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Magyar Érdemrendet kapott 
Köves Slomó

Március 15-én adták át a Kos-
suth- és Széchenyi-díjakat, a 
miniszteri elismeréseket, va-
lamint a Magyar Érdemrend 
kitüntetéseket is. Idén a díja-
zottak között volt Köves Slomó 
rabbi is: a Magyar Érdem-
rend középkeresztjének polgá-
ri tagozatával tüntették ki  az 
EMIH vezető rabbiját „a zsidó 
identitást hitelesen képviselő 
egyházvezetői szolgálata, va-
lamint a magyarországi zsidó 
kulturális és közélet megújítá-
sában betöltött kimagasló sze-
repe elismeréseként”.
Gratulálunk a kitüntetéshez!

NAprÓL NAprA
Haszid tanítások 

a rebbétől 
Sorozatunkban egy-egy rövid 
tanítást adunk közre a lubavi-
csi Reb be, Menáchem Mendel 
Schneer son Hájom jom (Nap-
ról napra) című könyvéből. A 
rövid tanításokról a Virtuális 
Bét Midrás programunk kere-
té ben Megyeri Jonatán tart 
elő adást minden nap 20 órától. 

Ádár 27.
Az ötödik Rebbe, a Rebbe Rá sáb 
azt mondta: „Az igazság mindig 
a középút”. Ha az em ber túlsá-
gosan jobbra hajlik, túlzóan szi-
gorú magával és olyan hibá-
kat, bűnöket talál, melyek nem 
egyeztethetők össze az igaz-
sággal, vagy ha túl ságosan bal-
ra hajlik és túlzóan megengedő, 
elfedi hibáit vagy engedékeny az 
istenszolgálat által megkövetel-
tekkel szemben puszta önimá-
datból, mindkettő helytelen.

A moldáviai rabbi és a macesz csodája

A moldáviai Chábád küldött 
megmentette egy izraeli férfi 
életét és biztosította a helyiek 
maceszellátmányát is.

Mendy Axelrod, a Kisinyov-
ban működő lubavicsi rabbi – aki 
négy évvel ezelőtt érkezett Izra-
elből Moldáviába, hogy ott szol-
gáljon a Chábád-központban – 
szinte kivitelezhetetlennek lát-
szó feladaton dolgozott: a légi- 
és szárazföldi forgalom előtt 
egyaránt lezárt országba pró-
bált maceszt szállíttatni. Eköz-
ben kapta a telefonhívást egy, a 
halál szélén egyensúlyozó, koro-
navírusos férfival kapcsolatban. 
Axelrod rabbi nem habozott, 
azonnal mindent félbeszakított, 
hogy a negyvenes éveiben járó 
izraeli férfi segítségére siessen. 

A MedAssis nevű biztosító-
társaság néhány nappal később 
különrepülőt küldött Moldáviá-
ba, hogy a súlyos állapotban levő 
férfit hazaszállítsa. Moldávia felé 
menet szokatlan szállítmánya 
volt: rengeteg maceszt vitt ma-
gával Kisinyovba.

 Kisinyovi Chábád-központ
„Hatalmas erőfeszítést igényelt a 
beteg ellátása. Végül még egy lé-
legeztetőt is vettünk a számára, 
és egy külön erre a célra kibérelt 
lakásban ápoltuk” – mondta a 
rabbi. 

A rabbi erőfeszítései meghoz-
ták a gyümölcsüket: nem csak 

a be teg férfi került haza, hogy 
magas felszereltségű izraeli kór-
házban léphessen a gyó gyu lás 
útjá ra, hanem kézi smurá mácát, 
kü lönlegesen magas kósersági 
szin tű, kézzel készített őrzött ma-
ceszt vásárolhatott, ahogyan azt 
az áldott emlékű lubavicsi reb-
be, Menachem Mendel Schneer-
sohn rabbi kérte híveitől.

Moldáviában nagyon magas 
a koronavírushoz köthető ha-
lálesetek száma: a 2,6 milliós or-
szágban már négyezer halálese-
tet regisztráltak. Ezzel az ország-
ban egymillió főre vetítve a vi-
lágon a negyedik legmagasabb a 
halálozások száma. Az ország rá-
adásul igen szegény, így az oltá-
si kampányt is csak néhány nap-
ja kezdhették meg, majdnem há-
rom hónappal azután, hogy Iz-
rael, az Egyesült Államok és az 
Egyesült Királyság megkezdte a 
tömeges oltási kampányát.

Úton a macesz-szállítmány
Az Axelrod család és még igen 
so kan, saját elhatározásukból 
zár ják karanténba magukat, ne-
hogy megfertőződjenek a vírus-
tól, ami – a statisztikák szerint 
– az ország lakosságának túlnyo-
mó többségét megfertőzte már. 
Ez azt is jelenti, hogy nyilvános 
szé der estéket valószínűleg nem 
tart hatnak majd, viszont minden 
eddiginél fontosabb, hogy a zsidó 
családok maceszt kapja nak. 

A macesz-szállítmány és a kisinyovi Chábád-központ

Macesz a kommunizmus 
idején

Az egykori vasfüggöny ke leti 
fe lén levő országokban sok szor 
az étel volt az egyetlen el érhető, 
vagy legfontosabb kapocs a 
zsi dósággal. „A kommuniz-
mus miatt nagyon kötődnek az 
emberek a maceszhez. Úgy tű-
nik, hogy mindenkinek, aki a 
kommunizmusban élt, van egy 
tör ténete ar ról, hogy hogyan 
sze reztek ma ceszt – sorban 
áll tak egy titkos pékség előtt, 
vagy kaptak egy csomagot a 
ba rátaiktól.” Ab ban az időszak-
ban, amikor a kommunista ha - 
tóságok megaka dá lyozták a val- 
 lásgyakorlást, kü lönösen a zsi-
dók vallásgyakor lá sát, „a ma-
cesz könnyű kapcso latot jelen-
tett a zsidósághoz. Csak egy 
da rab kenyér volt. Nem kel lett 
megkockáztatni, hogy elmenje-
nek a zsinagógába vagy va la mi-
lyen vallásos szertartást tart sa-
nak.”

Axelrod rabbi elmondta, 
hogy ennek a hatása a mai na-
pig tart. A moldovai zsidók sok-
kal inkább ünneplik a Peszáchot, 
mint Jom kipurt, az engesztelés 
napját, a zsidó év legszentebb 
napját. „Izraelből érkezve meg-
lepődtem, hogy Peszáchkor több 
zsidó megy el a zsinagógába, 
mint Jom kipurkor. De ez hozzá-
tartozik ennek az országnak a sa-
játságos történelméhez.”
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Zsidó híradó
Peszáchi előkészületek és amerikai 

haszidok az új Egységben

Imaidők a következő hétre (március 20–26.) 
AZ ISTENTISZTELETEKEN MASZK VISELÉSE KöTELEZő!

Talmud Egylet 
– Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Szombat: 9.15 Reggeli ima, majd süteményes Kidus; 
  12.23 Délutáni ima
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima, 
  17.45 Délutáni ima a Keren Orban 
A KIJÁrÁSI KOrLÁTOZÁS MIATT ÚJ IDőpONT:
péntek: 17.00 Kérdések és dilemmák a heti -
  szakaszban (Szabó György Menáchem előadása); 
  18.00 Minchá délutáni ima; 
  Kábálát Sábát, majd süteményes Kidus;
  19.00 Midrási történetek a hetiszakaszhoz
  (Oberlander Báruch rabbi előadása)

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: 
  16.30 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

Mi kerül a peszáchi szé der tál-
ra és miért? Hányféle a chá ro
sze tet (chárojszesz) készíte nek 
a zsidók világszerte és hogy le-
het, hogy éppen egy édes étel-
lel emlékszünk az elnyomás-
ra? Az Egység most megjelent, 
140. számában az ismét ott-
hon töltött Peszáchra készülő-
dünk. 

A szabadság ünnepe mel-
lett a szabadság földjére is ellá-
togatunk: mit várhatnak a zsi-
dók és Izrael Joe Bidentől, az 
Egyesült Államok új elnöké-
től? Naftali és Chana Deutsch 
összeállításában bemutatkoz-
nak az echte amerikai haszi-
dok is, és kiderül, milyen egy 
stetl Amerikában. 

Dombi Gábor háromrészes 
mikve-tanulmányának máso-
dik részével folytatjuk a ritu-
ális fürdőket bemutató soro-
zatunkat. Többek között azt 
is megtudjuk, hogyan alakult 
át a mikvehasználat az idő 
előrehaladtával

Oberlander Báruch rab-
bi írásából kiderül, hogyan 
viszonyul a háláchá az oltá-

si rendhez, mik a sorbanállás 
szabályai és van-e a zsidó val-
lásjognak útmutatása arra, 
hogy kikerülhetjük-e a sort, 
ha be akarjuk oltatni magun-
kat. Szabad-e előre furakodni 
az oltási sorban? 

Tuna Judit a formálódó 
óbu dai női központ kulissza-
tit kainak eredt a nyomába: 
Kalderon Cháná Rivkával ké-
szült interjúja nemcsak a köz-
pont vezetőjét, de a már meg-
valósult divatüzletet is bemu-
tatja.  

Hetiszakasz
Ki és miért hozzon áldozatot?

Szakaszunk – Vájikrá (3Mó
zes 1:1-5:26.) – Mózes harma-
dik könyvének (Leviticus) első 
része az áldozati renddel fog-
lalkozik. 

Felsorolja a különböző ál-
dozatokat, ki hozza őket és mi-
ért. Lényegük a vétkes ember 
bűnbánata és vezeklése. 

A só jelentése a spiritualitásban

„És alkotta Isten a boltozatot és 
elválasztotta a vizeket, melyek a 
boltozat alatt vannak, a vizektől, 
melyek a boltozat fölött van-
nak. És úgy lett.” (1Mózes 1:7.)

A zsidó misztika alapműve, a 
Zohár tanítása szerint ekkor az 
alsó vizek sírtak, mivel érezték, 
hogy létüket innentől kezdve a 
fizikai világban kell folytassák, 
spirituális gyökerüktől – a fel-
ső vizektől – eltávolodva. Sírtak, 
mert érezték, hogy számukra Is-
tennek az addig tompítatlanul 
érzett valósága ezután csupán 
délibábszerű élmény lesz: vala-
mi, amire folyamatosan vágya-
koznak, de amihez sosem érez-
hetik magukat igazán közel.

A zsidó misztika mesterei ír-
ják, hogy Isten azzal vigasztalta az 
alsó vizeket, hogy megígérte ne-
kik, ezután is lesz lehetőségük a 
hozzá való kapcsolódásra, még-
pedig a zsidók által, a Szentélyben 
bemutatott áldozatok részeként.

Hetiszakaszunkban olvassuk: 
„És minden ételáldozatodat só-
val sózd meg.” (3Mózes 2:13.)

Az áldozati állatokon lévő só 
a tengervizet szimbolizálja, más 
szóval az alsó vizeket, amik az ál-
dozat részeként spirituálisan fel-

emelkednek, s újra egyesülnek 
mennyei párjukkal, a felső vi-
zekkel. Így teljesedik be az ígéret, 
amit Isten az alsó vizeknek tett.

A Tóra tanítja, hogy a só tulaj-
donképpen az alsó vizek vágyó-
dásának állít emléket, s az általá-
nosan is szimbolizálja a vágyó-
dást, amit minden egyes fizikai 
létező érez valahol mélyen a Te-
remtő irányába.

Utóbbiban rejlik az áldozato-
kon bemutatandó só parancso-
latának az üzenete. A Tóra sze-
rint nem elég az áldozatot csu-
pán bemutatni: annak kivitele-
zésekor az Isten iránti vágyódás 
kell, hogy lobogjon a lelkünk-
ben, máskülönben csupán meg-
szokássá, sótlan rituálévá silá-
nyul a cselekedet. 

Az életnek is ez adja a sóját. 
Az lelkünkben szüntelenül ott 
la puló, Isten iránti vágyódás fel-
ébresztésével, ami a hozzá való 
kö zelségnek (kirbá) és a felé 
meg hozott áldozatnak (korbán) 
egyaránt az első lépése.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Menachem Feldman rabbi 

írása [Torát Menachem 10. kötet 
124. oldal] nyomán
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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.
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Iwas born and raised in Brooklyn where I was 
educated in the public school system and attended 
City College, receiving a degree in civil engineering 

in 1965. After graduating, I served for two years in the 
U.S. Public Health Service, which allowed me to fulfill 
my military obligation and left me free to do anything 
I wanted.

I then traveled to Israel, where I worked on kibbutzim 
and also learned in a yeshivah in Kfar Chabad. When I 
returned home to Brooklyn, I continued my studies at 
Hadar Hatorah, a Chabad yeshivah for Jews returning 
to Judaism. 

During this time, I had an audience with the Rebbe 
— in December of 1970, on the occasion of my 28th 
birthday. In advance of that audience, I wrote the 
Rebbe a long letter, expressing my ambivalence about 
committing to the life of an Orthodox Jew. In my letter 
I also stated that I didn’t feel ready to marry as that 
would obviously commit me to a particular lifestyle. 

The Rebbe welcomed me warmly and began the 
conversation by asking me about myself. After 
answering a number of his questions, I mentioned that 
I had written about these things in my letter. In the 
letter, I had questioned whether Judaism represented 
the truth. In response, the Rebbe told me that the 
Jewish people were the only people in the world who 
have survived from antiquity until now. I had heard this 
explanation previously and, as he Rebbe was talking, I 
thought, “What about the Chinese?” I really wanted 
to ask him about this but I didn’t have the chutzpah to 
interrupt him.

I didn’t have to. As if reading my mind, he said, “As 
far as the Chinese are concerned, they have had their 
own country throughout their existence, they never 

had to experience repeated exiles and expulsions.” 
He also said that they made a radical change in their 
worldview at the time of Confucius. In contrast, the 
Jewish people held onto their faith in a consistent way 
for thousands of years, despite being repeatedly exiled 
from their homeland.

As far as my ambivalence about committing to an 
Orthodox lifestyle which I was then leading, the Rebbe 
suggested that I should make no drastic changes. If I 
continued with Torah observance, I would not be doing 
any damage to myself from the secular perspective, 
but if I were to abandon observance while still unsure 
which way I wanted to go, then I could inflict serious 
harm on myself.  So, the best thing would be to stay 
the course for now.  He also said that getting married 
was key to making things fall into place because, as a 
single man, I was not living a normal life. 

I followed the Rebbe’s advice and continued in yeshivah. 
But then, at the end of the summer, my mother suffered 
a heart attack. While she was in intensive care in the 
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Velem és a rebbével történt

És mi a helyzet a kínaiakkal?

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Brooklynban születtem és nevel-
kedtem. Állami iskolába és egye-
temre jártam. 1965-ben kaptam 
meg a mérnöki diplomámat. 
Ezt követően az egészségügyben 
dolgoztam két éven keresztül, és 
ezzel eleget tettem a katonai sor-
kötelezettségemnek. Ezután már 
teljesen szabad voltam.

Az első utam Izraelbe veze-
tett, ahol egy kibucban dolgoz-
tam, majd Kfár Chábádban ta-
nultam egy jesivában. Haza-
tértem után a brooklyni Hadar 
Hatorah jesivába iratkoztam be, 
mely a lubavicsi mozgalomhoz 
tartozik és ahol olyan fiatalok 
tanulnak, akik nem vallásos csa-
ládban nőttek fel.

1970 decemberében, a 28. 
születésnapom alkalmából sze-
mélyesen fogadott a Rebbe. A 
találkozó előtt egy hosszú leve-
let írtam neki, melyben feltár-
tam előtte a kétségeimet az or-
todox zsidó életvitellel kapcso-
latban. 

A Rebbe melegen fogadott és 
kérdéseket tett fel a személyem-
mel kapcsolatban. Miután felel-
tem, megemlítettem neki a leve-
lemben leírt kétségeimet. Meg-
kérdőjeleztem, hogy valóban a 
zsidóság képviselné az igazságot. 
Válaszában a Rebbe elmondta, 
hogy a zsidóság az egyetlen nép, 
mely az ókortól kezdve egészen 
napjainkig fennmaradt. Már 
hal lottam ezt a magyarázatot, de 
ak kor is felmerült bennem a kér-
dés: és mi a helyzet a kínaiakkal? 
Érdekelt volna, hogy mit gondol 
erről a Rebbe, de nem volt mer-
szem félbeszakítani.

Valójában nem is volt erre 
szükség, mert mintha olvasott 
volna a gondolataimban, így 
folytatta: „A kínaiakkal kapcso-
latban: nekik mindig is volt saját 

sek árán, de sikerült „A” minő-
sítést szereznem év végére, a fél-
évi gyenge eredményem dacára. 
Minden bizonnyal a Rebbe ál-
dása segített elérni ezt az ered-
ményt.

1973-ban lediplomáztam, 
majd San Franciscóba költöz-
tem, ahol találkoztam a meny-
asszonyommal. Az esküvő előtt 
a Rebbe áldását kértem. Azt fe-
lelte, hogy csak abban az eset-
ben áld meg minket, ha elköte-
lezzük magunkat a vallásos élet-
vitel mellett.

Ez így is történt. Kaliforniá-
ban telepedtünk le egy lubavicsi 
közösség közelében, és ortodox 
zsidóként éltünk. Ekkor merült 
fel, hogy Izraelbe települjünk át 
és egy vallásos kibucban kezd-
jünk új életet. A feleségem, Dina 
Leah levelet írt a Rebbének és a 
tanácsát kérte ez ügyben. A vá-
lasz így szólt: „Önöknek lehe-
tőségük van arra, hogy terjesz-
szék és erősítsék a zsidóságot a 
környezetükben, élő példaként 
szolgálva másoknak. Ha a világ 
másik felére költöznének, akkor 
a beilleszkedésre kellene fordí-
taniuk az energiájuk javát. Az 
Örökkévaló, akinek jóakaratú 
gondviselése minden egyes sze-
mélyre kiterjed, vezesse Önöket 
egy olyan útra, mely mind fizi-
kailag, mind szellemileg kedve-
ző, és kívánom, hogy a helyes 
döntést hozzák meg”.

Yosef Shandling

ezredeken keresztül folyamato-
san ragaszkodtak a hitükhöz, an-
nak ellenére, hogy száműzetésbe 
kényszerültek.

Azzal kapcsolatban, hogy bár 
az ortodox előírásoknak meg-
felelően élek, de sok minden-
nel nem értek egyet, a Rebbe 
azt javasolta, hogy ne változtas-
sak drasztikusan a szokásaimon. 
Szekuláris nézőpontból ugyanis 
semmi károm nem származik 
abból, ha továbbra is a Tóra elő-
írásait követem. Ha azonban fel-
hagyok a vallásos életvitellel, mi-
közben még nem döntöttem el, 
hogy valójában hogyan is sze-
retnék élni, azzal súlyos káro-
kat okozhatok magamnak. A 
legjobb tehát, ha minden marad 
ugyanúgy, mint korábban. 

Megfogadtam a Rebbe taná-
csát, és a jesivában maradtam. A 

örült annak, hogy jesivában ta-
nulok, mert nagyon máskép-
pen látta a világot, mint én. 
Ezért beiratkoztam egy mester-
szakos képzésre az egyetemen, 
a jesivában pedig csak részidő-
ben folytattam a tanulást. A sok 
jesivában töltött év után igazi 
sokként hatott rám a visszatérés 
a szekuláris világba. Nem ment a 
tanulás, és az első vizsgaidősza-
kom rendkívül gyengén sikerült. 
Ismét a Rebbéhez fordultam és 
azt kérdezem tőle, hogy felhagy-
jak-e az egyetemi tanulmánya-
immal. Ő azt felelte, hogy min-
dent meg kell tennem, hogy jó je-
gyeket szerezzek. Azt tanácsolta, 
hogy szerezzem meg a diplomát 
és keressek egy munkahelyet.

A Rebbe útmutatásából erőt 
merítve belevetettem magam a 
tanulásba és óriási erőfeszíté-

országuk, és sohasem kellett me-
nekülniük vagy üldöztetést el-
szenvedniük”. Hozzátette azt is, 
hogy Konfuciusz idejében radi-
kálisan megváltoztatták a szem-
léletüket. A zsidók azonban év-

nyár végén azonban anyám szív-
rohamot kapott. Amíg az inten-
zív osztályon ápolták, azon gon-
dolkodtam, hogy mit tehetnék 
azért, hogy anyám elégedettebb 
legyen az élettel és velem. Nem 
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

Kóser konyha

Chároszet 
az Ibériai-
félszigetről

A széderasztal egyik fontos 
„sze replője” a chároszet. A 
mal terre emlékeztető édes 
egy veleget más és más mó-
don készítik el a világ külön-
böző pontjain. Az Egység ma-
gazin 140. számában megis-
merkedhetünk a chrajszesz 
szimbolikájával és néhány 
kü lönleges recepttel is.

22 alma és körte 
  meghámozva és finomra 
  aprítva; 
félfél pohár: mandula, 
  törökmogyoró, dió, 
  pisztácia, mazsola, 
  felaprított datolya és füge; 
¼ kk. őrölt szegfűszeg; 
½ kk. őrölt gyömbér; 
11 kk. őrölt fahéj 
  és reszelt citromhéj; 
½ pohár vörösbor

Kérdezd a rabbit!

Nagytakarítás vs bödikát choméc: 
melyikre miért van szükség?

Az alábbiakban egy közkeletű 
tévedést szeretnék tisztázni azzal 
kapcsolatban, hogy vane kap
csolat vagy különbség a pe szá chi 
takarítás és a choméc felkutatása 
között. 

Egyik oldalról minden zsidó 
házban már több héttel Peszách 
előtt nagyon komoly takarítás 
folyik, és ahogy a Sulchán áruch 
(RSZ 442:30.) írja, hogy a „zsidók 
szent életűek (Jiszráél kdosim)” és 
sokkal többet takarítanak, mint 
ami háláchikusan kötelező len-
ne. Másik oldalról a Peszáchot 
megelőző estén teljesítsük a tal-
mudi bölcsek által előírt (Pszáchim 
2a.; SÁ OC 431:1.) chomec kutatási 
szertartást, a bödikát. 

Kérdés, hogy mi értelme van 
az ünnep előtt 24 órával átkutat-
ni egy olyan lakást, amit hetek 
óta takarítanak. 

Ezt a kérdést elsőként Rábénu 
Mordecháj bár Hilél Áskenázi 
(1250?–1298), a híres középko-
ri tudós (aki sajnos mártírha-
lált halt egy német pogrom so-
rán) Mordecháj című könyvé-
ben (Pszáchim 535–536. fejezet) tette 
fel, és két választ is adott rá. 

Első válaszában a Jeruzsálemi 
Talmudra (Pszáchim 1:1.) hivatko-
zik, amely azt az alapelvet fekte-
ti le, hogy a bölcsek nem tettek 
különbséget ház és ház között. 
Vagyis a törvény előtt mindenki 
egyenlő, nem lehet különbséget 
tenni a rendesen kitakarított és 
a nem rendesen kitakarított ház 
között, ha az az előírás, hogy ku-
tatni kell, akkor kutatni kell (lásd 
még SÁ RSZ 433:7.). 

Felmerül azonban a lehető-
ség, hogy az ember gyors és fe-
lületes bödikát fog csinálni, épp 

csak annyit, hogy ne lehes sen 
azt mondani, nem kutatott a 
cho méc után (lásd Trumát hádásen 
res ponsum 1. kötet 133. fejezet). Erre 
ad egy másik magyarázatot is a 
Mordecháj, hogy azért kell a ta-
karítás után kutatni, mert talán 
lyukakban vagy résekben ma-
radhatott choméc (SÁ RSZ uo. 39.). 

És valóban, a középkorban, 
amikor nem voltak modern bur-
kolóelemek, a fából, kőből vagy 
vályogból rakott falak és a pad-
ló, ami legtöbbször a csupasz 
föld volt, tele voltak lyukakkal 
és repedésekkel. Azonban a mi 
parkettával és csempével bur-
kolt, tapétázott vagy festett falú 
otthonainkban nem kell ilyentől 
tartani – akkor talán nem is kell 
bödikát chomécot csinálnunk? A 
válasz erre, hogy a rést és a lyukat 
nem szó szerint kell csak értel-
mezni, hanem arra kell gondol-
ni, hogy a nagytakarítás ellenére 
is maradhatott choméc valahol, 
pl. a borosüvegek között felejtett 
whisky, a porszívó zsákjában fe-
lejtett morzsák stb. – vagyis elő-
fordulhat mindig, hogy valami 
esetleg elkerülte a figyelmün-
ket (Morijá folyóirat 433–435. szám 
292–295. oldal; lásd még Émek háláchá 
responsum 128. fejezet; Ésel Ávrahám 
433:1.; Dáát Torá 433:2.). 

Azonban nagyban hat a taka-
rítás a kutatás jellegére. Ugyan-
is azt a helyiséget, ahol nem volt 
takarítás, nagyon alaposan át 
kell kutatni: minden egyes bútor 
mögött, alatt stb. meg kell vizs-
gálni, akkor is, ha ez a munka 
az egész éjszakát kitölti (Hálichot 
Slomo – Peszách 5. fejezet Dvár háláchá 
3.). Ahol már megtörtént a nagy-
takarítás, ott lehet arra hagyat-

kozni és gyorsabban kutatni, 
olyan helyekre koncentrálva, 
ahol talán nem volt kitakarítva 
(Sááré tsuvá 433:12.; Hálichot Slomo uo. 
főszöveg 1.; Nité Gávriél – Peszách 1. kö-
tet 7:10.; lásd még Ocár minhágé Chábád 
– Peszách 87. oldal). Ennek ellenére 
a bödiká nem a nagytakarítás el-
lenőrzése: nincs okunk azt fel-
tételezni, hogy a takarítás nem 
volt alapos. Inkább kiegészítője, 
lezárása a takarításnak, amikor 
megbizonyosodunk róla, hogy 
valóban mindenre gondoltunk, 
és utoljára megnézzük azokat a 
helyeket is, amik sokszor elke-
rülik az ember figyelmét. Hi-
szen nem csak ilyenkor, de még 
Peszách alatt is előfordul néha, 
hogy choméc kerül elő valahon-
nan  (Morijá és Hálichot Slomo uo.).  

A Peszách előtti nagytaka-
rítás tehát nagyon fontos, hogy 
mindenképpen megszabadul-
junk a legkisebb mennyiségű 
choméctól is. Ezek után pedig 
még mindig kötelező végigku-
tatni az egész házat a Peszáchot 
megelőző este (idén ezt nem le-
het, hiszen az péntek este len-
ne, így egy nappal korábban 
kell megejteni), figyelve arra, 
hogy minden ki legyen takarít-
va, és nem maradjanak „lyukak 
és rések”, ahol megbújik egy kis 
choméc.

Közben pedig imádkozunk 
az Örökkévalóhoz, hogy siker-
rel járjunk, mert a Kabbala sze-
rint (lásd Misnát chászidim, Mászchet 
niszán 3:4.), akinek sikerül teljesí-
tenie, hogy ne legyen chomec a 
birtokában, arról azt írja: „bizto-
sítva van, hogy egész évben nem 
fog vétkezni” (Báér hétév 447:1.)

Oberlander Báruch

A dióféléket géppel felaprít-
juk, hozzáadjuk a felaprított 
fügét, datolyát, a mazsolát, 
valamint a bort. Rövid ideig 
keverjük, hogy összeálljon. 
Hozzáadjuk az almát, a kör-
tét és a fűszereket, és alapo-
san összekeverjük.


