg katonájaként élte 
meg Katarban, ahol napközben 
50 fok fölé melegedett a levegő. 

Óbudán az Alefkids különle-
ges programmal várta az ünnep 
alatt a gyerekeket, ahogy a Zsi-
lipben is sok családot vonzott a 
szukkotkor is üzemelő játszóház.

Gratulálunk Koller Péter Imá
nuel nek (Imánuel ben Chává) 
és szüleinek bár micvá avatása 
alkalmából. Az ünnepségre a 
Vasvári Pál utcai zsinagógában 
került sor, az ünnepelt családja 
és barátai jelenlétében. Az ün-
nepi kiddus végén felszolgált 
különleges torta a Semes pék-
ség cukrászüzemének ajándé-
ka volt. Gratulálunk a Koller 
családnak és kívánjuk, hogy 
Imi haladjon tovább a zsidó-
ság útján!

Ráckevei sábáton
Még lehet jelentkezni az őszi 
Ráckevei sábátonra
Időpont: 2019. november 8-10.

Helyszín: 
Duna Relax & Event Hotel**** 

(Ráckeve, Dömsödi út 1.)
Jelentkezés és további informá

ció: 268-0183 vagy 
a posta@zsido.com címen

A Budavári zsinagóga szukkoti sátra



2 2019. október 18.

Imaidők a következő hétre (október 12-18.):
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás; 9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 
  17.25 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap, szerda-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Szerda-csütörtök: 17.30 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
(lásd az ünnepi imarendet)
Péntek: 13.00 Minchá délutáni ima (a Keren Orban) 
  17.00 A tudás fájának titka (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  18.00 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

Zsidó híradó
Csehországban tárgyalt a TEV

Zsidónak lenni jó!

A ciklus ismét a végéhez közele-
dik. Az elmúlt évben, csak úgy, 
mint az előzőekben, a Tóra ins-
pirálta mindennapjainkat.

Megilletődötten olvastuk 
Ádám „születését”, aki magány-
ban teremtetett e világra, de lát-
hatta, miként népesedik be a 
föld, majd együttéreztünk Noé-
val, aki ugyan népes világba szü-
letett, végül magányra lett ítélve 
mikor Isten özönvizet bocsátott 
a földre. Elhűltünk Ábrahám ki-
tartásán az egyistenhit terjesz-
tésében, és feszülten követtük a 
József és fivérei közti rivalizálást, 
hogy azután lélegzetvisszafojtva 
kövessük végig a Mózes vezette 
zsidó nép Egyiptomból való ki-
vonulását.

Az események irama azon-
ban még ezután sem csillapo-
dott. Attól kezdve, hogy Mózes 
átvette a Tórát a Szináj hegyén, 
egészen a Nebo hegyéig tartó, 
negyven évet átölelő időszak vé-
géig, a zsidók történetét keresz-
tül-kasul szőtték át a legkülön-
bözőbb kihívások. 

Most, hogy a tórai elbeszélés 
végéhez közeledünk, izgatottan 
várjuk az út újbóli megkezdését. 
Vajon ezúttal milyen leckéket 
és tanulságokat fogunk leszűrni 

eleink kalandjaiból? Mielőtt még 
azonban a Tórát 2500 évvel visz-
szatekernénk, hallgassuk meg is-
mét Mózes utolsó szavait:

„Szerencsés vagy, ó Izrael...” 
Nem, zsidónak lenni nem „örök 
kárhozat”, és bizonyára nem egy 
teher, amit cipelnünk kell. S 
nem, a zsidóság útja nem a sze-
kularizáció, az asszimiláció vagy 
az öngyűlület. Zsidónak lenni 
ajándék, a Tóra és a parancsola-
tok pedig nem csak a Teremtő-
höz kötnek, de segítenek, hogy a 
világot egy emberibb és élhetőbb 
hellyé tegyük annak valamennyi 
lakója számára.

Drága barátaim: ahogy Tisré 
vége felé tartunk, és alkalmunk 
adódik visszatekinteni az év leg-
jelentősebb hónapjára – azután, 
hogy Ros hásánakor elfogad-
tuk Isten uralmát, megbocsá-
tást nyertünk Jom kipurkor, s a 
szukkoti sátrak alatt egyesültünk 
az Örökkévalóval és zsidó társa-
inkkal és miután már a lelkün-
ket is kitáncoltuk Szimchát Tóra 
ünnepén – itt az ideje, hogy ki-
mondjuk: zsidók vagyunk, s 
büszkék vagyunk rá!

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Levi Avtzon rabbi írása 

nyomán

A Tananyaggal és tankönyvek-
kel az antiszemitizmus ellen 
(ECTPA) elnevezésű európai 
projektről egyeztetett 2019. 
október 3-án Prágában az Eu-
rópai Zsidó Szövetség (EJA) és 
a Tett és Védelem Alapítvány 
(TEV).

A találkozón a TEV részé-
ről Szalai Kálmán titkár és Olti 
Ferenc, a Magyar Zsidó Kultu-
rális Egyesület elnökségi tag-
ja voltak jelen, míg Mihails 
VorobeičiksMellers politikai 
tanácsadó képviselte az EJA-t. 
A zsidó érdekvédelmi szerve-
zetek képviselőit a Cseh Ok-
tatási, Ifjúsági és Sportmi-
nisztérium képviselői – Jaros
lav Faltýn, az alap művészeti 
és speciális oktatásért felelős 
osztály igazgatója, Ladislav 
Bánovec, a nemzetközi kap-
csolatok osztályvezetője és 
Helena Čermáková, a nemzet-
közi kapcsolatok osztályának 
munkatársa – fogadták.

A másfél órás megbeszélé-
sen a közelmúltban Magyaror-
szágon zárult hétéves program 
tanulságain alapuló ECTPA 

mellett a cseh iskolai tantervről, 
oktatási programokról és azok 
fejlesztéséről, a tanári tovább-
képzési rendszerről, a hosszú 
távú tudás- és tapasztalatcse-
re-kezdeményezésekről is szó 
esett. Ezen programok és kez-
deményezések a cseh országi 
zsidó közösséget, an nak törté-
nelmét és a közösségnek az or-
szág fejlődéséhez való hozzájá-
rulását is hangsúlyozzák.

A részletes, információ gaz-
dag találkozón a tárgyaló fe-
lek kölcsönösen tájékoztat-
ták egymást saját kezdemé-
nyezéseik jelenlegi állapotáról 
és hatásairól, majd a megfele-
lő véleménycsere után nem-
csak abban állapodtak meg, 
hogy az ECTPA kapcsán to-
vább találkozók szükségesek, 
hanem konkrét lépésekben is 
megegyeztek, amelyeket rövi-
desen végrehajtanak. Ennek 
szellemében a közeljövőben 
kapcsolattartókat jelölnek ki 
és több találkozót is szervez-
nek zsidó vezetőkkel, szakér-
tőkkel, csehországi és külföldi 
diákszervezetekkel.
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Velem és a Rebbével történt

Aki megpróbált elrejtőzni a Rebbe elől

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

A New Jersey állambeli Irving ton-
ban nőttem fel. A családom, bár 
nem tartotta meg a Tóra minden 
előírását, hagyománytisztelő volt. 
Tizenkét éves koromban, 1973-
ban kezdtem iga zán elmélyülni 
a judaizmusban. Feléledt érdek-
lődésemet az egyik unokatestvé-
remnek, a már vallásos életét élő 
Avrahamnak kö szönhettem. Ő 
vett rá arra, hogy kezdjem el tar-
tani a szombatot. Onnantól kezd-
ve pedig már nem volt megállás a 
teljesen tórahű élet felé.

Az unokatestvéremen ke-
resztül kaptam meghívást Sho-
lom Gordon rabbihoz, aki 
Maplewoodban szolgált lu ba-
vi csi küldöttként. Nála tapasz-
taltam meg, milyen is egy igazi 
szombat. Nagy benyomást tett 
rám a fehér abrosszal leterített 
asztal, a gyönyörű teríték, a dal-
lamok és a tóramagyarázatok. 
Elhatároztam, hogy én is ilyen 
szombati asztalt szeretnék ma-
gamnak. Gordon rabbi a szár-
nyai alá vett, és megtanított az 
alapvető imákra, áldásokra és 
szabályokra. Időnként pedig el-
küldött a nővéréhez, Mrs. Gold-
manhoz Crown Heightsba.

Egyszer egy sábát me vár chi
mot, azaz az újholdot megelő-
ző szombatot töltöttem Crown 
Heightsban, és Mrs. Goldman 
arra biztatott, hogy menjek el a 
Chábád főhadiszállására, és néz-
zem meg, milyen egy haszid ösz-
szejövetel a Rebbe vezetésével. 
Hallgattam rá, és a legjobb barát-
nőm, Cheryl társaságában ellá-
togattam a fárbrengenre. Külön-
leges élményben volt részünk. 
Hatalmas tömeg volt, mégis si-
került előrefurakodnunk, hogy 
jól lássuk a Rebbét. Bár egy szót 
sem értettünk abból, amit mon-
dott, nagy benyomást gyakorolt 

szer sem enyhítette a tüneteket. 
Az orvosok nem tudták meg-
mondani, hogy mi okozza a pa-
naszokat. A fiam állapota pedig 
folyamatosan romlott, mígnem 
válságosra fordult – összeomlott 
a tüdeje. 

Ekkor megkértem az uno-
katestvéremet, hogy menjen el 
a Rebbéhez, és kérje az áldását 
a fiamra. Éppen vasárnap volt, 
amikor a Rebbe dollárokat osz-
tott, hogy jótékonyságra buzdít-
sa az embereket. Amikor sorra 
került, megmondta a Rebbének 
a fiam nevét és a mi nevün-
ket. A Rebbe erre így felelt: „A 
mezuzák rendben vannak, de a 
fiú apjának a tfilinjét meg kelle-
ne vizsgáltatni. Továbbá keresse-
nek másik orvost.”

Amikor meghallottuk a Reb-
be válaszát, nem kérdőjeleztük 
meg, amit mondott. A férjem 
azonnal elvitte a tfilinjét leellen-
őriztetni, és kiderült, hogy nem 
kóser. Vettem egy új pár tfilint, és 
megfogadta, hogy a továbbiak-
ban egyetlen napot sem hagy ki, 
mindig abban imádkozik majd. 
Így is tesz, a mai napig.

Másnap elvittük a fiunkat egy 
másik orvoshoz, aki a vizsgálat 
után közölte, hogy a gyereket fél-
rediagnosztizálták. Új terápiát 
írt elő, melynek következtében a 
fiam állapota javulni kezdett. So-
káig tartott, de végül teljesen fel-
gyógyult. Ma már házas, három 
gyermeke van és Izraelben él.

Mrs. Paula Burg

gyon kellemetlenül éreztük ma-
gunkat, amiért idő előtt távoztunk 
a fárbrengenről, így gyorsan behú-
zódtunk két épület közé, nehogy 
észrevegyenek minket. A Rebbe 
figyelmét azonban nem kerültük 
el! Amikor elhaladt a búvóhelyünk 
előtt, hirtelen megállt, és persze 
vele együtt mindenki más is. Nagy 
csend lett. „Jaj ne, ez nagyon kínos” 
– mondtam magamban.

A Rebbe továbbindult felénk, 
s eközben végig minket nézett. 
A mai napig sem felejtettem el 
az átható pillantását. Felénk bic-
centett, majd így szólt: „Gut sá-
besz!”. Ezután továbbment az 
egész csoport, mintha mi sem 
történt volna.

hogy milyen fontos köszönteni 
azokat, akik valamiért idegen-
nek, oda nem tartozónak érzik 
magukat valahol. Egy kedves szó, 
egy mosoly hatalmas eredményt 
érhet el. Ezt tanultuk a Rebbétől 
azokban a pillanatokban. És ma-
napság, már nagymamaként, 
még mindig élénken él bennem 
az a különleges szombati eset.

A másik történet, melyet 
meg szeretnék osztani, évekkel 
később történt, amikor már há-
zas voltam és gyermekeim szü-
lettek. A fiam, a második osz-
tályos Avraham Yehuda gyak-
ran betegeskedett, és ezért sokat 
hiányzott az iskolából. Nagyon 
köhögött, és semmilyen gyógy-

ránk, ahogy azok a dallamok is, 
melyeket a Rebbe beszédei kö-
zött énekeltek. 

Az összejövetel hosszú órákon 
keresztül zajlott, ezért úgy dön-
töttünk, teszünk egy sétát a kör-
nyéken. Amikor visszafordultunk, 
döbbenten láttuk, hogy egy ha-
talmas, fekete ruhába öltözött tö-
meg közelít felénk, hangosan éne-
kelve. A Rebbét kísérték haza a 
haszidok a fárbrengen után. Na-

Egészen elképedtünk. Nem 
tudtuk, mitévők legyünk, így 
hazamentünk. Amikor vissza-
értem Mrs. Goldman házába, 
már mindenki hallotta, mi tör-
tént. Azt akarták tudni, hogy mit 
mondott nekünk a Rebbe. „Gut 
sábesz, ennyit mondott, más 
nem történt” – feleltem.

Valójában azonban sokkal 
több történt ennél. A Rebbe ez-
zel a gesztussal megmutatta, 

Mrs. Paula Burg a hetvenes évektől kezdve áll kapcsolatban a 
Chábád mozgalommal. 2005-ben családjával alijázott és Bét 

Semesben telepedett le. Az interjú 2016-ban készült.
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

Kóser konyha

Lékoch 
(mézes sütemény)

Ez a mézes sütemény az as-
ke názi zsidók jellegzetes ros 
há sánái édessége a középkor 
óta. Kelet-Európában min-
den örömünnep jellegzetes 
sü teményévé vált, eljegyzé-
si ünnepségek és esküvők 
el maradhatatlan eleme volt.

párve
3 tojás 
1 pohár méz
1 pohár cukor
1 pohár olaj
1 pohár erős kávé
3 pohár liszt
1 csomag sütőpor
1 kk. fahéj
½ kk. szerecsendió

A hozzávalókat sorban mély 
tálba tesszük, minden újabb 
hozzávalónál alaposan meg-
keverve a masszát. (Ha a mé-
résre használt pohár oldalát 
kiolajozzuk, mielőtt a mézet 
kimérjük vele, a méz köny-
nyen kifolyik, és nem ragad 
bele az edénybe.) Sütőpapír-
ral kibélelünk egy tortafor-
mát, és 40 perc alatt, 180 fo-
kon készre sütjük. Ha sze-
retjük, 2 pohár porcukorból, 
két evőkanál forró vízből és 3 
evőkanál frissen facsart cit-
romléből mázat is készíthe-
tünk a süteményhez. Ha ki-
hűlt, ezt a mázat csorgathat-
juk a tetejére díszítésnek.

Miért nem szabad egy kézben tartani 
az etrogot és a lulávot?

Azt mondja a Talmud (Szukká 
34b.) a szukkoti csokorról: ha 
az ember összekötötte a csokor 
mind a négy összetevőjét (az 
etrogot, a pálmaágat, mirtusz-
ágat és a fűzfaágat) egybe, akkor 
nem tett eleget a micvának. Azt 
olvassuk ugyanis a csokorról: 
„Vegyétek magatokhoz az első 
napon díszfának gyümölcsét, 
pálmaágakat és sűrűlombú fá-
nak és fűzfának a gallyát…” 
(3Mózes 23:40.). Ebből látjuk, hogy 
az etrog külön áll, míg a három-
féle ágat mintegy egybeköti a 
Tóra. Innen tanuljuk azt is, hogy 
ezt a három fajtát illik összeköt-
ni és az etrogot külön tartani 
(RSZ SÁ 551:1.). 

A háláchá (uo.) által elfoga-
dott vélemény ez alapján az, hogy 
nemcsak hogy nem kötjük össze a 
négy növényt, de egy kézben sem 
tartjuk őket. Annyira, hogy ha va-

laki egy kézben tartva mondta el 
az áldást és lengette a csokrot, ak-
kor újra kell kezdenie, mert ezzel 
nem tett eleget a micvának. 

Azt is mondja a háláchá (uo. 
13.), hogy nem csak, amikor elő-
ször vesszük kézbe, akkor nem 
foghatjuk össze a négyet, hanem 
a Hálél alatti lengetéskor sem. 

Sőt, a háláchá azt mondja 
(uo. 15.), hogy ha valakinek chász 
vesólem hiányzik az egyik keze, 
akkor sem veheti őket egyszer-
re egy kézbe, hanem először a 
lulávot vegye a meglevő kezébe 
és aztán külön az etrogot. Miért? 
Mert ha egyszerre venné őket 
egy kézbe, az egy egységgé köt-
né őket össze, ellentétesen azzal, 
ahogy a Tóra említi őket. 

A legnehezebb ezt a körme-
netnél megoldani, amikor sokan 
automatikusan jobb kezükbe ve-
szik a csokor mind a négy tagját 
és a balban tartják az imakönyvet. 
Erre azt a megoldást alkalmazzuk 
a Vasváriban, hogy kinyomtatjuk 
a Hosánák szövegét egy kis lapra, 
és így már könnyű az etrogot és a 
papírt egy kézben tartani.

Mindenkinek gut jantevet kí-
vánva:

Oberlander Báruch

Régi-új ros hásánái magyar zsidó szokás: a kárász hal
Gyerekkoromban, a brooklyni 
pápai közösségben felnőve több 
olyan, jellegzetes magyar szo-
kást ismertem meg, amit ide 
érkezve már sajnos hiába keres-
tem, mert az idők során megsza-
kadt a hagyományuk. Ebben az 
évben úgy éreztem, itt az ideje, 
hogy felélesszek egy ilyen régi, 
mára feledésbe merült, magyar 
ros hásánái szokást. Így került a 
Vasvári Pál utcai zsinagógában 
tartott szeudán (vagy magyaro-
san szüdén, ünnepi étkezésen) 
az asztalra a kárász. 

Ros hásánákor nemcsak sza-
vakkal, de tettekkel is „imád-
kozunk”: például sok édeset 
eszünk és kerüljük a savanyút 
(Nité Gávriél, Ros hásáná 28:9., 11–12.). 
Ismerünk sokféle szimbolikus 
ételt, ami újévkor az asztalunkra 
kerül: mézbe mártott bárhesz és 
alma, gránátalma, halfej stb. (NG 
uo. 29. fejezet). Ezeknek a szoká-
soknak az alapját, meglepő mó-
don, a Talmudban találjuk (Krétot 
6a.; Sulchán árich OC 583:1.): eszerint 

azért jó őket ilyenkor fogyaszta-
ni, mert a nevük olyan áldásokat 
jelképez, amiket magunknak kí-
vánunk, vagy éppen a rossz dol-
gok eltörlésére vonatkozik. 

De mi a jelentősége a kárász-
nak?

A Sulchán áruch egyik kom-
mentárja, a Mágén Ávrahám azt 
írja (uo. a fejezet eleje), hogy 
nemcsak a Talmud által felsorolt 
ételeket lehet fogyasztani, ha-
nem olyanokat is, amelyeknek 
a neve más nyelveken jelent ál-
dást. Ezt Ganzfried Slomó rabbi 
(1804–1886), az ungvári dáján 
a A Sulchán áruch kivonatában 
(129:9.) is idézi, hozzátéve, hogy 
nálunk „merent”, sárgarépát esz-
nek, mert annak a neve azt is je-
lenti „mer”, több. A fehérorosz-
országi Jechiél Mechl Epstein 
(1829–1908), a navahrudaki rab-
bi ugyancsak megemlíti Áruch 
hásulchán könyvében (583:1) a 
répát, és mellette feljegyzi, hogy 
vannak olyanok, akik egy kárász 
nevű halat is szoktak enni. En-

nek a neve ugyanis emlékeztet 
a Talmudban említett kárszira, 
ami eltörlést is jelent. 

A kárászt (latinul Carassius 
carassius) nem csak jiddisül ne-
vezzük így, de magyarul, lengye-
lül, szlovákul, ukránul stb. egy-
aránt hasonlóan hívják, így nem 
meglepő, hogy ros hásánái fo-
gyasztása nemcsak orosz szo-
kás volt, hanem egész Kelet-Eu-
rópában, így Magyarországon 
is hagyományosan újévi fogás-
nak számított (NG uo. 29:8.; Párdész 
Eliezer, Ros hásáná 346. oldal).

A pontyfélék családjába tar-
tozó kárász természetesen kó-
ser. Williamsburg magyar ha-
szid közösségében a mai napig is 
élő hagyomány a kárásznak mint 
szimbolikus ünnepi ételnek a fo-
gyasztása. Remélem, hamarosan 
Magyarországon is újra elterjedt 
szokássá válik – és nevéhez mél-
tóan – jó jel lesz arra, hogy min-
den rossz eltöröltessen. Ámén.

Oberlander Báruch 


