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Mobil szukkot sátrakkal az ünnep házhoz megy

pelték, de most nagyon örültek, 
hogy megmutathatják a család
juknak a saját otthonukban ezt a 
különleges micvát.” 

A három mobil sátorból ket
tőt autók vontattak, a harmadi
kat egy biciklis riksához rögzí
tették. A különböző körzetek 
rabbijai 22 órás etapokban jár
ták körül a közösségük tagja
it és az érdeklődőket Szukkot 
félünnepén. „Ellátogattam egy 
családhoz Óbudán” – meséli Stell 
Jicchák rabbi. – „A szomszédok 
az ablakból, látták mi történik, és 
az egyik család nagyon megörült 
ne künk. Kiderült, hogy nemrég 
költöztek a környékre, és nem 
tudták, hogy vannak más zsidó 
családok is a szomszédságban. 
Ez egy nagyon szép pillanat volt.”

A sátorban el lehetett monda
ni az áldást az ünnepi csokorra 
(lülefet bencsolni, magyaros jid
dissel mondva). Emellett a fér
fiak tehettek tfilint és lehetőség 

volt leülni egy kis sütemény el
fogyasztásának erejéig – így a 
szukkában étkezés micváját is 
gyakorolhatták azok, akikhez 
be futott a mobil szukka.  

Nem csak a budapestieknek 
nyílt lehetősége házhoz rendelni 
a kerekeken guruló ünnepi sát
rat: az autók vontatta szukkák 
Szentendrére, Debrecenbe, Sze
gedre és Kecskemétre is ellá
togattak. Stellék a szervezés
be bevonták Tzemmy és Sophie 
Bassmant is, akik nemrég köl
töztek Budapestre, hogy fiata
loknak szervezzenek programo
kat. A mobil szukkák eljutottak 
iskolákba, munkahelyekre és 
idősotthonokba is: mindenho
va, ahova hívták őket, valamint 
a rabbik meglátogatták velük kö
zösségük tagjait is.  Összesen kö
zel 1000 embernek nyílt lehető
sége a mobil szukkák segítségé
vel, hogy részt vegyen az ünnep
ben és teljesítse annak micváit. 

Megjelent a Jiddis-
Magyar szógyűjtemény 

hasonmás kiadásaSzukkotkor, a sátrak ünnepén 
em lékezünk meg sivatagban ván
dorló őseinkről. Idén azonban 
nem az emberek, hanem a sátrak 
maguk kezdtek vándorlásba. 

Az EMIH ugyanis mobil 
szuk koti sátrakkal sietett azok 
se gítségére, akik a járvány mi
att idén inkább távol maradtak 
a közösségi ünnepségektől, vagy 
nincs otthon lehetőségük szukkát 
építeni. „Két csoportra oszthat
juk az érdeklődőket” – mondta el 
kérdésünkre a projekt szervező
je, Stell Mushky rebbecen, aki fér
jével az újbudai Bocskai zsinagó
gát vezeti. – „Az egyik a hagyo
mányőrzőké, akik minden más 
évben közösségi szukkákban ét
keznek, de idén a koronajárvány 
miatt nem mentek el ilyen ese
ményekre. Ők nagyon hiányol
ták a szukkoti micvák teljesíté
sét, és nagy segítség nekik, hogy 
mégis megtarthatják azokat. A 
másik csoport, akik sose ünne
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Kiadványunk
nem a jiddis vagy a héber nyelv kisszótára.

A szavakat itt olvasható alakjukban hiába keresnénk
a szótárak valamelyikében, sehol nem találnánk.

Így, ilyen formában, ilyen kiejtéssel – és néhány esetben
még hozzáfűzhetnénk, hogy ilyen jelentéssel – csakis és
kizárólag a történelmi Magyarországon használták őket.

E kis gyűjtemény
a hajdani Magyarországon élt, vallási és kulturális
hagyományait őrző zsidóság körében kialakult,

a mindennapi társalgásban és a zsinagógában használt
„magyar zsidó nyelv” szavaiból

kifejezéseiből, állandó szókapcsolataiból válogató
kultúrtörténeti, nyelvtörténeti emlék.

Emléktöredéke
a hajdan volt, nagy létszámú és oly sok kiválóságot,

szent életű, nagy tudású rabbikat, különféle szakterületek
világszerte ismert tudósait termő és velük

az emberiséget megajándékozó magyarországi
ortodoxiának, amelynek java részét – gyermekeket,

erejük teljében lévőket és tisztes öregeket – a gyűlölet
tüze elpusztított az embertelenség kohójában.

    1490 Ft

JIDDIS – MAGYAR
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A közel százoldalas műben 
több ezer címszót találunk, 
ami nem csak a jellegzetes 
„ma gyarjiddis” kifejezésekkel 
is mertet meg, de egyedülálló 
kor dokumentumként betekin
tést ad a háború előtti magyar 
zsidóság életébe. 

„Nagyon kritikus a megje
lenés dátuma a könyv jelentő
ségének szempontjából, hiszen 
csak rövid idővel a holokauszt 
pusztítása előtt készült el a mun
ka. Gyakorlatilag az utolsó má
sodpercben mentették meg ezt 
a teljesen egyedi nyelvi világot 
– legalább a könyv lapjain – az 
utókornak. Alig három évvel 
később elpusztult a magyar zsi
dóság nagy része, köztük azok, 
akik élő nyelvként használták 
ezeket a kifejezéseket” – mondta 
el a könyv kiadója, Oberlander 
Báruch rabbi a műről. 

Az eredeti könyv ezer szá
mozott példányban jelent meg 
1941ben Pápán, két nyugal
mazott pedagógus, Blau Hen
rik és Láng Károly szerkesz
tésében. A hasonmás kiadás 
1995ben már megjelent egy
szer a Chábád Lubavics – Zsi
dó Nevelési és Oktatási Egye
sület gondozásában, ennek 
példányai azonban már régóta 
nem voltak beszerezhetőek. 

A könyv, melynek ára 1490 
forint, megrendelhető a pos
ta@zsido.com email címen.
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Zsidó híradó
Megjelent az Egység magazin 

134. száma

Már többször ejtettünk szót a 
csengelei vágóhídról, amely a 
járvány kezdete óta különle
ges szerepet játszik az európai 
kóser élelmezésben. A vágó
híd ugyanis egyike azon keve
seknek, melyek teljes egészé
ben hitközségi kézben van
nak, és így nem zárta be ka
puit az izoláció idején sem a 
kóser vágások előtt. Az Egy
ség magazinban a vágóhíd ve
zetőjével, Oirechman Smuellel 
beszélgettünk, akitől nemcsak 
erről, de a vágóhíd egyéb ér
dekességeiről is mindent meg
tudhattunk. 

A libák és a kóser vágás sok 
más érdekes cikkben is vissza
köszön a lap hasábjain a Rebbe 
szava rovattól a gasztronómi
áig. Chana Deutsch cikkében 
legendás lények is felbukkan
nak, míg Naftali Deutsch írá
sa egy izraeli farmra vezet ben
nünket. 

Az újság ezúttal több más 

érdekes interjúval is szolgál, 
többek között Köves Slomó 
rabbi „évértékelőjével”: Me
gyeri A. Jonatán interjúja be
tekintést ad az EMIH munká
jába. „Bátran kijelenthetjük, 
hogy a közösség a nehézsé
gek dacára nem valamiféle fö
lösleges és önmagáról az első 
adandó alkalommal leveten
dő dologként tekintett a zsi
dó közösségi, vallási életre, az 
oktatásra. Épp ellenkezőleg: 
stabil alapként számolt ezek
kel, amelyekből kiindulva még 
egy ilyen különleges és nehéz 
helyzetben is képesek lehe
tünk kialakítani azokat a mó
dokat, amelyeket követve ma
gát a közösségi és vallási életet 
is folytatni tudjuk.”

Seres László, a Neokohn 
portál főszerkesztője Donald 
Trump esetleges Nobelbéke
díja kapcsán írt a díjról, közel
keleti helyzetről és valós ered
ményekről. 

Imaidők a következő hétre (október 10-16.) 
AZ ISTENTISZTELETEKEN MASZK VISELÉSE KöTELEZő!

Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga
(VI., Vasvári Pál u. 5. – az udvaron)

Szombat-vasárnap:
  Lásd az Ünnepi mellékletben
Hétfő-péntek: 8.00 Reggeli ima
Hétfő-csütörtök:
  17.40 Délutániesti ima
Péntek: 17.00 A tiltott fa gyümölcse
  (Szabó György Menáchem előadása);
  18.00 Kábálát Sábát és ünnepi ima,
  majd Kidus a sátorban

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

Szombat-vasárnap: 
Lásd 
  az Ünnepi mellékletben
Péntek: 
  18.00 Kábálát Sábát, 
majd Kidus

Ha az időjárás engedi, 
szabadtéren.

Budavári 
Zsinagóga 

(I., Táncsics M. u. 26.)
Szombat-vasárnap: 
Lásd 
az Ünnepi mellékletben
Péntek: 18.30 Tanulás; 
  19.30 Ima, Kidus

Szabadtéren; 
eső esetén fedett, 
de szabad helyen.

Zsilip Zsinagóga 
(XIII., Fortuna Hajó tetőterasz)
Szombat-vasárnap: 
Lásd az Ünnepi mellékletben
Péntek:
  18.30 Kábálát Sábát, Kidus

Cháj Galéria
(Szentendre, Pátriárka u. 6.)

Szombat-vasárnap: 
Lásd az Ünnepi mellékletben
Péntek: 18.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

Mózes halála és a Tóra örömünnepe

Szimchát Tóra ünnepekor a Vö
zot hábráchá nevű he ti sza kaszt 
olvassuk fel, amely Mózes mes
te rünk halálával zárul. A he ti
sza kasz háftárája a következő 
sza vakkal kezdődik: „És volt Mó 
 zesnek az Örökkévaló szolgájá
nak halála után...” (Jósuá 1:1.)

Az olvasmány – mind a tó
rai, mind a prófétai részt ille
tően – látszólag éppen ellenté
tes tartalmú, mint ami Szimchát 
Tórának az üzenete. Ezen az ün
nepen ugyanis olyan örömet kell 
átélnünk, amiből aztán egész év
ben tudunk táplálkozni. Ebben a 
megvilágításban talán meglepő
nek tűnhet, hogy éppen erre a 
napra vonatkozólag látták Böl
cseink illőnek, hogy egy olyan 
szomorú eseményről, mint Mó
zes haláláról beszámoló bibliai 
részeket olvassunk fel a zsinagó
gákban.

Szimchát Tóra eseménye, va
lamennyi tisré havi ünnep tulaj
donképpeni záróakkordja, így 
minden elem, ami az előző ün
nepekben jelen volt, ezzel az al
kalommal újra megjelenik, s 
nem csak, mint egy tiszavirág
életű fellángolás. Szimchát Tóra 
ünnepének az öröme az, ami
ből az egész elkövetkezendő év 

során táplálkozunk. Az öröm, 
melyből a szürke hétköznapok 
idején meríthetünk kellő erőt hi
tünk megőrzéséhez, istenszolgá
latunk teljesítéséhez.

Fentiek fényében már érthe
tővé válik, hogy Szimchát Tóra 
ünnepekor miért éppen Mózes 
haláláról olvasunk. Mózes egész 
életét úgy kell látnunk, mint egy 
olyan időszakot, amelyben az is
teni csoda folyamatosan és ta
pintható módon volt jelen. Ilyen 
értelemben pedig, bár Mózes ha
lálával a csodák korszaka is a vé
géhez ért, mindenki, aki utána 
élt – egy olyan világban, ahol az 
isteni jelenlét már nem annyira 
kitapintható – az ő emlékéből és 
példájából meríthet erőt. 

Ez a kapcsolat Mózes halá
la és Szimchát Tóra ünnepe kö
zött: mindkettő arra az időszak
ra szolgál lelki munícióval, ami
kor arra a leginkább rászoru
lunk, hogy még akkor és ott is 
érezzük Isten fényének a mele
gét: amikor és ahol egyébként 
csak a sötétben dideregnénk.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke a Torát Menachem 13. 

kötetének 55. oldala nyomán, a 
Sulchán sábát idézetében.
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– Jól tudom, hogy eredetileg víziszárnyasok 
vágására alapították az üzemet?
– Valóban. Az alapí tást egy igen 
kedvező adottság ösz tö nözte. Ma-
gyarországon nagy ha gyománya és 
szakértelme van a hí zott víziszárnya-
soknak, így a libának és kacsának. 
Ráadásul a világon csak néhány 
országban engedélyezett az állatok 
tömése. Az ilyen típusú termékekre 
van kereslet főként Izraelben, Kana-
dában és Franciaországban.

Miután elhatároztuk, hogy meg - 
építjük a vágóhidat, azonnal ne-
ki láttunk a piacszerzésnek és, Is-
ten nek hála, már azelőtt sikerült 
ka pacitásunk nagy részét lekötni, 
mi előtt az üzem beindult volna.

– Mekkora piacot sikerült mára meghódí-
tani?
– Pontos számokat nehéz mondani 
persze, de becslésünk szerint az izra-
eli piac 45%-a, az európai piac pedig 
30%-a köthető hozzánk.

– A nyáron lehetett olvasni az ún. mehádrin 
tanúsítvány megszerzéséről. Mesélne erről az 
olvasóknak?
– Üzemünk teljes mértékig a kóser 
piacot szolgálja ki, kialakítását is 

úgy végeztük már a tervezés során, 
hogy a kóser szabályok alapján 
legyen optimalizálva. A víziszár-
nyasok esetén a rituális felügyele-

tet az izraeli Főrabbinátus végzi. 
Azonban szerettünk volna további 
piacokat is megnyerni, így például 
a még magasabb kósersági szintet 
igénylők piacát. Ehhez nem elég, 
hogy a kóserság egy alapszintnek 
megfeleljen, szükséges a mehádrin, 
azaz a legmagasabb szintű kóserság 
biztosítása. Viccelődve ezt szuper-
kósernek is szoktam hívni.

– Mi kell az ilyen tanúsítvány megszerzésé-
hez?
– Ahhoz, hogy ezt megértsük, is-
merni kell a tömött liba, illetve kacsa 
körüli háláchikus, azaz vallásjogi 
vitát. Sokan a háláchikus döntésho-
zók közül azon az állásponton van-
nak, hogy az állatok tömése túlzott 
fájdalommal jár az állat számára, ezt 
pedig tiltja a vallásjog. Azt is prob-
lémásnak tartják többen a korai és 
modern vallásjogi döntéshozók kö-
zül, hogy a tömött liba vagy kacsa 
a levágás előtt, a tömés következté-
ben, megbetegedhet. Azok a vallá-
sos zsidók, akik ezen döntéshozók 
álláspontját tartják mérvadónak, 
jellemzően nem eszik a tömött libát 
vagy kacsát, illetve az azokból ké-
szült termékeket. 

sikertörténet Csengelén
2017-ben nagyszabású megnyitó keretében avatták fel a szárnyasok kóser vágására alapított 
csengelei vágóhidat. Az eltelt három év dinamikus piacszerzésről szólt, erről beszélgettünk 
oirechman sámuellel, a vágóhíd ügyvezetőjével. Megyeri a. JOnatán írása

oirEcHman sámuEl

•  SzüLETETT: 1983
•	FOgLALKOzÁSA:
 a Quality poultry Kft. 
 ügyvezetője
•	CSALÁd: házas, 
 négy gyermek édesapja.
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ugyanis épp e tett által kerül köze-
lebb Istenhez. Az áldozatok között 
állatáldozatok is szerepelnek: bárány, 
kecske, szarvasmarha, il letve galamb  
(nem minden kóser ál lat alkalmas 
áldozatnak). A hászid fi lozófia azt 
mondja, hogy a világon mindenben 
benne rejtőzik egy kis isteni szikra. Az 

Ugyanígy szünetel napjainkban a 
vörös tehén (párá ádumá) hamujá-
nak használata is. A vörös tehén azon 
parancsolatok közé tartozik, melye-
ket sem magunktól kitalálni, sem 
megérteni nem tudunk, egyszerűen 
azért tartjuk be, mert az Örökkévaló 
így parancsolta. Olyan, teljesen vö-
rös szőrű állat kell hozzá, melynek 
legfeljebb két fehér szőrszála van az 
egész testén, hibátlanok a szervei és 
soha nem volt még járomba fogva. A 
pusztai Szentély és a két jeruzsálemi 
Szentély fennállásának időszakában 
összesen kilenc vörös tehén hamu-
ját használták, és a hagyomány azt 
mondja, hogy a következő, tizedik pá-
rá ádumá lesz az, melynek a hamuját 
örök időkig használják majd az örök-
ké álló Szentélyben. Az állatot az arra 
kijelölt helyen levágták, elhamvasztot-
ták, és az így keletkezett hamut vízzel 
és bizonyos gyógynövények (cédrus, 
izsóp, karmazsin) hamujával keverve 
használták bizonyos tisztátalanságok-
ból való megtisztuláshoz.

SzőRöStül-bőRöStül
Az állatoknak nemcsak a húsa, ha-
nem például a bőre is használható. 

És teremtette Isten az embert az ő képmására, Isten képmására teremtette őt; férfinak 
és nőnek teremtette őket. Megáldotta őket Isten és mondta nekik Isten: Szaporodja-
tok, sokasodjatok, töltsétek be a földet és hódítsátok meg; és uralkodjatok a tenger 

halán, az ég madarán és minden élőn, mely mozog a földön. (1Mózes 1:27–28.)

A zsidóság, bár előírja az állatokkal 
való kegyes és tiszteletteljes bá-
násmódot (nem szabad a befogott 
állatnak bekötni a száját, előbb az 
állatot kell ellátni, csak utána ehet 
a gazdája, tilos az állatkínzás, nem 
szabad élő állatból darabot kivágni 
stb.), nem tiltja az állatok megölését 
(meghatározott módon és célokra), 
illetve használatát. A zsidó hagyo-
mányban számos olyan, részben 
a mai napig élő gyakorlat létezik, 
melyhez állatokra van szükség.

állatok a SzentÉlyben
Ejtsünk szót először is az áldoza-
tokról, melyek ma, Szentély hiányá-
ban, szünetelnek. Áldozatokat már 
a kezdetektől mutattak be az embe-
rek, elég csak Káin és Hevel (Ábel) 
történetére gondolnunk, Noéra, aki 
a hajójából kiszállván azonnal áldo-
zatot mutatott be, illetve a három 
ősapára, akik rendszeresen hoztak 
áldozatot az Örökkévalónak.

A Tóra szerint az áldozatokat Is ten 
rendelte el kellemes illatul, az Ő szol-
gálatára. Héberül az áldozat: kor bán, 
mely a közeledés, közel lenni szóból 
származik. A bemutatott áldozat 

sófártól a sámirig: 
állatvilág a zsidóságban
eredetileg csak a zöld füvet adta isten az embernek táplálékul, és a húsfogyasztást csak később 
engedélyezte, mégis az embernek adta az állatokat, hogy uralkodjon rajtuk. ezt a viszonyt az 
is kifejezte, hogy az első ember volt az, aki nevet adott az állatoknak, márpedig aki megnevez 
valamit, az az uralma alá is vonja azt. Chana DeutsCh írása

ember egyik feladata, hogy a micvák 
által minél több szikrát összegyűjt-
sön, felemeljen és visszajuttasson a 
Teremtőhöz. A bemutatott áldozat is 
e célt szolgálja. Az állatok húsa sem 
megy veszendőbe, a legtöbb áldozat 
esetében ugyanis meghatározott cso-
portok meghatározott módon, he-
lyen és időkeretben elfogyasztották 
a húst. A peszáchi bárányáldozatot 
például minden család ott, helyben, 
még aznap éjfélig fogyasztotta el, a 
Szentély körzetében.
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Velem és a Rebbével történt

A kiégés ellenszere

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

1947ben születtem Magyaror
szágon, holokauszttúlélő csa
ládban. A szüleim minden hoz
zátartozójukat elvesztették. A 
háború után házasodtak össze, 
és a Bonyhád melletti Zombán 
telepedtek le, ahol vegyesboltot 
üzemeltettek, de az antiszemi
tizmus és a kommunista hata
lomátvétel miatt hamar a köl
tözés mellett döntöttek. Apám 
ezt követően Újpesten kapott 
rabbiállást.

1956ban, a forradalom alatt 
sikerült elhagynunk az országot. 
Először Ausztriába, majd onnan 
Kanadába vándoroltunk. Ott ta
lálkoztam a lubavicsi mozga
lommal, mely új és nagyszerű 
látásmóddal ismertetett meg.

17 éves koromban Montre
alból New Yorkba utaztam egy 
csoporttal Szimchát Torá ün
nepére. Sohasem feledem azt a 
hatalmas tömeget, a táncot, az 
éneket. A Rebbe irányított min
dent, hatalmas energia áradt be
lőle. Később személyesen is ta
lálkozhattam vele. A találkozó 
előtt levelet írtam neki, mely
ben a tanácsát kértem. Még egy 
évem volt a középiskola befeje
zéséig, és nem tudtam, hogy hol 
folytassam a tanulmányaimat. A 
McGill Egyetemre már felvettek, 
de nem akartam oda járni, bár a 
szüleim azt szerették volna. Való
jában egy lányszemináriumban 
akartam zsidó tárgyakat tanulni, 
hogy később Tórát taníthassak.

A Rebbe a következőt mondta 
a tervemmel kapcsolatban: „He
lyes elképzelés”. Többet azonban 
nem közölt. A szüleimről kérde
zősködött, érdekelte, hogy min 
mentek keresztül, majd megál

Pearl Lebovic és férje, Yeheskel Lebovic rabbi a New Jerseybeli 
Maplewoodban él. Az Ahavath Zion közösséget vezetik, 

továbbá a Morristowni Egészségügyi Központban dolgoznak 
kórházi lelkészként. Az interjú 2018 márciusában készült.

tente egyszer házaspárokkal fog
lalkoztam és persze minden nap 
tanítottam. Emellett még a gye
rekeimről is gondoskodnom 
kellett. Amikor ezt megírtam a 
Rebbének, azt ajánlotta, hogy 
tartsak szünetet. Válasszak ki egy 
programot, a többit pedig szüne
teltessem néhány hónapig. Azt is 
tanácsolta, hogy mindig egy do
logra összpontosítsam minden 
figyelmemet, és eközben ne gon
doljak a még rám váró egyéb fel
adatokra. Ha mindig az adott pil
lanatot élem meg, nem fáradok 
ki annyira – mutatott rá a Rebbe. 
Emellett arra buzdított, hogy ta
nuljam azokat a hászid könyve
ket, melyek az isteni gondvise
lésről szólnak, továbbá Rábénu 
Becháje, a híres XI. századi bölcs 
művét, a Szív kötelességeit, an
nak is elsősorban a „Hit kapuja” 
című fejezetét.

Megfogadtam a Rebbe taná
csait, mindent, amit mondott. 
Női tanulókört szerveztem, ahol 
a Szív kötelességeit tanultuk és 
igyekeztem mindig az adott pil
lanatnak élni. Ez valóban segített 
enyhíteni a rám nehezedő nyo
mást. A Rebbe tanácsai és út
mutatásai vezették az életünket. 
Bármit is tettünk, ahhoz az ő ál
dását kértük. Ez volt a titka a si
kereinknek.

Pearl Lebovic

ményítette a szívét és határozot
tan ellenezte, amit elképzeltem 
magamnak. Az egyik problémá
ja az volt, hogy a szeminárium 
New Yorkban működött, és nem 
akarta, hogy elköltözzek otthon
ról. Ma már megértem ezt, hi
szen a holokausztban elvesztette 
az egész családját, és nem akart 
engem is elveszíteni.

Akkoriban azonban még 
nem értettem, és nagyon elke
seredtem. Írtam a Rebbének és 
kiöntöttem neki a szívemet. Vá
laszában a Rebbe azt ajánlotta, 
hogy kérjek meg valakit, hogy 
beszéljen velük a nevemben, 
mert egy kívülállótól talán elfo
gadják azt, amit tőlem nem. Azt 
is javasolta, hogy a Beis Yaakov 
szemináriumot válasszam, sőt 
még a tandíjat is magára vállalta. 
Azt írta, hogy az édesanyja em

reztek lakhatást és mindent előre 
elrendeztek. Végül a szüleim el
fogadták, hogy ez a vágyam, így 
New Yorkba utaztam és meg
kezdtem a tanulmányaimat a 
williamsburgi Beis Yaakovban.

1966ban férjhez mentem, 
majd rögtön a Massachusetts 
állambeli Springfieldbe költöz
tünk, hogy a Rebbe küldöttjei
ként szolgáljuk a zsidó közössé
get. Tizenhárom évet töltöttünk 
ott, mely idő alatt a Rebbe szá
mos elképzelését megvalósítot
tuk. Azt gondolom, látta, hogy 
szeretünk dolgozni és ez tetszett 
neki, mert maga is a tettek em
bere volt.

Miután már jó ideje Spring
field ben dolgoztunk, elkezdem 
a túlterheltségtől szenvedni. Az 
egyetemeken hetente három
szor vezettem programokat, he

dotta őket. Azt tanácsolta, hogy 
avassam be őket is az életemmel 
kapcsolatos terveimbe és sok si
kert kívánt.

Így is tettem, de apám halla
ni sem akart semmiről. Megke

lékére létrehozott Keren Chana 
alapítvány fedezné a költségeket. 
Amikor elterjedt a híre, hogy a 
Rebbe gondoskodna a tandíjam
ról, több lubavicsi hászid is meg
próbált segítséget nyújtani. Sze

Esténként 
más-más 

előadókkal 
és 

témákkal
A zsidó 

filozófia alapjai
Hétfő: Zohár, a Kabbala alapkönyve tanulmányozása
Kedd: Hászid történetek és mesék
Szerda: Kérdezd a rabbit!
Csütörtök: Hetiszakasz a Midrás 
  és a Kabbala tükrében: Brésit

A zsido.com Facebook-oldalán élőben.
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Kóser konyha
Datolyaméz

A datolya a zsidó vallási élet
ben több helyen játszik sze
repet. A tejjelmézzel folyó 
Kánaán kifejezés a datolya
mézre utal. A datolya egyi
ke Izrael hét termésének, a 
sivát háminimnek, melyek 
különleges státuszt élveznek 
a táplálékokon belül (kü
lön áldást mondunk rájuk, 
és egyazon étkezésnél előbb 
eszünk belőlük, mint más 
terményekből), középső le
vele, a luláv pedig a szukkoti 
csokor, az árbáát háminim 
része. A Zsoltárok könyvé
ben Dávid király a datolya
pálmát az igaz emberhez 
hasonlítja (Zsoltárok 9:12.): 
„Az igaz ember pálmaként 
virul”.

(kb. egy liternyi szilánhoz)
párve, glutén és tojásmentes
1 kg friss datolya; víz; 2 po
hár cukor

A datolyákat egy éjszakára 
vízbe áztatjuk, majd egy liter 
vízben feltesszük főni (hasz
nálhatjuk hozzá az áztatóvi
zet), alacsony lángra. Ezután 
kissé kihűtjük, és laza szövé
sű textilen keresztül átszűr
jük. Gondosan kinyomko
dunk belőle minden levet, 
és széles, magas lábosban 
főzzük kis lángon, két pohár 
cukorral 34 órán át. Figyel
jük, nehogy megégjen. Tisz
ta üvegbe töltjük, és így tá
roljuk.

Kérdezd a rabbit!

Ki lehet-e rúgni egy rabbit?
Tisztelt Oberlander Rabbi Úr!
A napokban a döbbenet és a cso  
dálkozás váltotta egymást ná
lam, miután olvastam a Mazsi
hisz honlapján, és egyéb fórumo
kon a R. főrabbi kirúgásáról. … 
Mindez történik a megbocsátás 
és a bocsánatkérés napjaiban. 

Tisztelt rabbi úr, szeretném ki
kérni a véleményét vallásjogilag. 
Megtehetie ezt egy világi vezető? 
Mi lesz a családos rabbi jövőbeni 
megélhetésével? A rabbi hivatás
ból nem tud ripszropsz elmenni 
szabónak! … 

Elza

Kedves Elza!
Elöljáróban szeretném leszö
gezni, hogy a konkrét helyzet
ről nem kívánok állást foglalni, 
mivel az egy másik hitközség 
belpolitikájáról szól. A felvetett 
kérdések mentén két témát is 
át tudunk tekinteni a háláchá 
szempontjából, a lehetőségek
hez mérten elvonatkoztatva az 
alaphelyzettől. 

A Sulchán áruchban (OC 53:25.) 
szerepel, hogy még egy fizetett elő
imádkozót sem lehet elmozdítani 
a helyéről, kivéve, ha felfedeztek 
benne olyasmit, ami miatt alkal
matlanná vált munkája elvégzésé
re. Magyarázatul a Sulchán áruch 
kommentárjai Maimonidész res
pon sumából (Blau kiadása 1:111.) 
idéz nek, miszerint az általános 
tal mudi alapelv alapján a szent
ségben az embernek csak fölfe
lé lehet haladni, semmiképpen 
nem lefele (Jomá 12b.). A közössé
gi szolgálat egy szent kinevezés, 
ezért ameddig képes teljesíteni a 
feladatát a kinevezett, nem lehet 
azt elvenni tőle. 

Hasonlóan ír a RöMÁ (JD 
245:21.): „aki a közösség szolgála
tában áll, azt nem lehet kirúgni... 
De ott, ahol az a szokás, hogy a 

rabbit határozott időre nevezik 
ki, vagy a közösség választja, jo
guk van leváltani”. Ezek szerint 
olyan helyeken, ahol nincs olyan 
explicit szokás a kérdésben, ami 
megengedné ezt, ott nem veszíti 
el a munkáját a szerződés lejár
tával a rabbi. 

Schreiber Mózes pozsonyi 
rab bi több responsumban fog
lalkozik a témával (Chátám Szofér 
responsum OC 205–206. fej., CM 22. 
fej.): „elterjedt szokás egész Iz
raelben, hogy egy rabbi szer
ződését határozott időre írják. 
Van, ahol három évre, van ahol 
ötre, de sehol nem hallottunk 
még olyasmit, hogy az idő lejár
ta után elveszíti az állását.” Erre 
a Sulchán áruchban azt a magya
rázatot találjuk (CM 333:3.), hogy 
az ember ne vállaljon el olyan 
munkát, ami hosszú időre szól, 
több mint a három évre, mert ez 
már a rabszolgaság kategóriájá
ba esik, és az embernek nem sza
bad rabszolgának eladnia magát. 
Más vélemények szerint ez a til
tás hat évnél hosszabb időtar
tamra vonatkozik. Vagyis azért 
írják határozott időre a szerző
dést a rabbival, hogy ne essen 
ebbe a tilalomba, nem pedig 
azért, mert a lejárta után tényle
gesen elvesztené az állását. A ha
tározott idejű szerződés biztosít
ja azt is, hogy ha a rabbi másho
va akar szerződni, akkor joga 
legyen elmenni, de ez nem jogo
sítja fel a közösséget arra, hogy 
kirúgják a lejárati idő után. 

A Chátám Szofér hozzáteszi 
(uo. OC 206. fej., CM 162. fej.), hogy 
még abban az esetben is, ha vét
kezett, de olyan vétekről van szó, 
ami nem a hivatása ellen szólt, 
pl. a háláchával szembemenő 
dolgot cselekedett, de nem ta
nította ezt az embereknek, nem 
pászkenolt olyat, ami nem felel 

meg a zsidóságnak, akkor meg 
kell térnie és bűnhődnie kell, de 
nem veszíti el az állását. Kivétel ez 
alól, ha súlyosat vétkezett, példá
ul, ha a hatalmával visszaélve er
kölcstelenül viselkedett (lásd Egy 
 ség 123. szám 32–33. old.).

Ha tehát a neológ hitközség a 
vallási vezetőire klasszikus rab
bikként tekint, akkor a háláchá 
szerint kizárólag akkor lehet el
mozdítani őket a pozíciójukból, 
ha nagyon súlyos vétket követ
nek el, például a hatalmukkal 
visszaélve erkölcstelenül visel
kednek a hozzájuk fordulókkal. 
Egy vita a világi vezetéssel nem 
tartozik ebbe a kategóriába.

Annál is súlyosabb a helyzet, 
ha a kirúgással teljes egészében 
elvesszük az illetőtől a megélhe
tését. Ennek kapcsán idézi a Tal
mud (Jövámot 78b.) Sámuel köny
vét: „És éhség volt Dávid ide
jében három éven át […] Szólt 
az Örökkévaló: Saul miatt és a 
vérontás háza miatt, mivelhogy 
megölte a givonbelieket” (2Sámu
el 21:1.). Felteszi a kérdést a Tal
mud: hol van szó arról, hogy 
Saul megölte a givonbelieket? A 
válasz, hogy Saul megölte Nov 
városában a kohéneket (1Sámuel 
22.), akiknek a givonbeliek dol
goztak, így azoknak nem ma
radt megélhetésük. Ebből tud
juk, hogy aki elveszi valakinek 
a megélhetését, mégpedig úgy, 
hogy esélye sincs rá, hogy újra 
elhelyezkedjen, az olyan, mint
ha az életére tört volna.

Remélem, hogy sikerül a 
helyzetet elsimítani, kibékülnek 
a felek és visszakaphatja a mun
káját az említett édesapa, külö
nösen most, Szimchát Torá, a 
Tóra ünnepének közeledtével. 

Oberlander Báruch
A cikk teljes terjedelmében 
a zsido.com oldalon olvasható. 


