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Sikeres félévet zárt 
a Bét Menáchem iskola
Elérkeztünk a 2019/2020. tan-
év I. félévének értékeléséhez. 
Diákjaink nagyon szép ered - 
ményeket értek el. Kitűnő  
lett: Glitsenstein Ytzhak, Faith 
Me nachem Mendel, Berzi Em
ma, Domán Miriam, Porath
Korontos Elina, Tóth Rafael 
és Bruk Raya.  A magatartás-
szorgalom versenyen, ami a 2., 
3. és 4. osztályban zajlott, ku-
pát nyert: Oirechman Mattel, 
Domán Miriam, Köves Rachel 
és Lózsy Sára. Minden tanu-
lónknak gratulálunk az elért 
eredményekhez!

Halottakról 
jót vagy semmit 

– mert meghallhatják...
Tudnak-e rólunk 

elhunyt szeretteink?
Eltávozott szeretteinkre gon-
dolva felmerülhet bennünk 
a kérdés, vajon a túlvilágon 
van-e tudomásuk az itt mar-
adottak életéről. Figyelemmel 
kísérik-e rokonaik életének 
alakulását, kapcsolatban ma-
radnak-e az élőkkel?

És nekünk hogyan kell ke-
zelnünk az elhunytak emlé-
két? Szabad-e róluk pletykálni, 
mondhatunk-e akár jót, akár 
rosszat az eltávozottakról?

Oberlander Báruch rabbi  
előadása, áldott emlékű fia, 
Mendel tiszteletére tartott 

emlék-előadás sorozat 2. része.

Helyszín: Keren Or 
Cím: Bp., Károly krt. 20.

Időpont: február 11., 
kedd 18 óraMendel Kalmenson rabbi előadása az Óbudai zsinagógában

„A Rebbe minden gondolatát 
és minden cselekedetét áthatotta a szeretet”
A pozitív gondolkodás fontosságáról a svát 10-i fárbrengeneken

Különleges vendégelőadó tette 
tartalmassá és emlékezetessé az 
idei svát hónap tizedikén tar-
tott haszid összejöveteleket. A 
lubavicsi kalendárium e kiemel-
kedő napja idén talán még kü-
lönlegesebb, hiszen 1950-ben, 
pont hetven éve hunyt el a moz-
galom hatodik vezetője, Joszef 
Jichák Schneerson rabbi, aki-
nek halála után egy évvel veje, 
a hetedik Rebbe, Menáchem 
Mendel Schneerson vette át az 
irányítást és tette ténylegesen 
világméretű mozgalommá a 
Chábád haszid irányzatot. Idén 
beléptünk tehát a Rebbe veze-
tésének 70. évébe, mely kiváló 
alkalmat teremt mindannyiunk 
számára, hogy világlátásunkat 
pozitív irányba fordítsuk. 

Két helyszínen, hölgyek szá-
má ra az Óbudai Zsinagógában, 
urak számára pedig a Zsilip Kö-
zös ségi Központban került sor 
ünneplésre, melyeken előadást 
tartott Mendel Kalmenson rab-
bi, a befolyásos londoni Bel - 

gravia negyed Chábád központ-
jának vezetője, számos siker-
könyv, többek közt az „Ideje 
van a gyó gyításnak” című Ama-
zon best seller szerzője, aki leg-
újabb, „Po zitív elkötelezettség” 
cí men megjelent könyvének 
té máját, a pozitív életszemlélet 
el sajátításának fontosságát, a 
Reb be pozitív világlátásának ta-
nítását emelte mondandójának 
középpontjába.

Mindkét előadás hatalmas ér-
deklődés mellett került megren-
dezésre, Kalmenson rabbi kitű-
nő, történetekkel és anekdoták-
kal fűszerezett lelkesítő beszédei 
minden résztvevőre mély hatást 
gyakoroltak. Kalmenson rabbi 
kiemelte, hogy a Rebbe minden 
gondolatát és minden cseleke-
detét áthatotta a szeretet és op-
timizmus, mellyel az emberek 
iránt viseltetett, az érzékenység 
és az empátia szinte tapintható a 
Rebbe minden tanításában. 

A fiatal, dinamikus rabbi, aki 
kiváló előadó és inspiráló vezető, 

azzal tette beszédeit igazán sze-
mélyessé, hogy gyakorlati taná-
csokkal is szolgált ahhoz, miként 
tudjuk világlátásunkat, élet-
szemléletünket pozitívvá ten-
ni pusztán azáltal, hogy a nega-
tív helyett a jóra koncentrálunk, 
elérve, hogy pozitív a szemlélet 
ne csak saját személyiségünkre, 
egészségünkre és hangulatunk-
ra, de környezetünkre is komoly 
hatással legyen.

Az Óbudai Zsinagógában, ki-
fejezetten hölgyek számára tar-
tott rendezvényen Kalmenson 
rabbi beszéde után Köves Dvora, 
Feldman Mussie és Zalmanov 
Chaya rebecenek beszéltek a 
Rebbe küldetéséről és tanítása-
inak mindennapi vonatkozása-
iról. 

A Zsilipben férfiaknak tartott 
fárbrengenen Kalmenson rabbi 
inspiráló beszédét haszid dalok 
éneklésével tették még hangu-
latosabbá, így a különleges spi-
rituális utazás a hajnali órákig 
tartott.
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Imaidők a következő hétre (február 8-14.):
Talmud Egylet 

– Sász Chevra Zsinagóga 
(VI., Vasvári Pál u. 5.)

Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás; 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 
  16.25 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 
  16.50 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Péntek: 13.00 Minchá délutáni ima (a Keren Orban); 
  17.00 Mit láttak Izrael fiai, amikor kettévált a tenger?
  (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: 
  6.30 Reggeli ima
  7.30 Dáf hájomi 
  (napi Talmudtanulás)
Péntek: 18.00 Tanulás 
  18.30 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: 18.00 Tanulás; 
  Faith Áser rabbi 
  előadá sa; 
  18.30 Szombat-
  fogadás, Kidus

Hetiszakasz
Száraz lábbal a tengerben

Bösálách szakaszában (2Mó
zes 13:17–17:16.) tetőzik az 
egyiptomi kivonulás a Sás-
tenger kettéválásával, mikor 
is a héber törzsek száraz láb-
bal kerültek ki a tengerből, 
míg az üldöző egyiptomi se-
reg belefulladt. Ennek tiszte-
letére énekelte Mózes és Izrael 
a Tenger Dalát, minden idők 
egyik legszebb és legfennköl-
tebb hálaénekét. Innen kez-

dődik Izrael népének negyven 
éves vándorlása a pusztaság-
ban, ami sok megpróbáltatás-
sal járt. Egyszer nincs ivóvíz, 
másszor nincs mit enni. Eb-
ben a szakaszban kezd hullani 
a manna, az isteni kenyér, ami 
a sivatagi vándorlás során táp-
lálta a népet. A szakasz végén 
történik Ámálék orvtámadá-
sa, amit Józsué, Mózes adju-
tánsa ver le.

Zsidó híradó
A Chábád-mozgalom az izraeli 

társadalom minden rétegében népszerű

Zsilip Zsinagóga 
(XIII., Újpesti rakpart 1.)

Szombat: 9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Péntek: 18.00 Tanulás
  18.30 Kábálát Sábát, Kidus

Cháj Galéria
(Szentendre, Pátriárka u. 6.)

Szombat: 9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Péntek: 18.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

A magukat hagyományőr-
zőként definiáló válaszadók 
86%-a nyilatkozott úgy, hogy 
szívesen bővítené tovább tu-
dását a Chábád-központok 
prog ramjainak segítségével.  
Amikor azt a kérdést tették fel, 
hogy mi az oka a zsidó val-
lás iránti érdeklődésüknek, 
az emberek 38%-a azt felelte, 
hogy „ezzel erősítené a kap-
csolatát a saját zsidóságával”, 
27% pedig azt mondta, hogy 
„így szeretné megismerni a sa-
ját kultúráját”.

A Ceiré Águdát Chábád ko-
moly erőforrásokat fordít ar ra, 
hogy a lubavicsi küldöttek a 
kutatás eredményeit figyelem-
be véve tudjanak javítani mun-
kájukon.

Az Izraelben működő Chá-
bád-központokat vizsgáló ku-
tatás eredményeit ismertette a 
Chábád ifjúsági mozgalma, a 
Ceiré Águdát Chábád egy Nir 
Ecionban rendezett konferen-
cián, melyen izraeli lubavicsi 
küldöttek vettek részt.

„A válaszadási hajlandóság 
sokkal magasabb volt, mint ál-
talában” – mondta a kutatást 
vezető Dr. Rafi Smith. Többek 
között arra voltak kíváncsiak, 
hogy a zsidóság melyik terüle-
te érdekli leginkább az embere-
ket, illetve milyen szolgáltatá-
sokat vesznek szívesen igénybe 
a Chábád-központokban.

A válaszokból kiderült, 
hogy a Chábád-központok 
lá togatói a társadalom min-
den rétegét képviselik, továb-
bá az is, hogy a világi zsidók-
nak a vallásos társadalommal 
szemben érzett averziói nem 
érvényesek a Chábád-moz ga-
lommal kapcsolatban. A fel-
mérésből az is kiderült, hogy 
az izraeliek nagy része pozití-
van látja a Chábád-mozgalom 
működését.

Miben áll a szolgaság?

A zsidók több száz évig vol-
tak rabszolgák Egyiptomban. 
Nemzedékről nemzedékre nem 
tapasztaltak mást, csak kemény 
munkát és kizsákmányolást. 
Végül Mózes személyében egy 
megmentő tűnt fel a színen, a tíz 
csapást követően pedig Egyip-
tom ura is jobb belátásra tért, és 
„elbocsátotta a fáraó a népet.”

Fenti írásversben a Tóra „el-
bocsátotta” szóhasználata lát-
szólag érthetetlen: hát tényleg 
a fáraónak kellett elbocsátania 
a zsidókat? A sok-sok viszon-
tagság után az ember azt gon-
dolná, hogy a zsidók önként és 
dalolva vonultak ki Egyiptom-
ból, mihelyst ahhoz a fáraó is a 
hozzájárult. Mi lehetett a zsidók 
számára olyan vonzó az elnyo-
mó Egyiptomban, hogy sokan 
még maradtak is volna, ha raj-
tuk múlik?

Az emberek hajlamosak arra, 
hogy belekényelmesedjenek 
adott helyzetükbe. Az életüket 
éppen körülíró feltételek egy-
szer csak személyes valóságuk-
ká – egyben gátjukká – válnak, 
amiből már nem képesek kilát-
ni, hogy egy jobb jövőt vizionál-
janak. A szolgai mentalitás olyan 
szervesen válik ilyenkor részük-
ké, hogy még az ismert rossz is 

biztonságosabbnak tűnik, mint 
az ismeretlen jövő. Az ember egy 
idő után már saját maga kreálja 
újra szolgai létét.

A zsidók önmagukban nem 
voltak elég bátrak a kivonulás-
hoz, és talán nem is voltak elég-
gé elhivatottak annak megvaló-
sí tásához, így előbb Mózesnek, 
vé gül pedig a fáraónak kellett 
őket kimozdítania a komfortzó-
nájukból.

Isten egyszer már segítsé-
günkre volt, és a Messiás közve-
tí tésével ezt a segítséget újra meg 
fogja adni. Talán most még nem 
is igazán értjük, hogy ez mi-
ért lesz annyira jó nekünk, ta-
lán nem is bízunk benne annyi-
ra, ám ezek az érzések is csupán 
azt jelzik, hogy egyiptomi szol-
ga eleinkhez hasonlóan mi is 
egy spirituális szolgaságban va-
gyunk, amiből csak a Messiás 
fog tudni kivezetni bennünket. 

Már csak türelmet kell tanú-
sí tanunk, hogy utána megta-
pasztalhassuk annak bőséges, a 
Megváltás formájában végbe-
menő megtérülését. Legyen így 
mihamarább!

Kovács Jichák rabbinövendék 
cikke Elisha Greenbaum rabbi 

írása nyomán.



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 1,400 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 A NUCLEAR  
RESPONSE 
RABBI DAVID LAPIN 

Generously
sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת חיי שרה, כ״א חשון, תשע״ח
Erev Shabbat Parshat Chayei Sarah, November 10, 2017

Iam a descendent of an illustrious rabbinic family, and 
the son of a rabbi who served the South African Jewish 
community for most of his life. So it was clear to me 

from an early age that I, too, would become a rabbi. I 
was educated at the Gateshead Yeshivah in England, and 
also at Kfar Chassidim and Mir Yeshivah in Israel, where 
I received my rabbinic ordination.
However, as soon as I entered the rabbinate of South 
Africa, I became concerned about retaining my 
intellectual independence — something I am fiercely 
protective of — while serving as a community rabbi at 
the will of a synagogue’s board of directors. Therefore, 
I believed that I also needed to secure an independent 
source of income. And so I first went to work for an 
international commodities trading company, and later I 
founded the leadership consulting firm that I currently 
lead.
At about that time, an opportunity arose to join a 
company of commodity traders in Johannesburg, and 
this is what I did, as well as establishing a Torah study 

academy known as Beis Hamedrash Kesser Torah. This 
Torah academy along with Chabad and Kolel Yad Shaul 
became involved in the South African Baal Teshuva 
Movement — the movement for young people to return 
to their Jewish roots and Torah observance. 
I held classes every Saturday night, when most young 
people usually went to the movies, yet these classes 
were attended weekly by hundreds of people. On other 
days of the week, I also conducted Talmudic studies, 
teaching advanced Talmudic methodology to bright 
young people, many of whom could barely read Hebrew. 
There were additional classes for men and for women in 
Chumash, Tanach, Halacha and Musar. 
But I was not sure I was on the right track. Was I right 
to divide my time between my business and my rabbinic 
duties? It seemed as if I had two full-time jobs and my 
family was paying a heavy price as a result.
There came a time when I felt I needed the opinion of 
someone much wiser than me, someone who had a 
global perspective that embraced modernity, history 
and the future. I decided to seek the advice of the Rebbe 
— about whom I had heard so much from my Chabad 
colleagues and acquaintances.
In 1976 I came to New York but I had not realized that to 
see the Rebbe one had to make an appointment many 
months in advance and at first I was turned away. Only 
when I wrote a letter to the Rebbe in which I made 
the argument that my questions impacted the larger 
Jewish community — and which I insisted be presented 
to him —did he invite  me to wait until he finished his 
appointments for the night when he would make time 
to see me.
I will never forget meeting the Rebbe. I recall that he got 
up from his chair as my wife and I came in, greeted us 
and insisted that we sit down. At that moment, I realized 
that we were going to have a real conversation — this 
was not going to be just a symbolic encounter. 
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Velem és a Rebbével történt

Nukleáris reakció

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

David Lapin rabbi Tórát tanít és menedzsment tanácsadóként 
dolgozik Los Angelesben. Az interjú 2015 júniusában készült.

Rabbidinasztiából származom, 
így természetes volt számom-
ra, hogy én is a rabbipályát 
vá lasztom. Először az angliai 
Gateshead jesivában tanul tam, 
majd az izraeli Kfár Chá szi-
dimban és a Mir jesivában. Ezt 
követően hazatértem Dél-Afri-
kába, és édesapám nyomdokai-
ba lépve én is rabbiként helyez-
kedtem el. Fontos volt azonban 
a számomra, hogy megőrizzem 
ideológiai függetlenségemet, eh-
hez azonban anyagilag is füg get-
lenné kellett válnom, így keres-
kedő-, majd később tanácsadó 
céget alapítottam, amit a mai na-
pig vezetek. Emellett létrehoz-
tam a Beis Hamedrash Kesser 
To ra nevű akadémiát, mely – a 
Chábád intézményei mellett – a 
dél-afrikai, valláshoz visszatérő 
zsidók egyik központja lett. Az 
akadémián több százan ismer-
kedtek a zsidósággal, akár a Tal-
mudról, akár zsidó filozófiáról, 
vagy a Tóra hetiszakaszairól volt 
szó. Nehezen birkóztam meg a 
sok feladattal, hiszen egyszerre 
kellett helyt állnom rabbiként 
és üzletemberként. Ennek leg-
inkább a családom látta kárát. 
Elhatároztam, hogy tanácsot 
kérek ez ügyben valakitől, aki 
sokkal bölcsebb nálam és széles 
látókörrel rendelkezik. A Chá-
bád ban dolgozó kollégáim a Lu-
ba vicsi Rebbét ajánlották. 

1976-ban utaztam New York-
ba. Először úgy tűnt, hogy nem 
sikerül találkoznom a Rebbével, 
mert nem tudtam, hogy hónapok-
kal előre kell időpontot egyeztetni, 
de eljuttattam hozzá egy levelet, 
melyben leírtam, hogy egy nagy 
közösség ügyeit szeretném vele 
megtárgyalni. A Rebbe beleegye-
zett, hogy miután mindenki sor-
ra került, én is bemehetek hozzá.

Sohasem felejtem el a pilla-
natot, amikor beléptünk a szo-
bájába a feleségemmel. Felállt 
és melegen üdvözölt bennünket. 
Rögtön világossá vált, hogy nem 
csak formális találkozóról van 
szó, hanem lehetőségünk lesz 
egy igazi beszélgetésre. 15 per-
cet töltöttünk nála, s végig úgy 
éreztem, hogy a Rebbe belém 
lát. Nem az elme szintjén kom-
munikált velem, hanem sokkal 
mélyebben, a belső lényegem-
mel. Egy hatalmas embert lát-

tam magam előtt, egy intellektu-
ális zsenit, a zsidó nép vezetőjét, 
de ezzel együtt egy kedves, sze-
rető nagypapa-figurát is, aki tö-
rődött velem. Hatalmas élmény 
volt ezt megtapasztalni.

Elmondtam neki, hogy a rám 
nehezedő kettős felelősség és kö-
telesség agyonnyom. Mit tegyek? 
Az üzleti karriert áldozzam fel, 
vagy a tóratanítást? Mibe fektes-
sem az energiámat?

Azt felelte, hogy semmit se 
adjak fel, továbbra is foglalkoz-
zak mind az üzlettel, mind a tó-
ratanítással. Azt mondta, hogy 
üzletemberként nagyobb siker-
rel hozhatom közel az embere-

ket a Tórához. Azzal, hogy a ta-
nítás mellett az üzleti világban is 
jelen vagyok, megszentelem Is-
ten nevét, és nagyobb hatást tu-
dok kifejteni a környezetemre. 

Fiatal voltam még, s így el-
képzelésem sem volt, hogy mi-
ként folytathatnám a munkát 
mindkét területen, ezért kifa-
kadtam: „Nem hiszem, hogy 
ez reális elképzelés. Nincs több 
erőm. Nagyon hízelgő és meg-
tisztelő, amit mond, de egysze-
rűen nem megvalósítható”.

A Rebbe így felelt: „Megmon-
dom, mi okozza a nehézséget. 
Úgy tekint az emberi kommuni-
kációra, mint valami kémiai re-
akcióra. Ez azonban nem így van. 
Amikor két kémiai elem találko-
zik, akkor egy harmadik elem jön 
létre. Az emberek azonban nem 
kémiai elemek. Amikor két em-
ber kommunikál, az egy nukleá-
ris reakcióval ér fel. A nukleáris 
reakció az atommagban zajlik és 
körkörösen sugárzik ki, nem pe-
dig lineárisan. Ahogyan a külső 
körök egyre szélesebbé válnak, 
úgy érhet el ön is egyre több em-
bert. És ebben nincsenek hatá-
rok. Amikor megérinti egy má-

sik ember szívét, azzal nukleáris 
reakciót vált ki, mert az az ember 
másokat is megérint majd. Tehát 
minden egyes ember, akivel kap-
csolatba lép, még ha csupán egy 
egészen rövid időre is, nukleáris 
reakciót indít el, a hatását tekint-
ve. Ez így működik valójában”.

Természetesen igaza volt, s jó-
val megelőzte a tudományos ku-
tatásokat, melyek éppen erre az 
eredményre jutottak. Például a 
Framingham Szívkutatás kimu-
tatta, hogy egy személy hangulata 
távoli ismerőseire, sőt barátai ba-
rátainak barátaira is hatással van. 
Nemcsak szavainkkal, hanem 
hangulatunkkal és energiánkkal 
is hatunk a többi emberre.

Ezt mindig felidézem, ami-
kor egy ötven fős osztály előtt 
állok. Arra gondolok, hogy ez 
az ötven ember legalább továb-
bi százötven emberre lesz hatás-
sal. Ez azt jelenti, hogy rabbiként 
és üzletemberként hetente több 
tízezer emberre vagyok hatás-
sal anélkül, hogy ennek tudatá-
ban lennék. A Rebbe ezt próbálta 
megértetni velem. Arról beszélt, 
hogy hatalmas szentséggel va-
gyok képes megtölteni a világot. 
Megértettem, amit mondott és 
ez megváltoztatta az egész világ-
látásomat. „Ne becsülje alá azt, 
hogy mit képes egyetlen ember 
elérni. Emlékezzen arra, hogy ha 
egyvalakit megérint, azzal nuk-
leáris reakciót indíthat el” – ezt 
a tanácsát sohasem felejtem el.

David Lapin rabbi
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

Az élesztőt a langyos tej-
be morzsoljuk, hozzáadjuk 
a cukrot, és néhány percig 
állni hagyjuk. A lisztet tál-
ba szitáljuk, belemorzsoljuk 
a vajat, hozzáadjuk a töb-
bi hozzávalót és az élesztős 
keveréket is. Néhány perc 
alatt egynemű tésztát gyú-
runk, ha túl kemény vagy 
száraz, adjunk hozzá aprán-
ként még egy kis tejet, ha túl 
lágy, egy kevés lisztet szi-
táljunk még a tésztához. A 
meggyúrt tésztát minden ol-
daláról megolajozzuk, és le-
takarva duplájára kelesztjük, 
majd vékonyra nyújtjuk. 6-7 
centiméter oldalszélességű 
négyzetekre vágjuk, majd 
minden egyes négyzetbe 
egy-egy kiskanálnyi lekvárt 
teszünk. Két átellenes sarkát 
összecsippentjük, és szellő-
sen sütőlapra helyezzük a 
papucsokat. 180 fokra elő-
melegített sütőben mintegy 
20 perc alatt készre sütjük a 
süteményt.

Kóser konyha

Lekváros papucs
tejes

2/3 pohár tej
1 kocka friss élesztő
2 ek. cukor
3 pohár liszt
25 dkg vaj
¼ pohár tejföl
2 tojás
A töltelékhez: tetszőleges lek - 
vár, leginkább szilva vagy 
ba rack

Kérdezd a rabbit!

Pecsét a kóser ételen

Kóser hús webshop indult Budapesten
Új lehetőséggel bővült a kóser 
élelmiszerpiac. A koserhus.com 
internetes portálon keresztül 
most már könnyen, gyorsan, az 
otthonunkból tudunk jó minő-
ségű kóser baromfihúst vásárol-
ni, amit akár házhoz is szállíttat-
hatunk. 

De honnan kerülhet a tányé-
runkra a Magyar Kóser Barom-
fi névvel ellátott szárnyashús? 
Preiszler Dániel és Klopfer Dávid 
három évvel ezelőtt kezdtek bele 
a kóser húsvágásba és forgalma-
zásba Magyarországon, melynek 
kóserságára a Budapesti Orto-
dox Rabbinátus felügyel. Az ál-
taluk igénybe vett hazai vágóhíd 
– ahol csirkét, pulykát, sőt kacsát 
is vágnak – látja el mind a ma-

gyar, mind az osztrák hitközsé-
geket baromfival. 

„Nyolc kósersági felügyelő-
vel dolgozunk, köztük magyar 
és osztrák rabbikkal. Ez egy na-
gyon komoly munka” – mesél a 
szigorú kósersági felügyeletről 
Preiszler Dániel. Egy-egy alka-
lommal két napon keresztül zaj-
lik a kóser vágás: ez alatt 3000-
nél is több csirkét és több száz 
pulykát dolgoznak fel. „Ennek 
egy része az általunk üzemel-
tetett Carmel étterembe kerül”. 
A többi húsból – a magyar kö-
zösségek ellátása mellett – ex-
portra is jut a környező orszá-
gokba, többek között Szlováki-
ába, Horvátországba és Német-
országba. Olaszországba csirkét 

szállítanak, a belga chábád kö-
zösséget pedig pulykával lát-
ják el.

A most indult internetes bolt-
tal a beszerzést szeretnék olcsób-
bá és egyszerűbbé tenni és az in-
tézmények ellátása mellett a csa-
ládokhoz is eljutni: „A koserhus.
com célja a Rabbinátussal karölt-
ve az, hogy a lehető legszigorúbb 
kósersági előírásoknak megfele-
lő húshoz juthassanak a vevők, a 
bolti árnál is olcsóbban.”

A kóser ételek kapcsán létezik 
egy kevésbé ismert háláchá, 
amely szerint azon kívül, hogy 
az étel előállításának meg kell 
felelnie a kóser szabályoknak, a 
szállítás során is figyelnünk kell 
a kész ételre, nehogy elcseré-
lődjön (Sulchán áruch JD 118:1. Lásd 
még Kásrut vöhechsérim böháláchá 2. 
fejezet). 

Amikor egy kóser étel vagy 
alapanyag kikerül a kósertartó 
zsidó felügyelete alól és olyan-
hoz kerülhet, akire vagy nem 
vonatkoznak a kósersági előírá-
sok, vagy vonatkoznak ugyan, 
de nem tartja magát azokhoz 
(lásd RöMÁ uo.), akkor az élelmi-
szert az előírásoknak megfelelő-
en le kell zárni (pecsételni), mi-
vel az ilyen személytől nem vár-
ható el, hogy ugyanolyan fontos 
legyen a neki is a kóser étel és vi-
gyázzon rá, hogy ne cserélődjön 
el. A csomagolásnak úgy kell zá-
ródnia, hogy ne lehessen látha-
tó sérülés nélkül kinyitni és visz-
szazárni azt, vagyis ne lehessen 

nyom nélkül hozzáférni az élel-
miszerhez (lásd uo. 129:1. végén).  

A csomagolás tekintetében 
különbséget tesz a Sulchán áruch 
(uo.) az ételek között az alapján, 
hogy bibliai, vagy csak rabbini-
kus tilalom vonatkozna rájuk, ha 
nem megfelelően kezelnék őket. 
Előbbi esetben dupla csomago-
lásban kell lennie (chotám bötoch 
chotám), vagyis a csomagoláson 
még egy réteg csomagolás vagy 
még egy pecsét kell, hogy legyen. 
Rabbinikus tilalmak esetén egy 
réteg csomagolás elegendő. Bib-
liai előírás vonatkozik a húsra, 
a halra, a borra, míg rabbinikus 
előírás vonatkozik a tejre és tej-
termékekre, valamint a kenyérre. 

Ha az ételt megfelelő csomago-
lás nélkül adták át, akkor már nem 
lesz fogyasztható (uo. 6.). Azonban, 
ha mégis megtörtént így az át-
adás, akkor a legtöbb vélemény 
szerint (uo. 10.) fogyasztható ab-
ban az esetben, ha az élelmiszer 
kicseréléséből a legkisebb haszna 
sem származna annak, akik szál-
lítja (Kásrut… uo. 98. oldal). Azonban 
nem szabad erre hagyatkozni, ha-
nem mindig megfelelő csomago-
lásban kell az élelmiszert szállíta-
ni, ezzel megelőzve azt az esetet 
is, amikor valaki például rosszin-
dulatból cserélné nem kóserre a 
kóser élelmiszert (lásd Káf háChájim 
118:111–112.; Kásrut… uo. 95–98. oldal). 

Ennek megfelelően a Buda-
pesti Ortodox Rabbinátus által 
ellenőrzött kóser pékáru eseté-
ben arra figyelünk, hogy mindig 
csomagolva legyenek szállítva. A 
hús esetében a dupla csomago-
lást úgy oldjuk meg, hogy a be-
csomagolt húsra még egy pecsé-
tes zárjegy kerül. 

Oberlander Báruch


