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Mrs. Schneerson a President streetről

– Élet-halál kérdésről van szó 
– közölte az anya a telefonban 
1966 telén.

Hajnali fél négy körül járt 
az idő. A Rebbe már hazament 
a hivatalából – aznap a szokott-
nál korábban, nem fogadott pri-
vát audiencián (jechidut) senkit.

A telefonban annyit mondott 
még a sokkos állapotban levő fi-
atalasszony a Rebbe titkárságá-
nak, hogy a kisbabája leesett va-
lahonnét, súlyosan megsérült, 
kritikus állapotban van. Az or-
vosok arról vitatkoznak, mi le-
gyen a következő beavatko-
zás, azonnal szükségük volna a 
Rebbe áldására és tanácsára.

A Rebbe titkára, sajnálattal a 
hangjában, elmagyarázta, hogy 
mindenképpen reggelig kell vár-
ni, és amint a Rebbével szót vált-
hat reggel, első dolga lesz beszá-
molni az ügyről.

– Élet-halál kérdésről van szó 
– sürgette az anya. – Azonnali 
válaszra van szükségünk!

A Rebbe titkára úgy döntött, 
felhívja a Rebbe otthonát. Ha va-
laki felveszi a telefont, majd bo-
csánatot kér a kései zavarásért. 
Nyugtalan szívvel tárcsázta a 
számot. A Rebbecen vette fel a 
telefont.

– Ver ret? (Ki beszél?)
A titkár sietve megnevezte 

magát, majd hozzátette:
– Elnézést kérek a kései zava-

rásért – és hosszan mentegető-
zött. – Chucpá ilyen későn za-
varni, de van itt egy asszony, 
akinek sürgős segítségre van 
szüksége. Azt mondja, élet-ha-
lál kérdés.

– Miért mentegetőzik? – kér-
dezte a Rebbecen. – Éppen el-
lenkezőleg, a férjem és én azért 
küldettünk ebbe a világba, hogy 
a nap huszonnégy órájában, a 
hét minden napján rendelkezé-
sére álljunk azoknak, akik szük-
séget látnak. Azzal, hogy felhí-
vott minket, a küldetésünket se-
gített betölteni.

Ez a történet tökéletesen jel-
lemzi Chaya Mushka Schneer-
son nak, az utolsó lu ba vi csi reb-
be feleségének személyiségét. A 
Reb becen a maga finom, zárkó-
zott módján a háttérből segí-
tette a haszidok életét, szilárd 
bástyaként állva a Rebbe mö-
gött. Soha nem követelt magá-
nak megkülönböztetett figyel-
met – a telefonba csak úgy mu-
tatkozott be: Mrs. Schneerson a 
President streetről. A Rebbecent 
gyermekkora óta a Tóra szelle-
me ölelte körül – hiszen a hato-
dik lubavicsi Rebbe Joszéf Jichák 
Schneersohn rabbi második lá-
nyaként látott napvilágot.

1988-ban svát hónap 22. nap-
ján hunyt el. Halálának évfordu-
lója (idén február 17.) adja min-
den évben az apropóját a lu ba-
vicsi küldöttnők éves gyűlésé-
nek, melyen a világ minden 
tá járól összegyűlnek a chábád 
reb becenek egy lélekemelő kon-
ferenciára. 

Jóga és tanulás 
– testi-lelki felfrissülés 

nőknek a Zsilipben
Lazítsunk együtt!

Jóga és tanulás – testi-lelki fel-
frissülés nőknek a Zsilipben
Kedves Lányok és Asszonyok!

Új programmal bővítjük re-
pertoárunkat!

Minden hétfő este egy tö-
kéletesen frissítő, lazító napzá-
rásra hívunk!

18:30-tól egy rövid, az aktu-
ális hetiszakaszhoz kapcsoló-
dó előadás Arielával, amit az 
iz mokat lazító, tartást javító, 
energetizáló jógaóra követ An-
na vezetésével. 

Egy ilyen este után testi-
leg-lelkileg feltöltve nézhettek 
szembe a mindennapokkal!

Várunk szeretettel minden 
hölgyet! Mert megérdemlitek!

Időpont: 
hétfőnként 18.30-20.15 

Helyszín: Zsilip, 
1137 Bp., Újpesti rakpart 1.

Napi Talmudtanulás 
Óbudán

Köves Slomó rabbi vezetésé-
vel először nyílik lehetőség 
magyar nyelven bekapcsolód-
ni a Dáf hájomi 14. ciklusá-
ba. Minden hétköznap reggel 
7:30-8:30 között.
A tanulási ciklus január 2-án 
indult és 2027. június 7-én fog 
véget érni.

Érdeklődés: 
talmud@zsido.com

Jelentkezési lap: 
zsido.com/talmud

Helyszín: Óbudai Zsinagóga
(1036 Budapest, Lajos u. 163.)

Tanulmányi ösztöndíj: 
havi 72.000 Ft

A Rebbecent (jobbra fent) ezrek kísérték utolsó útjára.
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Imaidők a következő hétre (február 22-28.):
Talmud Egylet 

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

Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás; 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 
  16.50 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 
  17.10 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Péntek: 13.00 Minchá délutáni ima (a Keren Orban); 
  17.00 A zsidó polgári jog misztikus jelentése
  (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
A Háláchá

Szakaszunkban – Mispátim (2Mó-
zes 21:1–24:18.) – a zsidó ma - 
gán jog sok rendelkezése van 
rög zítve. Kezdve a rabszolga-
ság sza bályozásán és humánu-
sabbá tételén, a szid ra felállít-
ja azt a keretet, amelyben a zsi-

dó életmód kifejezésre juthat: a 
Háláchá – a zsidó törvény – ke-
retét. Itt mondja ki a Tóra a klasz-
szikus de mokrácia elvét: a több-
ség határozata legyen a döntő – 
de ne használd ki a több ségi dön-
tést negatív, destruktív célokra.

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

Ne a kamatokból élj!

E heti tóraszakaszunk többek 
közt a kamatszedés tilalmáról 
beszél. A kamatra kölcsönzéssel 
a zsidó jog szerint az a problé-
ma, hogy azzal egy sok idővel 
ezelőtti erőfeszítésemnek lehe-
tek jelenidejű haszonélvezője, 
anélkül, hogy ezért bármi jelen-
legi erőfeszítést hoznék.

Legyen szó bármiről – mun-
ka, családi élet, gyermekek okta-
tása stb. – időről időre azt a si-
kert tapasztaljuk meg, hogy ké-
pesek vagyunk másokra pozitív 
hatást kifejteni. Ilyenkor telje-
sen természetes, hogy elégedett-
séget érzünk, hiszen azt éljük 
meg, hogy elértünk valamit. Be-
széljünk egy érték átörökítéséről, 
egy módszernek vagy attitűdnek 
az átadásáról, ilyenkor úgy érez-
zük hogy sikerült nyomot hagy-
nunk magunk után a világban.

Ettől a kellemes elégedett-
ségtől eltelten azonban mindig 
fennáll annak a veszélye, hogy 
sikerünk szépségében sütkérez-
ve hátradőljünk, és megszűn-
jünk továbbra is aktívnak len-
ni. Ilyenkor öntudatlanul is az 
a csábító érzés kerít hatalmá-
ba, hogy a további erőfeszítés 
és verejtékkel kikövezett mun-
ka helyett a korábban elért ered-

ménynek a kamataiból éljünk 
tovább. 

A Tóra, a kamatszedés tilal-
mán keresztül, a fenti attitűd-
re kíván egy határozott nemet 
mondani. Nem számít, hány em-
berre sikerült hatnunk koráb-
ban, hogy milyen komoly ered-
ményeket könyveltünk el, az mit 
sem von le jelenlegi azon köte-
lességünkből, hogy továbbra is 
keményen dolgozzunk, hassunk 
másokra, s hogy hiteles élő pél-
daként szolgáljunk az általunk 
hirdetett értékek képviseletében.

A jó parancsnok az „Előre!” 
utasítás helyett az „Utánam!” ve-
zényszóval irányítja katonáit, ez-
zel mintegy azt mondva: „Vele-
tek vagyok, én is egy vagyok kö-
zületek. Bármit is mondok nek-
tek, én is pontosan azt fogom 
tenni. Egy csónakban evezünk.”

A tegnap eredménye csak 
annyiban fontos, hogy hitet ad-
jon: a kellő erőfeszítéssel a mai 
nap küldetését is sikerrel fog-
juk venni. Ne éljünk a kamata-
inkból, hanem maradjunk min-
dig aktívak, hűek önmagunkhoz 
és az általunk vallott értékekhez.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Mordechai Wollenberg 

írása nyomán.

Zsidó híradó
Megjelent az Egység magazin 

127. száma 

a 20. század elejének Pestjén? 
A Judapest anno rovat erre ad 
választ. 

Mindezek mellett áttekin-
tést adunk Auschwitz felszaba-
dulásának 75. évfordulója al - 
kalmából rendezett nemzet-
közi megemlékezésekről, me-
lyeken a világ vezetői is fejet 
hajtottak az áldozatok emléke 
előtt. Az emléknap kapcsán el-
hangzó ígéretek és az összefo-
gás sürgetése különös színeze-
tet kap az Amerikában egyre 
erősödő antiszemitizmus fé-
nyében – amiről Seres László 
publicisztikája tájékoztat. 

Az Egység magazin februá-
ri számával egy háromrészes 
sorozatot indítottunk útjára, 
melynek során három külön-
leges témát járunk majd kö-
rül: a zsidó öltözködést, a zsi-
dó névadást és a zsidók által be-
szélt saját nyelvet, azt a három 
dolgot, ami megőrizte ősein-
ket az egyiptomi rabság idején. 
Megőrizték a neveiket – és ez-
zel megtartották az identitásu-
kat. Megőrizték a nyelvüket – 
és ezzel elkülönítették magu-
kat a környezetüktől. Megőriz-
ték az öltözködési szokásaikat 
– és ezzel beburkolták magukat 
a helyes elvekbe, amik a csele-
kedeteiket vezették. 

Purim kapcsán elsőként 
a zsidó öltözködést vesszük  
górcső alá: a kirekesztést és 
megszégyenítést szolgáló ju-
den huttól a haszidok egyenru-
hájává vált kaftánon át az or-
todox fashonisták trendjei-
ig. Mit tanulhatunk a szeny-
nyes ruhák kimosásából és 
mi lyen „ruhás” ételeket tehe-
tünk Purimkor az asztalra? 
Mindez kiderül a Rebbe szava 
és a Konyha rovatból. Hol vá-
sároltak a szombattartó zsidók 

אחדות
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a ruha teszi az eMbert 
a kóser öltözködés divatja 

NEw york árNyai: 
mitől erősödik az amerikai antiszemitizmus?

75 éve szabadult fel auschwitz
kÖVEs sloMó: tiszta és egyértelmű 

útmutatások kellenek a gyűlölet ellen
A világ vezetői is megemlékeztek a holokausztról  
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Velem és a Rebbével történt

Az indiai meditációtól a zsidó otthonig

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Zemach Mendelow ügyvéd és meditációoktató a dél-afrikai 
Johannesburgban. Az interjú 2014 augusztusában készült.

A történetem 1972-ben kez-
dődik. Akkoriban elszánt, bár 
kissé zavarodott egyetemista 
voltam. Még le is tartóztattak 
és rövid ideig fogva tartottak, 
amiért apartheid-ellenes meg-
mozdulásokon vettem részt. 
Emellett spirituális tanítóként 
is működtem és egy indiai me-
ditációt népszerűsítettem, de 
érdeklődtem a zsidóság színe-
sebb irányzatai iránt is, melyek 
jobban felcsigáztak, mint a bár 
micvám előtt kapott unalmas 
hittanórák.

Éppen ekkor érkezett Dél-Af-
rikába Mendel Lipskar rabbi és 
felesége Mashi mint a Lubavicsi 
Rebbe küldöttei. Gyakran invi-
táltak az otthonukba szomba-
tonként. Nagyon megfogott az 
ott tapasztalt hangulat és a mód, 
ahogyan a gyermekeiket nevel-
ték. Elhatároztam, hogy én is 
ilyen családot szeretnék alapí-
tani.

Lipskar rabbi azt javasol-
ta nekem és egy barátomnak, 
hogy töltsünk el egy-két évet egy 
jesivában. Kikérte a Rebbe véle-
ményét ez ügyben, aki azt java-
solta, hogy a barátom már rög-
tön iratkozzon is be a jesivába, én 
azonban előbb szerezzem meg a 
diplomámat, és csak utána utaz-
zam az izraeli Kfár Chábádba 
tanulni. Lipskar rabbi azt java-
solta, hogy kérdezzem meg a 
Rebbét, hogy mit gondol az ál-
talam alkalmazott indiai medi-
tációról. A Rebbe azt válaszolta, 
hogy inkább a zsidó imák világá-
ba merüljek el.

„Szinte mondanom sem kell, 
hogy a napi háromszori imád-
kozás milyen hosszan tartó és 
valóságos előnyökkel jár, s ösz-
sze sem lehet hasonlítani azzal, 
mint amikor valaki idegen he-

lyeken bolyong, amitől Isten óv-
jon. Adja az Örökkévaló, hogy 
jó hírekről számolhasson be ez 
ügyben és különösen arról, hogy 
elkötelezetten és magabiztosan, 
inspirációval és örömmel telve 
jár a Tóra útján”.

Megfogadtam a Rebbe taná-
csát, és egy évvel később elutaz-
tam Kfár Chábádba. A zsidó ima 
pedig az életem egyik legfonto-
sabb alkotóelemévé vált.

1975-ben, a Rebbe áldásá val, 
eljegyeztem egy régi isme rő-

sömet Johannesburgból, Men-
del lét. Ő szociális munkásként 
végzett és remek oktatói állást 
ajánlottak neki a johannesbur-
gi Witwatersrand Egyetemen. 
A Rebbétől kért tanácsot a pozí-
ció elfogadása ügyében, mert az 
egyetemen olyan pszichológi-
ai és társadalmi elméletek ural-
kodtak, melyek nem álltak össz-
hangban a Tóra tanításával.

Számomra nehéz volt a jesiva 
elhagyása mellett dönteni. Ar-
ról álmodoztam, hogy örökre 
az orosz stetlekre hasonlító Kfár 
Chábádban maradok.

A Rebbe minden kérdésünk-
re választ adott. Mendellének 
azt javasolta, hogy fogadja el az 
állást és megígérte neki, hogy 
amennyiben határozottan, de 

udvariasan kiáll a Tóra elvei mel-
lett, úgy tisztelni fogják ezért. 
Nekem azt javasolta, hogy ta-
nuljak jogot, de ne feledkezzem 
meg a rendszeres, napi tóratanu-
lásról sem.

Mindenben a Rebbe útmuta-
tását követtük. A Rebbe tanácsa-
inak köszönhetően mindketten 
szép karriert építettünk. Örök-
ké hálával tartozunk neki, ami-
ért a lelkünk legmélyére látott, 
és olyan foglalkozásokat javasolt 
nekünk, melyektől eredetileg 

idegenkedtünk, de végül a lehe-
tő legjobban kifejezték egyénisé-
günket és spirituális értékeinket.

1975 nyarán, az eljegyzésünk 
alkalmával fogadott minket a 
Rebbe. Az volt az elsődleges ké-
résünk, hogy olyan otthont te-
remthessünk magunknak, mint 
amilyeneket a lubavicsi csalá-
doknál láttunk. Ahol meleg szív-
vel fogadják a vendégeket és ahol 
a gyermekek tórahű környezet-
ben nevelkednek. A Rebbe a kö-
vetkező áldást adta: „Olyan ott-
hont teremtsenek, ahová min-
denféle zsidó szívesen látogat el. 
Az otthonukban közelebb kerül-
nek a zsidósághoz, és ennek kö-
vetkeztében gazdagabb életet él-
hetnek. És mivel az ő életük gaz-
dagabbá válik, az önöké is”.

Az áldás valóra vált, de hogy 
mennyire, azt nem érzékeltük 
addig, amíg le nem sújtott ránk 
egy tragédia.

1992-ben, az akkor 16 éves, 
legidősebb fiunk, Avremi autó-
baleset áldozata lett. A gyász-
időszak alatt nagyon sokan láto-
gattak el hozzánk. Voltak, akik-
re nem is emlékeztünk, de azt 
mondták, hogy egyszer a ven-
dégeink voltak és sok inspiráci-
ót nyertek tőlünk. Ebben az em-
bert próbáló időszakban, ami-
kor teljesen elveszettnek érez-
tük magunkat, olyan emberek 
vettek körül minket, akiket ko-
rábban vendégül láttunk. Éppen, 
ahogyan a Rebbe mondta: azok 
az emberek adtak erőt, akiknek 
korábban mi érintettük meg az 
életét.

Később az akkor 10 éves fiunk, 
Levi lett súlyos beteg. Mindössze 
egy londoni orvos vállalta a nagy 
kockázattal járó műtétet. Rögtön 
a Rebbéhez utaztunk, és az áldá-
sát kértük. A Rebbe teljes gyó- 
gyu lással áldotta meg Levit és két 
dollárt adott át neki, hogy ado-
mányként használja fel London-
ban. „Jó híreket fognak halla ni!” 
– mondta.

A műtét sikerült. Levi volt az 
első gyermek, akit sugárkezelés 
nélkül gyógyítottak ki ebből a 
betegségből. A fiam ma a Rebbe 
küldöttje Connecticutban.

Zemach Mendelow

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. 
While we have done our utmost to authenticate these stories, they reflect the listener’s recollection and interpretation 
of the Rebbe’s words. Please share any corrections, comments and suggestions. mystory@jemedia.org

An inspiring story for your Shabbos table

HERE’S 
my 

STORY MEDIATING BETWEEN 
HEAVEN AND EARTH  
ZEMACH MENDELOW 

Generously
sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת ויצא, ו‘ כסלו, תשע״ח
Erev Shabbat Parshat Vayeitzei, November 24, 2017

My story begins in 1972. 
At that time, I was a gutsy but confused young 
student who had recently been arrested and 

briefly imprisoned by the South African police and was 
standing trial for anti-apartheid activities. I also fancied 
myself as something of a spiritual activist promoting a 
particular Indian meditation technique. As well, I had 
begun to investigate a more inspired form of Judaism 
than the mediocre Jewish education I had received which 
ended with my Bar Mitzvah. 
And that is when Rabbi Mendel and Mashi Lipskar 
arrived as the Rebbe’s emissaries to South Africa. I began 
receiving weekly Shabbat invitations to their home and 
to the homes of other members of the then tiny Chabad 
community. The warm atmosphere and the rich and 
wholesome environment in which their children were 
being brought up inspired me and modelled the type of 
home that I, in due course, hoped to establish.
After a while, Rabbi Lipskar suggested that I and a friend 
of mine spend a year or two in yeshivah. He wrote to 
the Rebbe, who responded that my friend should go to 
yeshiva immediately. I, however, was told to complete 
my undergraduate degree and then study in yeshiva in 
Kfar Chabad under Rabbi Zalman Gafne. But for Rabbi 
Lipskar’s suggestion — and the Rebbe’s endorsement — 
it would never have entered my mind to attend a yeshiva. 

Rabbi Lipskar also suggested that I ask the Rebbe whether 
my meditation technique was compatible with Judaism. 
The Rebbe wrote back, recommending that I embrace 
Jewish prayer instead:
“It is hardly necessary to emphasize that the benefit you 
will get from the observation of tefillah three times a day 
is a true and lasting benefit, and incomparably greater 
to any benefit that one can find in strange pastures, G-d 
forbid …  
“May G-d grant that you should have good news to 
report in all the above, especially that you are firmly and 
confidently walking in the path of Torah with inspiration 
and joy.”
I followed his advice, and a year later I went to Kfar 
Chabad, where I had the privilege of attending inspiring 
classes and farbrengens led by some of the most 
remarkable Chabad personalities. And, before long, 
Jewish prayer became the cornerstone of my life.
In 1975, with the Rebbe’s blessing, I got engaged to 
Mendelle, a friend from Johannesburg. Mendelle was a 
social worker and she had been offered a highly sought 
out lecturing post at the University of Witwatersrand in 
Johannesburg. So, we wrote to the Rebbe for guidance, 
asking if she should take this post at the university, where 
the prevailing psychological and social theories tended to 
conflict with Torah values. 
I, for one, felt unprepared to leave the closeted 
environment of the yeshiva. I was still fantasizing that 
I could remain in the colorful old time Russian shtetl 
dream-world of Kfar Chabad forever.
The Rebbe addressed all our issues with care. In a written 
note he advised Mendelle to take the position at the 
university and reassured her that, if she would remain 
steadfast in upholding Torah principles in a pleasant and 
non-confrontational way, her values would be respected. 
As for me, he advised that I pursue a law degree, provided 
that I would sustain my daily fixed times of Torah study.  
So this is what we did.
It took me several years to adapt from the idyllic world 
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Hozzávalók:
1 kg szeletelt kóser halfilé
70-80 dkg burgonya, félig 
megfőzve, felkarikázva
1 fej vöröshagyma
2 db zöldpaprika
3 db paradicsom
2 evőkanál olaj
2 dl tejföl
2 teáskanál pirospaprika
só; őrölt feketebors

Kóser halak (nem teljes lis-
ta): sügér, ponty (tükör-
ponty is), lazac, makréla, 
pisztráng, hering, tilápia, 
csuka, sok tonhal és szardí-
niafaj.
Nem-kóser halak (nem teljes 
lista): angolna, cápa, kard-
hal, tokhal, valamint a ten-
ger gyümölcsei, harcsa.

Kóser konyha

Ráchal
Az Egység olvasói a hábo-
rú előtti zsidóság életébe és 
konyhaművészetébe nyer-
hetnek betekintést Dénes 
An na népszerű gasztronó-
miai rovatában, amelyben 
idő ről időre nagymamája  
visszaemlékezései alapján 
mu tatja be dédnagymamája  
receptjeit. Ezek között tejfö-
lös halról is esik szó: „Fő-
zött még ráchalat is… A 
krump lit felkarikázta. Gül 
ba ba krumplit vett, úgy hív-
ták, kemény fajtájú krumpli 
volt. Azt lerakta egy tepsibe, 
és arra rátette a halat, amit 
beirdalt, és minden irdalás-
ba tett paprikát, paradicso-
mot, hagymát, volt, mikor 
sajtot is. Ráfektette a halat a 
krumplira, és leöntötte va-
jas tejföllel, és betette a sütő-
be, ott sütötte meg.” (Egység 
magazin 115. szám, Mázál 
dágim, halak a kóser kony-
hában). Kérdezd a rabbit!

Lehet-e halat hússal vagy tejjel enni?
Kedves Báruch Rabbi,
Ezt a receptet egy zsidó honlapon 
olvastam: tejfölös csuka. Jól tu-
dom, hogy tejeset nem is szabad 
hallal együtt készíteni? Én eddig 
úgy tudtam, hogy tejes dolgok a 
hallal nem találkozhatnak.

Tisztelettel, Cirel

Kedves Cirel!
Igaza van, de nem minden eset-
ben és nem minden vélemény 
szerint. 

Hús és hal szétválasztása
Tórai tilalom vonatkozik a húsos 
és a tejes ételek keverésére (2Mó-
zes 23:19., 34:26., 5Mózes 14:21.; Sul - 
chán áruch JD 87:1.). 

Ezen felül a Sulchán áruch (uo. 
116:2.) leírja, hogy a húsos étele-
ket egészségügyi okok miatt 
nem keverjük hallal sem. Ezért 
van az, hogy a kóser étkezés so-
rán a halas és a húsos ételek nin-
csenek együtt az asztalon: a ha-
las előétel után először leszedjük 

a maradék halat, az evőeszközö-
ket és a tányérokat, csak utána 
tálaljuk fel a húsos ételt (lásd Dárké 
tsuva 116:13.; Sévet hálévi responsum 6. 
kötet 111:3:1.). Sőt még közvetlenül 
egymás után sem esszük őket, 
hanem a kétféle ételt elválaszt-
juk egy kis kenyérevéssel például 
(SÁ uo. 3. RöMÁ), vagy szombaton 
megszakítjuk az étkezést egy kis 
„lechájim” (pl. pálinka) ivással.  

Nem főzzük együtt a halat és 
a húst, de nem kell külön főző-
edényeket és étkészletet fenntar-
tani a halas ételnek (Turé záháv uo. 
2.; lásd még Dárké tsuvá uo. 27.). 

Hal és tej szétválasztása
Joszéf Káro rabbi véleménye sze - 
rint (Bét Joszéf JD 87:[3(2)]) tejjel 
sem sza bad együtt enni a halat. 
Azonban a RöMÁ azt írja erről 
(Dárké Mo se uo. 4.): „soha nem lát-
tam, hogy er re figyeltek volna”. 
A Turé záháv sze rint (uo. 3.) pe-
dig egyenesen ki kel lene javítani 
a Joszéf Káro rabbi-fé le szöveget, 

mivel az mindössze saj tóhiba, 
valójában a húsra gondolt. 

A rabbinikus irodalomban 
mégis több vélemény van arról, 
hogy erre figyelni kell, pl. Ovadia 
Joszéf főrabbi (1920–2013) sze-
rint (Jöcháve dáát responsum 6. kötet 48. 
fejezet) a szefárdiak ezt a tilalmat 
komolyan veszik. Azonban még 
azon askenáz rabbik szerint, akik 
azon a véleményen vannak, hogy 
erre oda kell figyelni, még ők is 
különbséget tesznek a tejtermé-
kek között: míg kifejezetten tej-
jel vagy túróval nem lehet főzni, 
addig vajjal vagy tejszínnel már 
megengedett (lásd Pitché tsuvá 87:9.). 

A Chábád szokás a Cemách 
Cedek, a 3. lubavicsi rebbe uta-
sításai alapján ezt a véleményt 
követi annyi könnyítéssel, hogy 
ha a tejbe tejszínt vagy vajat ke-
verünk, akkor már lehet együtt 
főzni (a Lubavicsi Rebbe: Rösimát há-
jo mán 354. oldal). 

Üdvözlettel: 
Oberlander Báruch

Gumicukorkákból lett Tóra az áldozatok emlékére
2014 nyarán arab terroristák 
elraboltak és meggyilkoltak há-
rom jesiva-diákot: Ejál Jifráchot, 
Gilád Sáárt és Náftáli Frenkelt. 
Emlékükre számos kezdemé-
nyezés indult, de a „legédesebb” 
egyértelműen az, ami a múlt hé-
ten ért révbe. 

A Bruchin jisuvban lakó, ak-
kor 10 éves Nave Schneider a 
hármas temetés napján döntött 
úgy: Tórát vásárol a fiúk emlé-
kére (egy tóratekercs ára leg-
alább 100 000 sékel, 8,8 millió 
Ft). Nem tántorította el sem a 
feladat nagysága, sem azok, akik 
nem hittek benne. Olcsón nagy 
mennyiségű cukorkát, gumi-
cukrot és hasonló, kelendő árut 
vásárolt, amit egy kicsit több 
pénzért értékesített. Lassan-las-
san kiépítette „munkásai” körét: 
olyan gyerekeket, akik kivet-
ték részüket az árusításból. Az 
így gyűjtött agórákat és sékele-

ket hangyaszorgalommal össze-
gyűjtve öt és fél év alatt a fiú elér-
te célját: 100 ezer sékel állt a ren-
delkezésére a tóratekercs megvá-
sárlásához.

A Bruchinban tartott tóra-
avatásra több százan mentek el, 

ki a terve mellett, hogy az emlé-
küket megőrizze. „Az életről ta-
nultam tőle, a makacsságról, ar-
ról, hogy az ember őrülten be-
levághat valamibe… de végig-
csinálja” – mondta az egyik 
édesanya.

köztük természetesen a három 
meggyilkolt fiú szülei és roko-
nai is. A szülők hangsúlyozták: 
sok megemlékezésen vettek már 
részt gyermekeik halála óta, de 
még soha senkit nem láttak, aki 
ilyen elszántsággal tartott volna 

A ma már 16 éves Nave egy 
interjúban azt üzente: „Nem kell 
elkedvetlenedni, mert semmi 
nem állhat az akarat útjába. Min-
denki azt mondta, hogy nem já-
runk majd sikerrel…, de a végén 
mégis sikerült.” 


