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Ráckevei sábáton
Ha egy igazi sábesz keretében 
emlékezetes hétvégét szeretnél 
kellemes környezetben, jó tár-
saságban, családias hangulat-
ban eltölteni, akkor Ráckeve a 
legjobb választás. A négycsil-
lagos wellness hotel, a felejthe-
tetlen sábáti hangulat, az érde-
kes előadások és gyerekprog-
ramok egyszerre adnak kikap-
csolódást testnek és léleknek.
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

Koncert a terror ellen

Szimchát bét hásoévá ünnepség a Chábád mozgalom New York-i központjában

Vízmerítés ünnepe a Madách téren

Szukkot ünnepének félünnepi 
napjain vidám mulatság szín-
helye volt a budapesti Madách 
tér. A Magyarországon élő iz-
raeliek által alkotott közösség, 
melynek központja a Keren Or 
zsinagóga, Szimchát bét hásoévá 
ünnepséget rendezett szerdától 
szombat estig (természetesen a 
péntek estét kihagyva…). 

A zenével, tánccal és vidám 
mutatványokkal teli estek mél-
tóak voltak az év legvidámabb 
ünnepségéhez, amit egykor Je-
ruzsálemben rendeztek. Mert 
bizony a Szimchát bét hásoévá, 
vagyis a vízmerítés ünnepe az, 
amiről a Talmud úgy tartja, 
hogy aki nem látta az ekkor ren-
dezett felvonulást, az nem látott 
még igazi örömöt. 

Mitől volt olyan különleges ez 
az ünnep? Szukkotkor a szokott 
boráldozat mellett vizet is öntöt-
tek az oltárra – mégpedig azért, 

mert ekkor dől el, mennyi csa-
padék hullik majd az országra. 
Manapság, amikor a fejlett me-
zőgazdaság virágzóvá változtat-
ja a sivatagot és Izrael valóságos 
zöld szigetté változott a puszta-
ságban, el sem tudjuk képzel-
ni, mit jelentett az eső mennyi-
sége abban az időben, amikor a 
termés mennyisége és a legelte-
tett nyájak túlélése az égből hul-
ló csapadéktól függött kizáróla-
gosan. 

A szárazság az Örökkévaló ál-
tal küldött csapás: „…mert ak-
kor fellobban az Örökkévaló ha-
ragja ellenetek, és elzárja az eget, 
hogy ne legyen eső, a föld nem 
hoz majd termést, és ti hamaro-
san kivesztek abból a jó ország-
ból, melyet az Örökkévaló nektek 
juttat!” – olvashatjuk Mózes ötö-
dik könyvében (5Mózes 11:17.).

A régészeti leletek az ország 
egész területén bizonyítják, ho-

gyan biztosították az ivóvizet 
hatalmas, föld alatti víztározók 
építésével. Ezek a ma is megta-
lál ható víztározók segítették 
egyébként a Szukkot idején Je-
ruzsálem felé tartó zarándokok 
útját is azzal, hogy biztosították 
az ívóvízellátásukat. (Érdemes 
megjegyezni, hogy az emberek 
száz ezreit megmozgató „ren-
dezvény” infrastruktúrája meny-
nyivel jobb volt, mint manapság 
a legjobban szervezett fesztiválé 
is akár…)

Mindezek ismeretében nem 
csoda, hogy a vízmerítés ün-
nepe látványos felvonulás volt 
Jeruzsálem utcáin, amikor ha-
talmas tömegek ünnepeltek 
együtt. És ha a mi ünnepe-
ink nem is érhetnek fel ehhez, 
mégis örömteli, hogy egyre el-
terjedtebb ismét vidám mulat-
sággal megemlékezni erről az 
ünnepről. Emberek ezrei vettek részt azon 

a koncerten, amit Halléban 
tartottak az antiszemita ter-
rortámadás áldozatainak em-
lékére. A német városban egy 
szélsőjobboldali támadó két 
embert ölt meg Jom kipurkor. 
A 27 éves, erősen felfegyverzett 
férfi többször is megpróbált be-
törni a zsinagógába, ahol leg-
alább 80-an tartózkodtak az 
ünnep miatt. Amikor ez nem si-
került, válogatás nélkül gyilkolt 
az utcán. A koncertet (aminek 
„Halle együtt” volt az elnevezé-
se) a város és több médiaválla-
lat szervezte, hogy határozot-
tan kiálljanak az antiszemitiz-
mus és az idegengyűlölet ellen.
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Imaidők a következő hétre (október 26-november 1.):
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás; 9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 
  17.10 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 16.20 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Péntek: 13.00 Minchá délutáni ima (a Keren Orban); 
17.00 Mit jelent az özönvíz és a bárka a spirituális életünkben? 
  (Szabó György Menáchem 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

Hetiszakasz
Isten megteremti a világot

Szakaszunk – Brésit (1Mózes  
1:1–6:8.) – leírja a világte rem - 
tés tör ténetét, az ősi zsidó fel-
fogás sze rint. Egyúttal – Rási 
kom mentárja szerint – ez a zsi - 
dó nép „te lekkönyve” Erec Jisz
ráél ra, a zsi dóság is te ni öröksé-
gére. A szakasz leír ja az első em-

berpár, Ádám és Éva bűnbe- 
esését, kiűzetését az Éden kert-
jé ből és az emberi ci vili záció 
első lépéseit a mező gaz da ság, 
állattenyésztés, a szer szám ké-
szí tés és zene terén. A sza kasz 
Noé születésével zárul, aki a kö-
vetkező szakasz főhőse lesz.

Zsidó híradó
Kudarc vagy siker a magyar 

zsidóság asszimilációja?
Erről vitatkoztak október 16-
án történészek a Milton Fried-
man Egyetem Magyar Zsidó 
Történeti Intézetének pódi-
umbeszélgetésén.

Miként azt a budapesti ren-
dezvény moderátora, Fazekas 
Csaba a Miskolci Egyetem do-
cense már az elején megfogal-
mazta, a kérdés önmagában 
„ellentmondásos jelenségre 
utal”, azonban – mivel a „mai 
politikai közbeszéd részeként 
időnként felszínre kerül” – je-
lenleg is legitim felvetés.

Ami az ellentmondásossá-
got illeti: a két meghívott tör-
ténész – Szívós Erika és Csor-
ba László – már abban sem tu-
dott hasonló álláspontra he-
lyezkedni, hogy egyáltalán 
megvalósult-e teljességében a 
magyar zsidók asszimilációja. 
Már amennyiben tudományo-
san értelmezhető ez a fogalom 
egy kisebbség a többségi társa-
dalomba való integrációjaként.

A történészek abban egyet-
értettek, hogy Trianon után a 
hazai politikai elitnek már nem 
volt szüksége arra, hogy pozi-
tívan viszonyuljon a zsidóság-
hoz. Ezt pedig – a résztvevők 
szerint – mintegy előkészítette 
a klasszikus antijudaizmusra 
épülő modern antiszemitiz-
must, amely a korban kialakult 
társadalmi nyilvánosság előtt 
zajlott különféle perekkel (pl. 
Tiszaeszlár) és vádaskodások-
kal. Ahogy Csorba professzor 
fogalmazott: a dehumanizáció 
fontos eleme lett ismét a tár-
sadalmi csoportok közötti el-
lentéteknek, és ezzel egy újfaj-
ta modern politikai propagan-
da jött létre. 

A Tóra üzenete az emberiségnek

Hetiszakaszunk beszámolójá-
ban egy fontos különbséget lát-
hatunk az embernek, és a többi 
entitásnak a megteremtése kö-
zött. Isten valamennyi élőt és 
élettelent nagy számban hozott 
létre, kivéve az embert, akit ma-
gányosnak alkotott. Illetve nem 
tel jesen: Isten úgy teremtette 
meg Ádámot, az első embert, 
hogy létében már magában 
hordozta párja, Éva létének a 
le hetőségét. Isten mintegy kivá-
lasztotta Ádámból Évát, akik 
együtt utódokat nemzettek, s 
végső soron ők népesítették be 
a földet. A Talmud (Szánhedrin 
37a.) tanítja, hogy Ádám magá-
nyosnak teremtése, az emberi 
individuum jelentőségét és érté-
két nyomatékosítja: „Bárki, aki 
egy ember életét veszi el, olybá 
vétetik, mintha az egész világot 
pusztította volna el, és bárki, aki 
egyetlen emberéletet ment meg, 
olybá vétetik, mintha egy egész 
világot mentett volna meg”.

A tórai törvények szerint a 
gyilkosság tilalma olyan uni-
verzális törvény, ami zsidókra 
és nem zsidókra egyaránt érvé-
nyes. Abban az esetben azonban, 
amikor egy gyilkos despota ve-

zető arra igyekszik rávenni köve-
tőit, hogy legyenek társai a pusz-
tításban, akkor a veszélyben lé-
vők még megelőző jelleggel is te-
hetnek saját épségük érdekében. 
„Ha valaki meg akar ölni, légy 
éber, hogy előbb te öld meg őt,” 
szól a talmudi (Szánhedrin 72a.) 
útmutatás. A lubavicsi Rebbe ezt 
a gondolatot még annyival egé-
szíti ki, hogy amennyiben már 
eleve készülünk önmagunk vé-
delmére, az nem csak saját éle-
tünket óvhatja meg, de akár az 
ellenségünkét is.

Manapság a világ számos 
pontján a zsidók a terror fenye-
getettségében élnek. Ha pedig 
mi veszélyben vagyunk, akkor az 
üzenet is, amit a Tórán át hoz-
tunk a világnak: az emberi élet 
szentségébe vetett hit és az egész 
erre épülő civilizációnk. Nem 
csak saját épségünk érdekében 
kell, hogy megóvjuk magunkat, 
de az egész emberiségért is. Ha 
legalább mi képesek vagyunk 
felismerni ennek az igazságát, 
akkor remélhetjük, hogy idővel 
mások is képesek lesznek rá. 

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Tali Loewenthal írása 

nyomán.
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Velem és a Rebbével történt

A Rebbe tábornokai

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

1975-ben, húsz éves korom-
ban az a szerencse ért, hogy 
megismerkedtem a Rebbe kül-
dötteivel, akik a kaliforniai 
Lomitában szolgáltak: Benzion 
Friedman rabbival és feleségé-
vel, Estherrel. A találkozás meg-
változtatta az életemet.

Tősgyökeres reform család-
ban nőttem fel. Azért tősgyöke-
res, mert a dédszüleim még az 
eredeti, németországi reform-
mozgalom tagjai közé tartoztak. 
Nagyon kevés zsidó hagyományt 
kaptam az apámtól, aki maga is 
alig kapott valamit az ő apjától. 
Amikor egyszer megkérdeztem 
a nagyapámat, hogy a 12 zsidó 
törzs közül melyikből szárma-
zunk, azt sem tudta, hogy miről 
beszélek. Amikor egy barátom 
mutatott egy fényképet, amely-
ben táleszben és tfilinben áll a je-
ruzsálemi Siratófal előtt, azt kér-
deztem, hogy miért öltözött be 
arabnak. Fogalmam sem volt ar-
ról, hogy mit viselt.

Az erős zsidó identitásomat 
elsősorban anyámnak köszön-
hetem, aki egy cionista meggyő-
ződésű családból jött. A roko-
nai egy része részt vett Zichron 
Jáákov megalapításában, ami 
egy Haifától délre fekvő város. 
Amikor kitört a jom kipuri há-
ború, önkéntesként Izraelbe 
utaztam, ahol megtanultam egy 
kicsit héberül.

Miután visszatértem, talál-
koztam Friedman rabbival, és 
megkezdtem az utamat a juda-
izmus felé. 1976-ban a peszáchot 
Crown Heightsban töltöttem, s 
így lehetőségem nyílt arra, hogy 
lássam a Rebbét. Együtt imád-
koztam vele a központi lubavicsi 
zsinagógában és részt vettem az 
általa vezetett fárbrengeneken, 
vagyis hászid összejöveteleken. 
Az első személyes találkozóra 
azonban csak évekkel később 
került sor. 1984-ben már a fele-

nevet adta. Úgy tartotta, hogy az 
ilyen, különleges gondoskodást 
igénylő gyermekek a táborno-
kok a hadseregében.

Avraham is egy különleges 
gyerek, aki ártatlanságában az 
Örökkévaló által teremtett vi-
lág valódi arcát látja maga körül. 
Igazi áldást hozott az életünkbe, 
ám ezt csak azután értettük meg, 
hogy a Rebbe felhívta rá a figyel-
münket.

David Mayer

kezdjük el értékelni azt, akit kap-
tunk és hálát adni érte Istennek.

1985-ben, amikor Avraham 
2,5 hónapos volt, Los Angeles-
ből Floridába repültünk, egy 
New York-i kitérővel. Szerettük 
volna látni a Rebbét, és az áldá-
sát kérni a fiunkra. Mint kide-
rült, ez akkor nem volt lehetsé-
ges, így azt a tanácsok kaptuk, 
hogy várakozzunk a Rebbe iro-
dája előtt, és amikor visszatér a 
délutáni imáról, szólítsuk meg.

Amikor a Rebbe megjelent, 
megpillantott minket és hozzánk 
lépett. Avrahamra nézett, majd 
elővett egy pénzdarabot és a gye-
rek kezébe adta. A Down-szind-
róma miatt azonban Avraham 
izmai nem fejlődtek rendesen, 

len életet él, használja a tömeg-
közlekedést és állása van. Ami-
kor olyan szülőkkel találkozom, 
akiknek szintén Down-szind-
rómás gyermekük van, mindig 
azt mondom nekik: „Ha az or-
vosok feltalálnának egy gyógy-
szert, ami ‚normálissá’ változtat-
ná a fiamat, beadnám neki, mert 
az volna a legjobb a számára. De 
utána nagyon hiányolnám. Úgy 
szeretem őt, ahogy van. Ő egy 
igazi áldás a számunkra”.

A Rebbe változtatta meg a 
személetünket. Az Avraham 
iránti rajongásunk tőle ered. A 
hozzá hasonló gyerekeket tá-
bornokoknak hívta, a lubavicsi 
gyermekszervezetnek pedig a 
Civot Hásem – Isten hadserege 

ségemmel és a gyermekünkkel 
kaptunk lehetőséget, hogy sze-
mélyesen beszéljünk vele. A ta-
lálkozás rendkívüli hatást gya-
korolt ránk.

A fiunk Down-szindrómával 
született. Minden szülő, aki ilyen 
helyzetbe kerül, tudja, hogy na-
gyon nehéz elfogadni ezt a szi-
tuációt. Először egy gyászperió-
duson esünk át, melynek során 
azt a gyermeket siratjuk el, akit 
szerettünk volna. Csak ezután 

így nem tudta megtartani az ér-
mét, ami ezért a földre esett. Mi-
előtt megmozdulhattunk volna, 
a Rebbe már le is hajolt, felvet-
te a pénzt és ismét Avraham ke-
zébe adta, de ezúttal ráfordította 
a kis ujjait. Ezután a feleségem-
hez fordult, és így szólt: „A gye-
rekek az én tábornokaim. Ne ag-
gódjon. Áldás lesz rajta”.

Avraham valóban áldott 
gyermek lett. Ma már 31 éves, és 
beragyogja az életünket. Függet-

David Mayer több, mint 30 éven át dolgozott egy játékgyárnak. 
Családjával Los Angelesben él. 

Az interjú 2016 januárjában 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 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

An inspiring story for your Shabbos table

HERE’S 
my 

STORY THE REBBE’S  
GENERALS 
MR. DAVID MAYER

Generously
sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת דברים, ה‘ מנחם אב, תשע״ז
Erev Shabbos Parshas Devarim, July 28, 2017

In 1975, when I was 20 years old, I had the good 
fortune to meet the Rebbe’s emissaries, Rabbi 
Benzion Friedman and his wife Esther, in Lomita, 

California, and that meeting changed my life.

I had come from a very Reform background — I 
say “very Reform” because my great-grandparents 
were part of the original Reform Movement back 
in Germany. I received very little Jewish education 
from my father who got very little Jewish education 
from his father. In fact, when I asked my grandfather 
which one of the Twelve Tribes of Israel I was from, 
he had no idea what I was talking about. I, myself, 
when I saw a picture of a friend in front of the Kotel 
wearing a tallit and tefillin, thought: “Why is he 
dressed like an Arab?” I didn’t recognize what he 
was wearing. That’s how little I knew.

I did have a strong Jewish identity mostly because 
of my mother who came from a Zionist family. One 
branch of her family founded Zichron Yaakov, a 
town about 20 miles south of Haifa, in Israel, and 
when I was 19, I went to Israel as a volunteer during 
the Yom Kippur War where I learned some Hebrew. 

When I came back I met Rabbi Friedman, and that’s 
when I began a journey back to my Jewish heritage, 
which I describe as a kind of awakening.

For Passover of 1976, I came to Crown Heights and 
had the first opportunity to see the Rebbe. At that 
time I was able to pray together with the Rebbe in 
the small synagogue at ‘770,’ and to participate 
in a farbrengen with him — a gathering which the 
Rebbe addresses, sharing his Torah thoughts and 
directives. These were very special experiences. But 
it was not until I got married and we had our first 

child — who was born in November 1984 — that 
my wife and I had a direct encounter with the Rebbe 
that profoundly impacted our lives. 

Our son was born with Down syndrome, which is a 
very devastating diagnosis for any parent to hear. 
Anyone who has had this experience knows that 
you first have to go through a mourning process 
for the child that you wanted to have, and then you 
can start embracing the child that G-d gave you. So, 
both my wife and I were going through a difficult 
time then. 

In February 1985, when the baby — whom we 
named Avraham after my father-in-law — was 
two-and-a-half months old, we decided to travel 
from Los Angeles to Florida by way of New York. 
We stopped in Brooklyn with the hope of getting an 
audience with the Rebbe and receiving a blessing 
for the baby.

Napi bölcsesség
Vannak csodák?

A Teremtő evilági részvéte-
lé ről olvashatunk a filozó-
fia könyvekben. Láthatjuk  
azon ban a való életben, 
munkánk közben is. Nézz 
szét gondosan, tárgyszerű-
en, s látni fogod, hogy ah-
hoz, hogy előteremtsd a 
meg élhetésedhez szükséges 
dol gokat, sorozatosan nagy 
csodáknak kell megtörtén-
niük, nagyobbaknak annál, 
mint ami a Vörös-tenger 
ket téválásánál megtörtént. 
Az, hogy ezeket a csodákat 
nem látod, nem vesz el cso-
da voltukból. Ellenkezőleg, 
ez azt jelenti, hogy a nagysá-
guk meghaladja az érzékelé-
sünk határait.

Tzvi Freeman a lubavicsi 
Rebbe tanításai alapján
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Kóser konyha
Bulgur: a gabona, 
ami megmentette 

Izraelt az éhezéstől

1948-ban az éppen csak 
megalakult Izrael igen-
csak szűk esztendőknek né-
zett elébe. Ugyanezekben az 
években azonban az USA-
ban fölösleg képződött töb-
bek között bulgurból. A fe-
lesleget egy akkor hozott 
rendelkezés értelmében ön-
kéntes szervezeteken keresz-
tül a világ bármely pontján 
élő nélkülözők között szét-
oszthatóvá vált, a szerveze-
teknek csak a szállítási költ-
ségeket kellett állnia.

A Henrietta Szold által 
alapított cionista nőszerve-
zet, a Hadassah felismer-
te, hogy a törvény alkalmat 
kínál Izrael megsegítésére. 
1951 és 1953 között több, 
mint 20 millió dollár érték-
ben juttattak élelmiszert Iz-
raelbe, és a következő évek-
ben is hasonló nagyságrend-
ben folytatták a szállítást. 

Harisz
Húsos
2 pohár rifot (bulgur)
½ kg marhacsont
1 hagyma
1 paradicsom
hawadzs fűszerkeverék
só

A bulgurt megtisztítjuk és át
öblítjük. Egy fél lábosnyi vi
zet felforralunk, abba tesz
szük a csontokat, a hagymát, 
a fűszert és a sót. Megkever
jük, majd hozzáadjuk a pa
radicsomot és a bulgurt. Ez
után az edényt letakarjuk és 
nagyon pici lángon egész éjjel 
főzzük. Forrón tálaljuk.

Hogyan ne nézzen ki a szukkoti sátor?
A napokban kaptam egy ké-
pet egy ismerősömtől, ami egy 
szuk koti ünnepségen készült, 
amit egy alapítvány szervezett  
nagyköveteknek és más illuszt-
ris vendégeknek vidéken. 
Szerin tem ez a kép nagyon jól 
il lusztrálja, hogy hogyan ne 

ába készült fából (uo. 2.). Egy vá-
szon tető semmiképp nem felel 
meg a célnak (uo. 3.). 

3. További követelmény, hogy 
a tetőnek ideiglenes, ún. sátorjel-
lege kell, hogy legyen, nem pedig 
állandó (háztető) jellege, vagyis 
például nem lehet erősen, szö-

legét és ház jellegűvé válik (SÁ 
RSZ 631:5.). 

És itt tegyünk egy kis kitérőt: 
sok szukká épül úgy, hogy le le-
het fedni használaton kívül, ami-
kor nem esznek benne valami-
vel, hogy ne essen be az eső. Van 
– és már régen is volt –, hogy a 
szukká helyét egy épületen belül 
alakítják ki oly módon, hogy az 
egyik helyiség teteje elmozdítha-
tó vagy felemelhető, ami alatt fel 
lehet építeni egy kóser szchách-
hal fedett szukkát. Ilyen volt pél-
dául a Vasvári Pál utcai zsinagó-
ga emeletén is: a jelenlegi konyha 
belső szobájának a tetejét kurbli-
val lehetett felemelni. Herskovics 
Dávid (1890–1984) a közösség 
rabbija, aki a zsinagógához kap-
csoló épület első emeletén lakott, 
egy pár lépcsőfokon keresztül a 
lakásából tudta megközelíteni a 
szukkát. A fal túloldalán, az egy-
kori rabbilakásban még ma is lát-
szik a befalazott ajtó nyoma. A 
konyha renoválásakor még ezen 

az oldalon is látható volt az ajtó 
nyoma és a fal közepén a kurbli 
maradványai is megvoltak. Sajnos 
nem ismertem fel ennek a törté-
nelmi jelentőségét, és megenged-
tem, hogy felújításkor kidobják. 
Ilyen szukkában azonban csak 
akkor lehet étkezni, ha a tető el 
van mozdítva. A tetővel, nejlon-
nal vagy mással befedett szukká 
alkalmatlan szukkoti sátornak. 

Oberlander Báruch

gekkel az oldalfalhoz rögzíte-
ni (Mágén Ávrahám 627:2. az Águdá 
nevébén). 

4. Ugyancsak a sátorjellegből 
következik, hogy a szukkát a sza-

nézzen ki egy szukká, ha azt sze-
retnénk, hogy a háláchának és a 
hagyományoknak megfelelő le-
gyen. Mondhatni, ez a sátorépí-
tés állatorvosi lova, amin jól be 
lehet mutatni azokat a sajnos el-
terjedt hibákat, amelyeket sok-
szor magyarországi szukkákon 
is láthatunk. 

1. A szukkának legalább há-
rom fala kell, hogy legyen (Sulchán 
áruch OC 630:2.). A Talmud (Szukká 
6b.) ezt bibliai utalásokból vezeti 
le. A háláchá (SÁ uo.) annyi köny-
nyítést tesz, hogy nem kell három 
teljes falnak lennie, ha van két fal 
egymás mellett, akkor a harma-
dik lehet csak részleges. Ideális 
esetben azonban három teljes és 
legalább egy részfala van a sátor-
nak (Széfer Háminháim Chábád 65. ol-
dal), tehát egy négy oszlopon álló 
tető nem kóser szukká. 

2. Magára a tetőre (szchách) is 
nagyon specifikus előírások vo-
natkoznak (SÁ uo. 629. fejezet). Nö-
vényi alapanyagból, levelekből 
vagy ágakból kell lennie (uo. 1.), 
eredeti nyers állapotban – nem 
lehet pl. egy széket odatenni, hi-

bad ég alatt kell felállítani, nem 
állhat sem épületben, sem fedett 
teraszon (SÁ uo. 626:1.), sőt a Tal-
mud (uo. 9b.) külön levezeti, hogy 
még élő fa alá sem lehet építeni. 

5. Ebből kifolyólag a kóser 
szukkát nem szabad nejlonnal 
sem letakarni ünnep alatt, ami-
kor használatban van (vagyis 
esznek benne), mivel, ha az eső 
sem eshet be a sátorba, akkor 
az ezáltal elveszíti a sátor jel-

A nem kóser sátor

Kóser szukká (Szentendre, 2019)


