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Pályázat 
második generációs 
holokauszttúlélők 

számára
Az Olajág Otthonok a Magyar
or szági Zsidó Örökség Közala
pítvány (MAZSÖK) a ho lo
kauszt túlélők második generá
ciója szociális, egészségügyi és 
mentális támogatására kiírt 
pályázatán elnyert és önerővel 
kiegészített bruttó 4 508 500 
Ft keretében az alábbi szolgál
tatásokkal, lehetőségekkel tá
mogatja a rászorulókat:
Szociális támogatások; lakha-
tási támogatás; idősotthoni-díj-
támogatás; egészségügyi támo-
gatás; mentális támogatás
A pályázatok beadásának ha
tárideje: 2020. augusztus 31.

* * *
A pályázati kiírás alapján a 
programban Magyarországon  
élő, magyar állampolgárságú 
másodgenerációs holo kauszt
túlélők kérhetnek segítséget, 
vagyis mindazok, akik 1945. 
október 30. után születtek, és 
legalább az egyik szülőjük a II. 
világháború alatt zsidó szár
mazása miatt üldöztetést szen
vedett el. A másodgeneráció
hoz tartozással kapcsolatban 
az igazoló szervezetek és elér
hetőségük:
MAZSÖK (1054 Bp., Tüköry u. 
3.), Tel.: +3612690973
MUSZOE (1062 Bp., Aradi u. 
62.), Tel.: +3613023077
NÜB (1054 Bp., Tüköry u. 3.)
Tel.: +363433898

* * *
Kérjük, szíveskedjen letölteni, 
majd kitölteni, aláírni és a tel
jes pályázati anyagot (Jelentke-
zési lap, Hozzájárulási nyilat-
kozat 2 féle) a 

palyazat@olajagotthonok.hu 
címre beküldeni.

Az Óbudai Kóser Catering felkészült volt és maradt!

Nem olyan régen, május végén be szélgetett szer
kesz tőségünk Er dős Judittal, az Óbudai Kóser 
Cate  ring vezetőjével a koronaví rus okozta veszély
hely zet alatt nyújtott lenyűgöző és pél damutató 
helytállásukról, amit a zsidó közösség megsegíté
sére végeztek. 

Azóta újranyitottak a zsinagógák, ám né
hány hét tel ezelőtt szomorúan olvastuk a hírt, 
hogy Óbudán többen megfertőződtek a koro na
vírustól. Hála az Örökkévalónak, azóta a megbe
te gedettek már a teljes felépülés útján haladnak. 
Re fuá selémá!

Sokan kérdezték, hogy ez a – PCRtesztek alap
ján láthatóan lezárult – fertőzéskör mennyiben be
folyásolta a Kóser Cate ring munkáját, hogy nem 
jelente kockázatot a megrendelők és fogyasztók 
felé. Ennek kap csán kerestük meg újból Erdős Ju
ditot.

– Hogy vagytok? Milyen a hangulat nálatok?
– Köszönjük, jól vagyunk! Kettős érzés van ben
nünk, egyrészt meg könnyebbültünk, mert a csa
patunkból öten dolgoztak az nap este, amit utólag 
a megbetegedések gócpontjaként határoztunk 
meg, és közülünk sen ki sem kapta el és nem is ad
ta tovább a vírust. A másik ol dalról viszont termé
szetesen szo morúak voltunk, hogy minden óvin
tézkedésünk ellenére a vendégek között felütötte a 
fejét Óbudán ez a betegség.

– Hogyan befolyásolta ez a fertőzéskör a ti mun-
kátok?
– Talán mi azért fogadtunk higgadtabban ezt a 
helyzetet, mert már márciusban, a legnagyobb 
ijedtség közepette is folytattuk a munkánk, míg 
a legtöbben otthoni munkavégzésre álltak át, ad
dig mi bent voltunk a munkahelyünkön, ráadásul 
még a házhozszállításainkat is növeltük. Sokszor 
átbeszéltük, hogy a konyhának a szokásoson túl 
milyen további higiéniai követelményeknek kell 
megfelelnie, a szállítóknak milyen óvintézke dé
seket kell betartani és így tovább. 

A mostani alkalom még jobban megerősített 
minket abban, hogy az eddigieknek megfe le lő en 
kell folytatnunk a munkán kat. Hiszen a felszolgá
lóink min den kidusvendéggel érintkez tek, de a 
maszk és kesztyű használata megvédte őket a fer
tőződéstől. 

A karanténba kerülteknek viszünk ki ételt, hogy 
ezzel is támogassuk őket. A zsinagóga újranyitása
kor a közös tanulásokkor mindenkinek csomagolt 
szend vicseket fogunk készíteni, te hát a svédaszta
los reggeliztetés szünetelni fog, a kidusokon pedig 

az asztalok továbbra is fél ka pacitással lesznek meg
terítve, azaz hat főre, melyet maximum két család 
alkothat. Felkészültek voltunk és maradunk.

– Hányan dolgoztok a Kóser Cate ring csapatában?
– A csapatot három szakács, két konyhalány, a val
lási felügyelő (mes giách), a catering manager és a 
beszerzési asszisztens alkotja.

– Ebben a nehéz időben mi a leg ne hezebben teljesít-
hető munkafolyamat?
– Jelenleg a legnagyobb nehéz séget az okozza, 
hogy a két külsős szállítónk átmenetileg kiesett a 
láncolatunkból. Amikor a megbetegedések után 
minden belső és külsős munkatársunkkal elvégez
tük a PCR tesztet, akkor a kiszállítóké pozitív lett 
– itt fontos megjegyezni, hogy ők nem a munka
végzés során kapták el a betegséget, hanem mint 
vendégek, ezen a pénteki kiduson. Így a szállítást 
jelenleg az Óbudai Zsinagóga közösség önkéntesei 
oldják meg.

– Mit üzensz az olvasóinknak?
– Azzal szeretnék mindenkit megnyugtatni, 
hogy az Óbudai zsinagóga teljes személyze té
nek PCR tesztje negatív lett. Az épületet külön 
erre szakosodottak kívülbelül fertőtlenítették, de 
ózongenerátor is működik a helyiségekben, mely 
még érkezés előtt bekapcsol és napi szintű fertőt
lenítést biztosít. Kiszállításunk az Európai Élelmi
szerbiztonsági Hatóság besorolása szerint megfe
lel az érintésmentes kiszállításnak, mely jelenleg a 
legbiztonságosabb beszerzési formának minősül. 
Egy hivatalos tanulmány szerint pedig főtt ételen 
keresztül vírusfertőzés nem történhet. Örülök, 
hogy a megrendelőink bizalma nem csök kent.

Köszönjük az időd! Jó egészséget és sikereket kí-
vánunk a továbbiakhoz is!
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Hetiszakasz
Mózes búcsúbeszéde

Hetiszakaszunkban – Ékev
(5Mó zes 7:12–11:25.) – Mózes  
folytatja összefoglaló elbe szé  
 lé  sét. Elmondja, hogyan tör tént  
az aranyborjú imádásának vét
ke és elbeszéli több sivatagi za

vargás történetét, a Korách lá
zadás kö vet kezményeit, majd 
Isten sze retetére és a paran
cso latok be tar tására szólítja fel  
a népet, amely rövidesen elfog
lal ja – nélküle – az Ígéret Földjét.  

Zsidó híradó
Izrael segítő kezet nyújt 

Libanonnak 
Kedden hatalmas robbanás 
pusz tított Bejrútban, amely
ben legalább százan meghal
tak, mintegy négyezren meg
sebesültek, háromszázezren 
pedig hajléktalanná váltak. A 
katasztrófa pontos okát még 
nem lehet tudni, de egyelőre 
úgy tűnik, hogy gondatlanság
ból bekövetkezett baleset, nem 
pedig merénylet történt.

Az izraeli hadsereg szóvi
vő je arab nyelvű Twitterüze
netében még kedden este hu
manitárius segítséget ajánlott 
fel a katasztrófa sújtotta Li
banonnak, a két ország közöt
ti feszültségek ellenére. A szó
vivőhöz csatlakozott három, 
a libanoni határhoz közeli iz
raeli kórház igazgatósága is. 
A haifai Rambam kórház, a 
cfáti Ziv kórház és a nahariai 
kórház vezetése kijelentette, 
hogy készen állnak a sebesül
tek kezelésére. Jichák Kreisz 
professzor, a Tel Aviv mellet
ti orvosi központ professzora 
kijelentette: „Kötelességünk 

mindenkin segíteni, akinek 
szüksége van rá, természete
sen a szomszédainkat is. Fel
készültek vagyunk minden 
olyan feladatra, amelyet ránk 
osztanak.”

Reuven Rivlin államelnök 
hé ber, arab és angol nyelvű 
kedd éjjeli Twitterüzenetében 
a következőt írta: „Osztozunk 
a libanoni nép fájdalmában a 
ka tasztrófa idején, és segítő 
ke zet nyújtunk”.

Izrael 2018ban csatlako
zott az ENSZnek ahhoz a 
szer vezetéhez, amely lehetővé 
te szi az ország számára, hogy 
olyan országokat is segítsen, 
amelyeket nem háborús ka
tasztrófa sújtott, még akkor 
is, ha egyébként ellenséges vi
szonyban áll velük.

Imaidők a következő hétre (augusztus 8-14.) 
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (az udvaron)

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
AZ ISTEN-TISZTELETEKEN MASZK VISELÉSE KöTELEZő!

08.17 – 08.28.

Jelentkezés 
06 1 268 0183 

posta@zsido.com 
www.zstsz.hu

A hit kenyere

E heti tórai szakaszunk kap
csán említi meg a midrás, hogy 
a manna az éhség kenyere volt. 
Első olvasatra a kijelentés igen 
meglepően hat. A manna csoda 
közreműködése által hullott le 
az égből a sivatagban bolyon
gó zsidók számára, majd ezen 
mannahullásra minden továb
bi nap sor került következő 
negy ven évben. Eleink látszólag 
a bőség idejét élték.

A „mannajelenségnek” azon  
ban volt egy dimenziója, ami 
mégsem a bőséget idézte. Kép
zeljük csak el, hogy negyven 
éven keresztül úgy fekszünk le 
aludni, hogy közben azon ide
geskedünk, vajon lesze étel a kö
vetkező nap, vajon a csoda új ra 
megtörténike. Ilyen bizonyta
lan állapotban, ehetnénk bár
mennyit, nem tudnánk másra 
gon dolni, csak az ételre. Ez a lel
kiállapot éppen hogy a szűköl
ködést idézi.

Akkor most a manna tápláló 
volt vagy sem?

A választ erősen befolyásolja 
az életről alkotott képünk, illetve 
az Istenhez fűződő viszonyunk.

Isten nélkül csak magunk
ban bízhatunk, így még az a ke
servesen kevés étel is laktatóbb 
lesz lelkünknek, mint az a töké

letes étel, amit a manna testesí
tett meg, de amit a zsidók az Is
tenben való hit és bizalom híján 
teljesen esetlegesnek éreztek. 

Isten éppen ezért adta a zsi
dóknak a mannát negyven tel
jes éven keresztül. A folyamatos 
csodával egy olyan időszakra 
akarta őket felkészíteni, amely
ben a természetfeletti már nem 
lesz a mindennapi életük része. 
A csoda nem, de Ő igen. Abban 
bízott, hogy ha a zsidók ennyi 
éven át tapasztalják a jelenlétét, 
akkor egy idő után már akkor 
is bízni fognak benne, ha csak 
mintegy távolabbról szemlélve, 
közvetlen csoda nélkül egyen
geti majd útjukat.

Nekünk is ez a feladatunk. Bár 
Istent távol érezzük magunk
tól, és nincs részünk olyan cso
dák megtapasztalásában, mint  
a manna hullása, mindazonál
tal tudnunk kell: Isten most is 
ott van mellettünk, s várja hogy  
egy nagy és végső csodával aján
dékozzon meg minket, a Messi
ás általi végső és teljes Megvál
tás formájában. Legyen így mi
hamarább!

Kovács Jichák rabbinövendék 
cikke Elisha Greenbaum cikke 

nyomán

Szombat: 8.45 Hetiszakasztanulás; 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 
  19.40 Délutáni ima
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 19.45 Délutániesti ima 
  (a Bét Menáchem Iskola udvarán)

Péntek: 18.30 Miért nincs megemlítve Jeruzsálem a Tórában?
  (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus

A járványhelyzetre való tekintettel a Kiduson
előrecsomagolt süteményt szolgálunk fel.



32020. augusztus 7.

Velem és a Rebbével történt

A biztonságosabb és büszkébb Izraelért

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Egy hagyományőrző zsidó csa
ládban nőttem fel Londonban. 
A University Collegeben, majd 
a jeruzsálemi Héber Egyete
men tanultam. 1969ben Izra
elbe települtünk át. Sok éven át 
szolgáltam katonai ügyészként 
a Gázaövezetben és a Színáj
félszigeten, majd az izraeli had
sereg jogi tanácsadója lettem 
nemzetközi és emberi jogi te
rületen. Ezt követően a Külügy
minisztériumban alkalmaztak 
jogi tanácsadóként, ahonnan 
New Yorkba küldtek és az izraeli 
ENSZmisszióban töltöttem be 
fontos jogászi pozíciót.

Abban az időben Binjámin 
Netánjáhu volt Izrael ENSZ
nagykövete. Sok vallásos zsi
dó rendezvényre elkísértem, és 
vele tartottam akkor is, amikor 
a Lubavicsi Rebbénél tett láto
gatást. Bibi többek között azért 
akart találkozni a Rebbével, mert 
a korábbi nagykövetek, külügy
miniszterek és miniszterelnö
kök mind szoros kapcsolatot 
ápol tak vele. Az akkori minisz
terelnök, Jicchák Sámir is közel 
állt a Rebbéhez, feltételezhe tően 
ő is javasolta a látogatást Ne tán
já hunak.

Éppen akkor érkeztünk meg 
a Chábád központjába, amikor 
a Tóra örömünnepének körtán
cait tartották. A Rebbe negyven 
percen keresztül beszélt velünk. 
Meglepődtem, hogy milyen tö
kéletesen tudott héberül. Nem a 
bibliai, hanem a modern hébert 
használta, nagyon magas szín
vonalon. A beszélgetés fő témá
ja a közelkeleti biztonsági hely
zet volt. Abban az időben Sámir 
tárgyalásokat folytatott a libano
ni kivonulásról, de még nem ho
zott döntést az ügyben. A Rebbe 
nagyon ellenezte ezt a tervet. 

Alan Baker nemzetközi jogász és Izrael 
egykori kanadai nagykövete. Az interjú 2010 júliusában készült.

öt év eltelt, és még mindig nincs 
béke, folyamatosak az összetűzé
sek. Ha az izraeli vezetők meg
fogadják a Rebbe tanácsait, ma 
talán máshol tartanánk. Olyan 
taktikai és stratégiai helyzet
ben lennénk, mely jobb tárgya
lási pozíciót tenne lehetővé. Ezt 
persze nem tudhatjuk biztosan, 
de az az érzésem, hogy a Rebbe 
tudta, hogy mi történt volna, ha 
továbbra is Libanonban mara
dunk, sőt tovább vonulunk Szí
ria felé. Talán Szíria mai helyzete 
is egészen más lenne, ha a Rebbe 
tanácsát követik Izraelben.

Végezetül annyit mondanék, 
hogy számtalan tárgyaláson vet
tem részt külügyminiszterekkel 
és miniszterelnökökkel mint jogi 
tanácsadó. Köztük volt Áriel Sá
ron, Dávid Lévi, Slomo BenÁmi, 
Cipi Livni és Szilván Sálom is. A 
Rebbével való találkozás azonban 
kiemelkedik mindezek közül. Sze
rintem Netánjáhu is így érzi, mert 
elmondta nekem, hogy azt a talál
kozót sohasem fogja elfelejteni.

A Rebbével való beszélge
tés után sokkal magabiztosab
ban és határozottabban végez
tem a munkámat az ENSZben. 
A Rebbe megértette velünk, 
hogy nincs okunk mentegetőz
ni. Később, amikor Izrael kana
dai nagyköveteként szolgáltam, 
gyakran fogalmaztam így a be
szédeim során: „Nem mentege
tőzünk azért, amit teszünk. Ne
künk is vannak jogaink”.

Alan Baker

„Önvédelemből vonultak be 
DélLibanonba, mert terroris
ták szivárogtak be libanoni te
rületről. Emellett Szíriával is el
lenséges a viszony. Ha a szükség 
úgy hozza, akár még szír terü
letre is be kell hatolniuk. Izrael
nek joga van megvédenie magát” 
– mondta a Rebbe, és többször 
idézte az „erős kézzel és kinyúj
tott karral” tórai kifejezést. Azt 
üzente Sámirnak, hogy erősnek 
kell maradnia.

A Rebbe Netánjáhut is ellátta 
tanáccsal: azt kérte, hogy marad
jon nagyon határozott, amikor 
Izrael jogait védelmezi a nem
zetközi közösségben. Az ENSZ 
már akkor sem volt túl barátsá
gos a zsidó állammal, és gyakran 
hozott elmarasztaló határozato
kat Izraellel szemben. Ez a hely
zet a mai napig változatlan.

Az ENSZ ellenséges magatar
tása komoly kihívás elé állította 
Bibit, ezért a Rebbe nagyon biz
tatta, hogy tartson ki álláspontja 
mellett, ne féljen Izrael érdekét 
képviselni és ne azon aggódjon, 

is egy különleges élmény volt. 
Sámir miniszterelnök sajnos 
nem hallgatott a Rebbére, és ki
vonult Libanonból. Az izrae
li kormánynak nehézséget oko
zott, hogy más országok együtt
működését nélkülözve csele
kedjen és ezzel ne váltsa ki a 
neheztelésüket, így nem sok le
hetőség maradt a Rebbe elkép
zelését követni.

A Rebbe a világ minden ese
ményével tisztában volt. Jól ismer
te a politikát, tájékozott volt, tehát 
megalapozott tanácsokat adott. 
Tudatában volt annak is, hogy az 
izraeli kormányra milyen nyomás 
nehezedik, mégis határozottan a 
kivonulás ellen foglalt állást.

A Rebbével való találkozá
somnak gyorsan híre ment. New 
Yorkban sokszor megállítottak 
az utcán, hogy erről kérdezős
ködjenek. Még manapság is, a je
ruzsálemi zsinagógám lubavicsi 
rabbija is gyakran kéri, hogy 
idézzem fel a beszélgetésünket.

Az a véleményem, hogy a 
Rebbének igaza volt. Huszon

(Eredetileg, a libanoni háború 
kitörésekor, a Rebbe azt javasol
ta, hogy gyorsan semmisítsék 
meg a terroristákat, majd vonul
janak vissza, de a találkozó ide
jén, 1984ben ez már nem lett 
volna tanácsos.)

hogy mennyire diplomatikus a 
mondandója.

A beszélgetés végeztével a 
Rebbe meghívott minket, hogy 
csatlakozzunk az ünnepi tánc
hoz. Amíg mi a Tórával táncol
tunk, ő figyelt bennünket. Ez 

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 Shabbat table

HERE’S 
my 

STORY A PROUDER,  
SAFER ISRAEL
MR. ALAN BAKER 

Generously
sponsored

by the

Iwas born to a traditional Jewish family in England, 
where I grew up. I studied law at University College in 
London and then at Hebrew University in Jerusalem. 

Since 1969, I have lived in Israel where I spent many 
years as a military prosecutor in the Gaza Strip and the 
Sinai, as well as serving as a legal advisor to the IDF 
on issues of international law and human rights law, 
following which I moved over to the Foreign Ministry as 
a legal advisor. 
During my time with the Foreign Ministry, I was sent to 
New York, where I worked for four years as a senior legal 
officer to Israel’s UN Mission. 
During that time Benjamin (Bibi) Netanyahu was 
ambassador to the United Nations, and I used to 
accompany him whenever he would visit Jewish religious 
venues and, in one instance, to visit the Lubavitcher 
Rebbe.
Part of the real reason why Bibi wanted to meet the Rebbe 
was the strong connection that all Israeli ambassadors 
and foreign ministers and prime ministers had with him. 
At the time, Yitzchak Shamir was prime minister, and 
he had appointed Bibi as ambassador to the United 
Nations. Shamir had been in contact with the Rebbe, and 
I assume that he recommended that Bibi pay him a visit.
When we came, it was Simchat Torah during the Hakafot 
ceremony. We were brought straight up to Rebbe, and 
he talked with Bibi and myself for about forty minutes, 
which I found extraordinary. 
During the entire exchange — and this also impressed 
me immensely — the Rebbe spoke to us in perfect 
Hebrew. That is, not in biblical Hebrew but in regular 
modern Hebrew, in which he was obviously very fluent. 
The discussion concerned Middle East security. At that 
time, Shamir was involved in negotiations to withdraw 
Israeli forces from Lebanon, and the question of whether 
Israel would withdraw or not was still open. Ultimately, 
Israel did withdraw, but the Rebbe was very insistent 

that Israel shouldn’t do it at that moment in time. (At 
the outset of the war, the Rebbe had urged Israel to 
eliminate the terrorists quickly and forcefully and then to 
pull out of Lebanon, but in late 1984, when this meeting 
took place, pulling out was a retreat of sorts.)
 “You went into Lebanon in self-defense, because there 
was terrorism emanating from Lebanese territory,” he 
said. “As well, you’re in a state of hostility with Syria. If 
need be, you should continue going forward even into 
Syrian territory. It’s Israel’s right to protect itself.” 
Several times, he repeated, “Yad chazakah uvizroah 
netuyah — With a strong hand and an outstretched 
arm…” Meaning, that we should stand strong. This was 
the message we were meant to bring to Shamir, and he 
stressed this repeatedly. 
The Rebbe also seemed very keen to advise Bibi that, 
as UN ambassador, he should maintain an assertive 
position with respect to Israel’s rights in the international 
community. The UN was then — and certainly still is — 
an organization that’s not friendly to Israel. It constantly 
adopts resolutions that are hostile to Israel, and Israel 
is often singled out for condemnation. So nothing has 
changed over the years. 
The UN’s hostile attitude posed great challenges for Bibi, 

ב“ה

ערב שבת פרשת אחרי - קדושים, י״ב אייר, תשע״ח
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Kóser konyha
Mogyoróvajas 
banánkenyér

párve
2–3 érett banán (mélyhűtött is 
jó, de ez esetben ne olvasszuk 
fel teljesen) összetörve; 1 to jás; 
1 csomag vaníliás cukor; 1/3 po-
hár datolyaméz (szilán); 1/3 po-
hár olaj; 1,5 pohár teljes kiőrlésű 
liszt; 1 csomag sütőpor; 1/2 kk. 
őrölt szegfűszeg és őrölt fa héj; 
1/2 pohár mogyoróvaj; 1/2 po-
hár napraforgó- és szezám mag

Egy tálban simára keverjük a 
banánokat a tojással, az olaj
jal és a mézzel. Egy má sik tál
ban a száraz hoz závalókat ke
verjük össze, majd hozzáadjuk 
a banános ke verékhez. Végül a 
mo gyo róvajat és a magokat is 
hozzáadjuk, alaposan összedol
gozzuk, majd a masszát sütőpa
pírral bé lelt ke nyér sütő formá
ba tesszük, és 50–55 perc alatt 
tűpróbáig sütjük. Ön ma gában, 
lekvárral vagy mo gyoróvajjal 
megkenve kí náljuk.

A mogyoróvaj kósersági iga
zolást igényel, a töb bi hozzáva
ló igazolás nél kül is használha
tó. Ne fe led kezzünk meg arról, 
hogy a lisztet felhasználás előtt 
át kell szitálni és a tojást meg 
kell vizsgálni egy üvegpohárba 
ütve, nehogy vércsepp kerüljön 
az ételbe. A magok kártevőkkel 
szennyeződhetnek, fel hasz nálás 
előtt bizonyosodjunk meg arról, 
hogy nem kerül bogár az ételbe.

Esténként 
más-más 

előadókkal 
és 

témákkal
A zsidó 

filozófia alapjai
Vasárnap: A sádchen (házasságközvetítő) zsidó módra
Hétfő: Zohár, a Kabbala alapkönyve tanulmányozása
Kedd: Hászid történetek és mesék
Szerda: Kérdezd a rabbit!
Csütörtök: Hetiszakasz a Midrás 
  és a Kabbala tükrében

A zsido.com Facebook-oldalán élőben.

Kérdezd a rabbit!

Kell-e mezuzát rakni Airbnb lakásra, 
és van-e lehetőség a leszedésére?

Kedves Rabbi!
A szomszéd Airbnb lakás üresen áll 
mostanában, a járvány miatt, így 
nagyon kedvezményesen lehetett 
bérbe venni. Először Peszách körül 
két hétre béreltük ki. Amikor letelt, 
bizonytalan volt egy hétig, hogy el-
fogadják-e a még alacsonyabb árat 
a további időre, de ez alatt is hasz-
náltuk. Végül elfogadták, és hasz-
náljuk azóta is, amíg nincs iskola.

Elkerülhető-e, hogy mezuzákat 
rakjunk az ajtókra? Ha felrakjuk, 
kérdéses a levételük, arról nem be-
szélve, hogy van, ahol festett a fal, 
és még a ragasztott mezuzá is vala-
milyen nyomot hagy.

Köszönettel:
Zsolt

Kedves Zsolt!
Az a bibliai előírás (5Mózes 11:20.), 
hogy minden ajtófélfára tegyünk 
fel mezuzát, csak az állandó, tehát 
nem ideiglenes lakhelyre vonat
kozik. Ha az ember vesz egy lakást 
és beköltözik, akkor az már állan
dó lakhelynek számít, de ha bérel 
egy lakást (Izraelen kívül!), az ide
iglenesnek, kivéve, ha több mint 
30 napig tartózkodik ott (Sulchán 
áruch, JD 286:22. és SáCH uo. 28.). 

Általános szokás a lakásbérlés 
esetében, hogy 30 nap után rakják 
fel a mezuzát áldás kíséretében, de 
a Chábád szokás szerint, ha a bér
lési idő előre tudható, hogy több 
lesz, mint 30 nap, akkor már be
költözéskor felrakjuk áldás nél
kül, majd 30 nap után levesszük, 
ellenőrizzük a tekercs kósersá
gát és utána áldással visszarakjuk 
(Minhágé Chábád 81. oldal). 

Amíg csak két hétre bérelte, ad
dig nem kellett mezuzát felrakni, 
de miután meghosszabbította a 
bérleti időt, amivel bőven megha
ladta a 30 napot is, akkor már igen. 

De a mezuzá csak olyan helyi
ségre kötelező, amelyben lakunk 
vagy ahol értéktárgyakat táro
lunk és oda bejárunk azokért (SÁ 
uo. 286:1–2.; Águr böohálechá 34:1–2.). 
Emiatt például egy irodahelyiség, 
ahol az ember csak dolgozik, de 
nem alszik ott, nem számít lakó
helynek, hiába van ott asztal, szék 
stb., mert nem azok miatt megy 
oda (Águr böohálechá uo. 44.). De ha 
van az irodában saját nagy méretű 
értéktárgy, mint például egy asz
tali számítógép, akkor már raktár
helyiségnek minősül, és oda is kell 
mezuzát rakni (uo. 45.). Miután itt 
elég vékony a határ, és mivel olyan 
vélemény is van, miszerint ha az 
ember állandó jeleggel ott dolgo
zik egész nap, akkor már kötelező 
a mezuzá, ezért ilyenkor minden
képpen szokás felrakni a mezuzát, 
de áldás nélkül (uo. 44.), így bizto
san elkerülhető, hogy az Örökké

való nevét hiába mondjuk ki, ha 
esetleg a helyiség mégis fel len
ne mentve a mezuzá parancsola
ta alól.

A Sulchán Áruch (uo. 291:2.) azt 
írja, ha felraktuk egy mezuzát 
egy ajtófélfára és elköltözünk on
nan, akkor nem szabad azt leszed
ni, azért, mert a mezuzá szentsé
get hoz a lakásra, a leszedéssel pe
dig ezt megszüntetnénk. Továb
bá a mezuzá használva volt egy 
micvára, és ha leszednénk, akkor 
azt megszűntetnénk és így a szent 
tárgyat megszégyenítenénk (lásd 
Águr böohálechá 40. fejezet, bevezető). Ez 
egy szigorú háláchá, a Talmud sze
rint (Bává möciá 102a. eleje) volt egy 
ember, aki leszedett egy mezuzát, 
és utána több haláleset is történt a 
családban.

Abban az esetben viszont, ha 
van esély arra, hogy a kiköltözés 
után a mezuzá nem lenne megtisz
telve, akkor mégis le kell szedni (SÁ 
uo.), például, ha nemzsidótól bérel
te a lakást vagy egy nemzsidó fogja 
kibérelni a lakást utána. Mivel nekik 
nem számít szent tárgynak, akár az 
is előfordulhatna, hogy kidobnák a 
mezuzát. Ezt a helyzetet kell meg
előzni, és ebben az esetben le kell 
vennünk. Azonban más esetekben 
nem szabad leszedni. 

Arra van még lehetőség, hogy 
költözéskor az illető leszedi a sa
ját értékes vagy családi örökségű 
mezuzáját és azokat rögtön felrak
ja az új lakásában, a régi helyen 
pedig egyszerűbbeket rak fel (Águr 
böohálechá uo. 16.).

Üdvözlettel: 
Oberlander Báruch


