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Magyarország kiáll a kóser vágás mellett

Belgium mindkét régiója, 
Fland ria és Vallónia is 2017-ben 
fo gadta el azt a törvényt, mely 
meg tiltja az előzetes kábítás nél-
kül végzett vágást. A szabályo-
zás ellen zsidó és muszlim cso-
portok nyújtottak be tiltakozást 
azzal érvelve, hogy csorbulnak a 
szabad vallásgyakorláshoz fűző-
dő jogaik. 

Az Európai Bíróság decem-
ber 17-én hozott döntése értel-
mében a belga szabályozás nem 
sérti az Európai Chartában rög-
zített vallási jogokat annak elle-
nére, hogy ez lehetetlenné teszi 
a kóser és hállál vágást. „Az ál-
latok elkábítása egy elfogadha-
tó kompromisszum az állatvé-
delem és a zsidó és muszlim hí-
vők szabad vallásgyakorlata kö-
zött” – fogalmazott a bíróság, 
mely rendhagyó módon a jogi 
főtanácsnok javaslata ellenére 
fogadta el a korlátozást. Gerard 
Hogan főtanácsnoka ugyanis 
2020 szeptemberében leszögez-
te: az Uniónak „kötelessége tisz-

telettel viszonyulni a muszlim és 
a zsidó hit követőinek mély val-
lásos meggyőződéséhez, és en-
gedélyezniük kell az állatok ri-
tuális vágását”. A bíróság azt az 
ellenvetést sem fogadta el, hogy 
a vadászat során sem kábítják el 
az állatot, mielőtt lelőnék.  

Brooke Goldstein, a The Law-
fare Project nevű jogvédő szer-
vezet elnöke szerint „európaiak 
millióinak vallásszabadsághoz 
fű ződő joga került veszélybe 
ez zel a szégyenletes döntéssel”. 
Ugyancsak az európai zsidó kö-
zösség vallásszabadságának kor-
látozásaként értékelte Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes 
a döntést. Közleményében ki-
emelte: a határozat az állatjogo-
kat az emberi jogok elé helyezi.

Pinchas Goldschmidt, az Eu-
rópai Rabbik Konferenciájának 
elnöke állásfoglalást tette közzé, 
melyben emlékeztett rá, hogy a 
náci Németországban hasonló 
módon tiltották be a kóser vá-
gást. 

Köves Slomó rabbi a döntést 
szégyenletesnek és sértőnek ne-
vezte: „Külön döbbenetes és ab-
szurd, hogy vallási ügyekben egy 
szekuláris bíróság döntsön” – 
írta. Kiemelte azt is, hogy a bel-
giumi közösségeknek a járvány 
okozta válsághelyzetben különö-
sen nehéz a húsellátás biztosítása. 
„Ha az EU valóban nagyra érté-
keli a vallásszabadságot és a sok-
színűség fenntartását, ideje felül-
vizsgálni ezeket a tiltó határoza-
tokat” – jegyezte meg a rabbi.

Jichák Herzog, a Jewish Agency 
elnöke december 31-én levélben 
fordult Orbán Viktorhoz az ügy-
ben. A miniszterelnök válaszában 
„mélységes csalódás”-nak nevezte 
az Európai Bíróság ítéletét, amely 
szerinte támadás a vallásszabad-
ság, a zsidó-keresztény örökség, 
valamint az Európában élő zsidó 
közösségek ellen. Levelében leszö-
gezte: „minden erőnkkel azon le-
szünk, hogy az összes lehetséges 
nemzetközi fórumon felemeljük a 
szavunkat ellene”.

Alef Kids 
online órák

Az EMIH ifjúsági szervezete-
ként működő AlefKids prog-
ramjaival és tematikus tanórá-
ival különleges közösségi él-
ményt nyújt a fiataloknak, a 
piciktől kezdve egészen a ka-
maszokig.

Haladó angol: kedden és csü-
törtökön 17:00–17:50
Héber: szerdán 17:00–17:50  
Az új szemeszter a nyelviskolá-
ban 2021. január 12-én kezdő-
dik, Zoom-on
Jelentkezés: 
Hurwitz Dvora: 
+36703791177 vagy 
alefkids@zsido.com

Kérünk, a jelentkezés során 
írd meg nekünk: 
Melyik órára szeretnéd 
gyermekedet regisztrálni: 
angol, héber vagy mindkettő? 
Hány éves a kislányod/kisfiad? 
Kezdő vagy haladó csoportba 
jelentkeztek?

Online vasárnapi suli 
a zsidóságról

Madricháink különleges prog-
ramokkal várják a vasárnapi 
iskolában a 3 és 14 év közöt-
tieket, akik korcsoportos bon-
tásban tanulhatnak a zsidóság-
ról, ünnepekről, szokásokról.

Bővebb információ 
és jelentkezés: 
Hurwitz Dvora: 
+36703791177 
vagy alefkids@zsido.com 

A járvány alatt Európa egyik legfontosabb kóser húsellátója lett az EMIH csengelei vágóhídja
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Zsidó híradó
Megjelent az Egység 137. száma

Imaidők a következő hétre (január 9-15.) 
AZ ISTENTISZTELETEKEN MASZK VISELÉSE KöTELEZő!

Hetiszakasz
Mózes a fáraó házában

A Smot szakaszában – az Exo-
dusban, Mózes második köny-
vében (2Mózes 1:1–6:1.) – kez-
dődik az Egyiptomban lezaj-
lott zsidóüldözés, mely Mózes 
küldetésével, a Tízcsapással 
és a csodálatos kiszabadulás-
sal végződik. Mózes születé-
se után a fáraó házában nevel-

kedik, majd emigrálni kény-
szerül, s Midjánban telepe-
dik le, ahol elveszi Jitró egyik 
lányát, és őrzi nyáját. A sza-
kasz végén Mózes közli a zsi-
dókkal: Isten küldte őt ki-
szabadításukra. Azonban a  
kény szermunkától elfásult nép  
nem hisz neki.

Talmud Egylet 
– Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Szombat: 9.15 Reggeli ima, majd süteményes 
Kidus; 15.45 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 
  8.00 Reggeli ima 
A KIJÁrÁSI KOrLÁTOZÁS MIATT úJ IDőpONT:
péntek: 16.00 A névadás titkairól: 
  háláchá és misztika
  (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  17.00 Kábálát Sábát, majd süteményes Kidus;
  18.00 Midrási történetek a hetiszakaszhoz

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

Szombat: 
  9.15 Hetiszakasz 
  a kabbala tükrében
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Hétfő-péntek 
  (munkanapokon): 
  6.30 Reggeli ima
péntek: 17.30 Tanulás 
  18.00 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

Budavári Zsinagóga 
(I., Táncsics M. u. 26.)

Szombat: 
  9.15 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima
péntek: 
  17.00 Szombatfogadás

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

Az Egység leg-
újabb számában 
bepillantást nye-
rünk a segítség-
nyújtás frontvo-
nalában dolgozó 
zsidó szerveze-
tek feladataiba: 
mit csinálnak a 
Zaka, az IsraAid 
vagy a United 
Hatzalah mun-
katársai? Hogy 
válnak lubavicsi 

anno továbbra is 
az oktatás témá-
ja körül forog, 
és megismertet 
mind azok ka l , 
akik fontos sze-
repet játszottak 
a zsidó gimnázi-
um életében. 

Kile rova-
tunkban ezúttal 
Kö ves Slomó rab-
bi kérdez: Dennis 
Pra gerrel magya- 

A remény örömhíre

E heti tórai szakaszunkban ol-
vashatunk a remény felvillaná-
sának egyik legmegindítóbb be - 
számolójáról:  a Tóra a nép ad-
di gi történelme legsötétebb órá-
inak mélyén számol be Is ten és 
Mózes első találkozásáról.

A zsidók az egyiptomi elnyo-
mók zsarnokságát nyögik. Isten 
parancsba adja Mózesnek, hogy 
közölje a néppel: a rabszolgalét-
ből ki fognak szabadulni. Mózes 
válaszul megkérdi, hogy mit fe-
leljen, ha a nép szabadítójának, 
Istennek a neve felől érdeklődik.

Mózes ebben a pillanatban 
azt reméli, hogy az Örökkévaló 
válaszul valami vigasztaló üze-
netet küld vele, ami némi re-
ményt ad majd a megtört és Iste-
nétől magát elhagyatottnak érző 
nép számára. De csalódnia kell. 
Isten csak azt, a számára ködös-
nek tűnő választ adja, hogy ha a 
nép tudakozódik felőle, mondja 
meg nekik, hogy az ő neve „le-
szek, ami leszek.”

Bár elsőre talán úgy tűnhet, 
hogy Isten válasza némileg hi-
ányt szenved az empátiában, a 
valóság az, hogy annak megér-
tése és a benne rejlő üzenet elsa-
játítása talán a legfontosabb lel-
ki fegyver, amivel ember felvér-
tezheti magát.

„Leszek, ami leszek” – mond-
ta, s bár Isten létezése megfog-
hatatlan, a mi életünkre levetít-
ve ezen szavak kristálytiszta je-
lentéssel bírnak. Lesz, ami lesz: a 
földi lét egyik alapvető tulajdon-
sága a folyamatos változás. Ezt 
időnként nehéz elfogadnunk, de 
a nehézségek idején – mint pél-
dául az egyiptomi rabszolgaság 
– talán ez képes egyedül vigaszt 
nyújtani.

Mikor eluralkodni látszik a 
sö tétség, talán éppen az életből 
– amitől adott pillanatban szen-
vedünk – nyerhetünk egy kis vi-
gaszt, illetve abból, ha tudato-
sítjuk magunkban, hogy annak 
esszenciája a változás, tehát a je-
lenlegi élethelyzetnek a múlan-
dósága.

Az, hogy létezünk, Isten nagy 
tervének a része, s ezen lét min-
den pillanatban megújul. Semmi 
sem állandó. Sem a nehézségek, 
sem az, aminek miattuk érezzük 
magunkat. Egyszer véget ért a 
rabszolgaság, egyszer pedig vé-
get fog érni a száműzetés is. Le-
gyen így mihamarább!

Kovács Jichak 
rabbinövendék cikke 

Chana Weisberg 
írása nyomán.

rabbikból katasztrófa-sújtotta 
övezetek first responderei? 
Milyen fejlesztésekkel veszi 
fel Izrael a harcot a koronaví-
russal? Összeállításunkból sok 
más mellett ezekre a kérdések-
re is választ kapunk. 

Jiddiskájt rovatunkban egy 
régi témát elevenítünk fel: 
folytatódik Oberlander Báruch 
rabbi sorozata a budapesti női 
mikve történetéről. Ezúttal 
egy izgalmas technikai részle-
tet ismerhetünk meg a rituális 
fürdő titkaiból. 

Az egykori Budapest zsi-
dó életébe bevezető Judapest 

rul megjelent könyve kapcsán 
az antiszemitizmus természe-
téről, a modern zsidó közössé-
gek kihívásairól, vallásról, hit-
ről és elvakultságról beszélge-
tett. 

Több írásunk foglalkozik a 
magyarországi temetők sorsá-
val: míg a Mazsök földradarral 
kutat az eltűnt sírok után, ad-
dig van, ahol a temető eladását 
fontolgatják. 

Gasztronómia rovatunk-
ban is ehhez a nehéz témához 
kapcsolódunk: a gyász étke-
zési szokásaival ismerkedünk 
meg. 
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Velem és a rebbével történt

Le tudja tenni a repülőgépet?

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Az alábbi események 1958-ban 
zajlottak, amikor huszonnégy 
éves voltam. A Yeshiva Uni-
ver sity-n tanultam rabbinak, 
Jo seph Ber Soloveitchik rabbi 
ve zetése alatt, aki nagyon fon-
tosnak tartotta, hogy a hallgatói 
katonai szolgálatot teljesítsenek. 
Úgy vélte, hogy a haza védelmé-
vel kell viszonoznunk mindama 
jót, amit a zsidó nép az Egye-
sült Államoktól kap. Ő vezette 
be azt a szabályt, hogy minden 
rabbiszakos évfolyamból öt 
hallgatónak tábori lelkészi szol-
gálatra kell jelentkeznie a hadse-
regben. Én is erre készültem.

Apám azonban ellenezte a 
ter vemet. Azt mondta, hogy az 
olyan szekuláris környezet, mint 
a hadsereg, nem való egy vallá-
sos zsidó fiatalembernek. Nehéz 
helyzetbe kerültem, mert dönte-
nem kellett apám és Soloveitchik 
rabbi elvárása között. A Talmud-
ban azonban az áll: „Két állí-
tás addig ellenkezik egymással, 
amíg jön egy harmadik állítás és 
feloldja a problémát”.

Úgy döntöttem, hogy a „har-
madik állítás” jöjjön a Lubavicsi 
Rebbétől. Miért pont rá esett a 
választásom? Három okból. Elő-
ször is, azt hallottam, hogy képes 
nehéz helyzetekre megoldást ta-
lálni és még nem vallásos embe-
rek is gyakran kérik a tanácsát. 
Másodszor, úgy mondták, hogy 
nagyon otthonosan mozog a vi-
lági ügyekben is és jól érti a mo-
dern világ működését. Harmad-
szorra, a Rebbét nagy becsben 
tartotta apám, aki egyszerre volt 
talmudtudós és sikeres ügyvéd, 
és szívesen kérte ki hászid veze-
tők véleményét.

Amikor időpontot kértem a 
Rebbéhez, úgy döntöttem, hogy 
magammal viszem a menyasszo-

évet szolgáltam ott, majd rab-
biként helyezkedtem el a közeli 
Bangorban, ahol további 39 évet 
töltöttem el.

Mivel a bázis csak három 
órányira feküdt az otthonomtól, 
megkértek, hogy egy hónapban 
egyszer látogassak vissza. En-
nek köszönhetően legalább egy 
zsidó tiszt, egy katonaorvos val-
lásos lett. Miután leszerelt, ő is 
Bangorban telepedett le és az ál-
talam alapított zsidó iskolába 
küldte a gyerekeit. Az iskolába 
sok szekuláris zsidó család írat-
ta a gyerekeit, akik közül sokan 
a vallásos életet választották. Né-
melyikükkel a mai napig kapcso-
latban vagyok. Gyönyörű csalá-
dot alapítottak mindannyian.

Ha nincs a Rebbe, akkor nem 
vonultam volna be a hadsereg-
be és nem lettem volna rabbi 
Bangorban, hiszen nem valószí-
nű, hogy valaha is ellátogattam 
volna a félreeső Maine-be. Ha 
ez nem így történik, akkor nem 
hozhattam volna közel a Tórához 
a zsidó tiszteket és a családtagjai-
kat. Természetesen Soloveitchik 
rabbit is tisztelet illeti, amiért a 
katonai szolgálatra biztatta a ta-
nítványait, de a Rebbe volt az, aki 
fel tudta oldani a rabbim és az 
apám között feszülő vélemény-
különbséget, és aki megváltoz-
tatta ezzel az életemet.

Henry (Chaim Yona) Isaacs 
rabbi

értünk a Chábád központjába és 
nagy meglepetésemre hatalmas 
tömeg fogadott. A Rebbe akko-
riban még fiatal volt, alig hét éve 
vette át a mozgalom vezetését, de 
már nagy bölcs hírében állt.

Némi várakozás után belép-
hettünk a Rebbe irodájába. Fé-
lig angolul, félig jiddisül előad-
tam a helyzetemet és a taná csát 
kértem. Elmondtam a Reb bé-
nek, hogy nagyon tisztelem So-
lo veitchik rabbit, ahogy apámat 
is, s emiatt nem vagyok képes 
döntésre jutni.

„Ha repülőgép-pilóta lenne, 
nemcsak önmagáért lenne fele-
lős, hanem a fedélzeten tartóz-
kodó összes emberért. Ha úgy 
érezné, hogy biztonsággal le tud-
ná tenni a gépet, akkor köteles-
sége lenne a pilóta székében ülni. 
Ha azonban nem, akkor nem 
lenne joga erre. Az ön esetére vo-

rendkívül találó példát hozott 
fel, továbbá a döntést rám hagy-
ta. Nem mondta meg, hogy be-
vonuljak-e vagy sem. Azt kérte, 
hogy tartsak önvizsgálatot. Al-
kalmas vagyok-e arra, hogy be-
töltsem a tábori lelkészi tisztsé-
get? Ha igen, akkor kötelessé-
gem a seregben szolgáló zsidó-
kat segítenem.

Amikor elmeséltem apám-
nak, hogy mit mondott a Rebbe, 
ő így felelt: „Mivel a Rebbe 
egyet ért azzal, hogy bevonulj, én 
is egyetértek”. Így tehát, miután 
megkaptam a rabbioklevelemet, 
bevonultam a hadseregbe.

A Maine államban fekvő 
Limestone-ba vezényeltek, egy 
B-52-es bombázóknak fenntar-
tott bázisra. A tízezer ott szol-
gáló emberből mindössze het-
venöt volt zsidó, de sokuk igen 
magas pozíciót töltött be. Két 

nyomat is. Nem sokkal korábban 
tartottuk az eljegyzésünket és 
mivel a döntés az ő életét is nagy-
ban befolyásolta, fontosnak tar-
tottam a jelenlétét. Ő is nagyon 
várta a találkozót. Hajnali egyre 

natkoztatva: ha úgy érzi, hogy az 
Egyesült Államok hadseregében 
segítheti a zsidó népet, akkor ezt 
kell tennie” – mondta a Rebbe.

Érdekes megfigyelni, hogyan 
fogalmazott a Rebbe. Először is, 

Facebook Tanház

Virtuális 
Bét Midrás

Megyeri Jonatán

20:00

A zsidó filozófia 
alapjai

Oberlander Báruch

19:00

Hétfő: Zohár, a Ragyogás Könyve, a zsidó misztika alapműve (27)

Kedd: Hászid történetek és mesék (37)
Szerda: Kérdezd a rabbit! (38)

Csütörtök: Hetiszakasz a kabbala tükrében: 
Vajon valóban létezik szabad akarat?

Faith Aser

21:00

Kedd: Zsidó misztika
Csütörtök: Zsidó vallásjog

A zsido.com 
Facebook-oldalán 

élőben

Vasárnap: Gnizá – Szent szemét: milyen tárgyakat kell eltemetni?

Henry (Chaim Yona) Isaacs rabbi közel negyven évig 
szolgálta Bangor zsidó közösségét, majd Izraelbe költözött. 

Az interjú 2017 szeptemberében készült.

continued on reverse

An oral history project dedicated to documenting the life of the Rebbe, Rabbi Menachem 
M. Schneerson, of righteous memory. The story is one of thousands recorded in over 1,500 
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.

An inspiring story for your Shabbos table

HERE’S 
my 

STORY CAN YOU LAND  
THIS PLANE?
RABBI HENRY ISAACS

Generously
sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת בראשית, כ‘‘ו תשרי, תשע״ט
Erev Shabbat Parshat Bereishit, October 5, 2018
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The events that I am about to relate took place in 
1958, when I was just twenty-four years old. I was 
enrolled in rabbinic studies at Yeshiva University, 

whose Rosh Yeshivah, Rav Joseph Ber Soloveitchik 
strongly encouraged his students to serve in the armed 
forces. He felt that the United States had been very good 
to the Jewish people, and that we had an obligation to 
do our part in serving the country.

He instituted a policy that five students in every rabbinic 
class of Yeshiva University were obliged to volunteer 
as chaplains in the US armed forces. These five were 
selected through a lottery system, and I happened to 
be one of them. I passed the physical and was informed 
that a chaplain was needed in the US Air Force, so this 
is where I prepared to go.

However, my father objected. He felt, as did many Torah 
observant people back then, that the armed forces — 
with their secular environment — were not a place for 
religious boys.

With Rav Soloveitchik telling me to do one thing and my 

father telling me to do another, I was stuck. But, as we 
read in the Talmud, “two verses contradict each other, 
until a third verse comes to resolve the dispute.”

I decided that the “third verse,” should come from the 
Lubavitcher Rebbe. Why did I choose the Rebbe? For 
three reasons: First, I had heard stories about him, that 
he could solve difficult problems and how even non-
religious people would go to him for advice. Second, he 
had a reputation as a worldly man, one who understood 
the secular world and could relate to it. And third, he 
was someone who was held in high regard by my father, 
himself a Torah scholar and astute lawyer who advised 
other chasidic leaders. 

When I made an appointment to see the Rebbe, I 
decided to bring along my future wife. I had recently 
become engaged and, since the resolution of this 
issue would also affect her life, I felt she should come 
along; indeed, she very much wanted to come. When 
we arrived at Chabad Headquarters at 1 a.m., we were 
amazed how many people of every stripe were there 
waiting to see the Rebbe. He was a young man then; 
he had only been the Rebbe for about seven years, but 
already he had earned a reputation as a very wise man. 

After some time, we were admitted into the Rebbe’s 
office. Speaking half English, half Yiddish, I explained 
the situation and asked for his advice in how to reconcile 
this difficult situation. I told the Rebbe that I had a lot of 
respect for Rav Soloveitchik and, obviously, I had a lot of 
respect for my father, so I didn’t know what to do. 

“If you were a pilot of a plane,” he replied, “you would 
be responsible not only for yourself, but for all the 
passengers in that plane. If you felt that you could land 
that plane safely, then you would have an obligation to 
sit in the pilot seat. But if not, then you would have no 
right to sit in that seat. In your case, if you feel that you 
can help the Jewish people in the US Air Force, then 
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Kóser konyha
Müzliszelet

tej- és tojásmentes

3 1/3 pohár zabpehely
2/3 pohár méz
½ pohár barna cukor
2/3 pohár teljes kiőrlésű liszt
1 kk. só
1 kk. vaníliakivonat 
  (elhagyható)
½ pohár étolaj vagy 
  kókuszolaj
összesen három pohár „töl-
telék”: mazsola, dió, mogyo-
ró, mandula, tőzegáfonya, 
csokicsipsz, 
kókuszreszelék, napraforgó-, 
len-, szezám- vagy tökmag

A hozzávalókat egy nagy tál-
ban alaposan összekeverjük, 
kicsit megnedvesített kézzel 
egyenletesen nagy, sütőpa-
pírral bélelt tepsire nyom-
kodjuk, majd 170-180 fokos 
sütőben, mintegy 20 perc 
alatt megsütjük. A sütőből 
kivéve azonnal felkockáz-
zuk (ne ijedjünk meg, ilyen-
kor még puha, és a kés alatt 
kissé szétesik), majd hagyjuk 
kihűlni és egyben megszilár-
dulni – ha van türelmünk ki-
várni. Jól záródó dobozban 
néhány hétig eláll.
Megjelent az Egység magazin 
137. számában, a Gyász 
étkezései című írásban.

A zsidó temetők nem eladók! 
A Budapesti Ortodox rabbinátus háláchikus állásfoglalást adott közzé a kaposvári neológ zsidó te-
mető tervezett eladása ügyében.  Az alábbiakban ennek a kivonatolt verzióját közöljük. 

A kaposvári hitközség Heisler 
András Mazsihisz elnöknek cím-
zett 2020. november 30-án kelt 
levélből kiderül, hogy a temetőt 
1932-ben bővítették ki egy új rész-
szel, ahova összesen 161 elhunytat 
temettek. A hitközség ezt a részt 
akarja értékesíteni a sírok felszá-
molása után, melyek többségét, 
mint írják, jelentős részben senki 
nem látogatja. Az elhagyott sírok-
ban nyugvókat tömegsírba kíván-
ják temetni. A temető eladásából 
a hitközség 99 évig szeretné a te-
mető megmaradó részének fenn-
tartását biztosítani. 

A temetők az utolsó mementók
A rabbinátus állásfoglalásában le-
szögezte, a kaposvári helyzet „elő-
revetíti sok más temető sorsát”. 
Mint írják, a temetők felszámo-
lá sának „eredménye az lesz, hogy 
nemcsak annak a 600 ezer zsidó-
nak nem lesz megszentelt földi 
nyughelye, akik a II. világháború-
ban mártírhalált haltak, de vissza-
menőleg a szüleik és nagyszüleik 
emlékét is eltörlik a föld színéről. 
El tűnne az utolsó nyoma is a zsi-
dóságnak olyan településeken is, 
ahol akár generációkon át műkö-
dött pezsgő hitközségi élet.”

Az Oberlander Báruch rabbi ál-
tal szignált levél hét pontban fo-
galmaz meg háláchikus ellenérve-
ket. Ezek röviden a következőek:

1. A kihantolás tilalma
A zsidó vallás tiltja a kihantolást 
(Sulchán áruch JD 363:1., lásd még A rabbi 
válaszol 2:48., 3.:31.), és ezt a tilalmat 
nem oldja fel az sem, ha a hitköz-
ség anyagi forrásokhoz jutna álta-
la, amivel hasznos dolgokat tudna 
kezdeni. 

2. A látogatók száma 
nem határozza meg a sír értékét
A halottak szent nyugalmát tilos 
megzavarni, ez nem kötődik a sírt 
látogatókhoz vagy a számukhoz 
(lásd még uo. 2:47.). Különösen visz-

szatetsző ezt érvként használni, 
amikor leginkább azért nincs lá-
togató, mert az elhunytak leszár-
mazottait Auschwitzban meggyil-
kolták. 

3. A sír tulajdonosa 
maga az elhunyt

Fontos megérteni, hogy a sír tu-
lajdonosa nem a hitközség és nem 
a leszármazottak, hanem maga az 

célja pusztán a pénzszerzés, akkor 
tilos a holtakat kihantolni

6. Nem szabad a sírhelyet 
más célra használni

Általánosan elfogadott há lá chi-
kus vélemény, hogy még ha egy 
sírt meg is szüntettek, akkor sem 
szabad a helyét más célra használ-
ni (Minchát Jichák responsum 9:121.). 
Tehát, még ha minden sírt ki is 
hantolnak és a maradványokat 
el is szállították, akkor sem lehet 
a földet értékesíteni és más célra 
használni. 

További szempont, hogy ha bi-
zonyos feltételek mellett meg is 
van engedve egyes sírok kihanto-
lása, egy egész temetőt felszámolni 
akkor is szigorúan tilos (Igrot Mose 
uo.; Binján áv uo.).

7. A sírok megbolygatása 
büntetésnek számít

Sámuel könyvében (12:15.) olvas-
suk: „Ha pedig nem hallgattok az 
Örökkévaló szavára és engedet-
le nek lesztek […], akkor lesz az 
Örökkévaló keze ellenetek és 
atyáitok ellen”. Felteszi a Talmud 
(Jövámot 63b.) a kérdést: hogy lehet 
megbüntetni az atyákat, akik már 
nem is élnek? A válasz az, hogy 
a sírjaik lesznek megbolygatva.  
Írva van az is, hogy ha megzavar-
ják az elhunytak örök nyugalmát, 
az sok bajt és rosszat hoz az élőkre 
(Svut Jáákov responsum 2:103.). 

Zárásként Oberlander rabbi 
így fogalmazott: „Meg kell adni 
az elhunytaknak a szent nyugal-
mat, míg el nem jön a megváltás 
és a halottak újra életre nem kel-
nek. Kérem a hitközség vezetését 
és a közösség tagjait, hogy ne szé-
gyenítsék meg áldott emlékű elő-
deiket azzal, hogy megbolygatják a 
sírjaikat és elveszik nyughelyüket.”

A levél teljes terjedelmében 
az Egység 137. számában, 

valamint a zsido.com 
internetes portálon olvasható. 

elhunyt. A hitközségnek és a csa-
ládtagoknak morális kötelessége 
gondoskodni a halottak tiszteleté-
ről és a temető ápolásáról, de ettől 
még nem szereznek jogot, hogy a 
sírok sorsáról önös érdekek men-
tén döntsenek.

4. Kihantolás esetén nem 
szabad tömegsírba helyezni

A háláchá (lásd SÁ uo. 362:3.) semmi-
képpen nem fogadja el azt a meg-
oldást, hogy tömegsírba helyezzék 
a maradványokat. Az elhunytak 
méltóságát mindenképp meg kell 
őrizni azzal, hogy külön sírban 
helyezik őket újfent nyugalomra. 

5. Az izraeli újratemetés 
akadályai

A Sulchán áruch (uo. 363:1.) megen-
gedi az exhumálást, ha annak az a 
célja, hogy a Szentföldön helyez-
zék örök nyugalomra az elhuny-
tat. 

A törvényhozók (Igrot Mose res-
pon sum JD 3.:151.) azonban kifejezet-
ten kitérnek arra, hogy ez csak ak-
kor engedhető meg, ha azért akar-
ják Izraelben eltemetni, mert az 
egy fajta emelkedés a szentségben 
számára (lásd Egység 132:16–19., 133:26–
27.). Ha azonban az újrateme tés 


