
Az Orthodox Hitközség közleménye a 
gimáziuma bezárása ügyében 
„Ne kövessetek el jogtalanságot az ítéletben, se mértékben, se súlyban, se 
űrmértékben. Igaz mérleg, igaz súlykő, igaz éfo, igaz hín legyen 
nálatok;” (3Mózes 19:35–36.) – áll a múlt heti hetiszakaszunkban, amikor 
Hitközségünk vezetésének nehéz döntést kellett meghoznia. A Wesselényi 
utcai komplexum vezetőjével mérlegelve az intézmény helyzetét úgy döntött, 
hogy a tavaszi tanév végével megszünteti a gimnáziumi tagozatát. 

Egy iskolát, pláne egy vallásos iskolát, a Tóra egyik forrását megszüntetni 
semmilyen időben és körülmények között nem könnyű feladat, azonban a 
Wesselényi központ hosszú távú fennmaradása érdekében most ezt az embert 
próbáló döntést szükséges volt elhatározni. Sajnos, az elmúlt évtizedekben 
drasztikusan lecsökkent a tanulói létszám, mely így még súlyosabb terheket 
rótt az egyébként is szűkös forrásokkal operáló Hitközségre, hiszen a kevés 
számú diák mellett ugyan olyan apparátust kellett fenntartani, mint akár 30 
fős osztályoknál. A mostani döntés egy mindenki által nehezen kimondott 
szakmai döntés volt, hogy a jövőben a Wesselényi bölcsődei és óvodai 
részlegére koncentráljunk, melyekről dicsérőleg szólnak a gyermeküket ide 
járató szülők, továbbá az általanos iskola létszám-gyarapítására, ahol 
kifejezetten magas színvonalú oktatás folyik, és ahonnét sokak a főváros „elit 
gimnáziumaként” elhíresült középiskoláiban folytatják tanulmányaikat. 

Intézményünk vezetése és tanári kara mindent elkövet, hogy diákjainak 
jövőbeli elhelyezéséről kielégítően gondoskodjon! Bárcsak hihetnénk, hogy a 
Mazsihisz „felajánlása” is valóban a diákokról szólna s nem csalárd politikai 
fogás volna, összhangban a már évekkel korábbi javaslatukkal, hogy a 
Hitközségünk a Wesselényi bezárásával enyhítsen anyagi problémáin.  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HETISZAKASZ: 

EMOR 

 פרשת אמר

„Hat napon át 
végeztessék munka, 
de a hetedik napon 
szombati nyugalom 

legyen, szent 
gyülekezés, semmi 

munkát se 
végezzetek; szombat 
az az Örökkévalónak 

minden 
lakóhelyeiteken..” 

LUÁCH 
 Április 30.  
Szombat  

bejövetele: 19:36 

Május 1.  
Szombat 

kimenetele: 20:48 

1+1% FELAJÁNLÁS 
Ha Önöknek is fontos elődeink hagyományainak megtartása és 
a jövő nemzedékének való átadása, akkor kérjük támogassa a 
MAOIH munkáját adója 1+1%-ának felajánlásával. Köszönjük! 
Technikai szám: 0107 

Magyarországi Orthodox Chevra Kadisa Alapítvány adószáma: 18742404-1-42 

Amerikai Alapítványi Iskoláért Alapítvány adószáma: 19700557-1-42 



Emor 
(3Mózes 21:1.–24:23.) 
„És szólt az Örökkévaló Mózeshez: Szólj a 
papokhoz, Áron fiaihoz, és mondd nekik 
[…]” (3Mózes 21:1). Kétszer írja a Tóra – „szólj” és 
„mondd nekik”. RáSI ezt úgy magyarázza, hogy a 
nagyok figyelmeztessék a kicsiket, hogy óvják 
magukat a tisztátalanságtól. Egy haszid magyarázat 
szerint pedig minden embernek van „nagy ideje”, 
amikor fut a szekér, minden jól megy, működik, 
anyagiak és szellemiek terén egyaránt. És van „kis 
idő” is, amikor úgy tűnik, minden elakadt, semmi 
sem sikerül. Még az ima sem úgy „működik” mint 
máskor. A nagyok figyelmeztessék a kicsiket, nem 
szabad szomorkodni, a „nagy időkből” kell erőt és 
muníciót meríteni ezek az időkre.


„És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: Szólj 
Izrael fiaihoz és mondd nekik: az Örökkévaló 
ünnepei, amelyeket hirdessetek szent gyülekezések 
gyanánt – ezek az én ünnepnapjaim. Hat napon át 
végeztessék munka, de a hetedik napon szombati 
nyugalom legyen, szent gyülekezés, semmi munkát 
ne végezzetek […]” (3Mózes 23:1–3.). A Tóra az 
ünnepekkel kezdi, majd rögtön átvált szombatra.


A Vilnai Gáon magyarázata szerint a Tóra itt csak az 
ünnepekről beszél. A Tóra szerint hat olyan 
ünnepnap van, amelyen étkezéssel kapcsolatos 

munkát szabad végezni (mi, Izrael földjén kívül élő 
zsidók még hozzáteszünk egy-egy napot ezekhez). 
Melyek lennének ezek? Peszách első és utolsó 
napja, Svüesz egy napja, Rajs Hásone egy napja és 
Szükesz első és utolsó napja. Ezekre mondja a 
Tóra, „hat napon át végeztessék munka”, vagyis 
ezen a hat ünnepen végezhetünk olyan munkát, 
amely étkezésünkhöz szükséges. „A hetedik napon 
szombat nyugalma” – mely valójában nem is 
sábeszről beszél, hanem a hetedik ünnepnapról, 
Jajm Kipurról, amikor „semmi munkát ne 
végezzetek...”, hiszen Jajm Kipurkor mindenféle 
munka tiltott.


A tórai mondat pedig így fejeződik be: „[…] 
szombat az az Örökkévalónak mind a lak-
helyeiteken.” Szombat napja szintén különbözik a 
többi ünnepnaptól. Szentsége örök, a teremtés 
kezdetétől minden hetedik nap szombat, nem 
függött attól, hogy a bész din mikorra állapította 
meg újhold napját. Rámbán szerint az ünnepek elé 
került azért is, hogy így hívja fel a figyelmet a teljes 
nyugalomra, vagyis ha ünnep is esne szombatra, 
akkor is teljes munkatilalom van érvényben, még az 
étkezésekhez szükséges munkát sem szabad 
végezni. Gemárá, mondja, hogy „Aki fáradozik 
pénteken, az eszik szombat napján.” (Talmud Bavli)


Gut sábesz!	 	 	 


Paskesz Zev
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RABBI MÉIR BÁÁL HÁNESZ JORCÁJTJA 
Idén április 26-ára esik a Misna harmadik 
leggyakrabban idézett bölcsének évfordulója, ijár 14. 
Rabbi Méir az egyik legnagyobb tannaita, kinek 
felesége Bruria asszony azon nők egyike, akit a 
Gemára is idéz. Elisá ben Ábujá majd Rabbi Ákivá 
tanítványa, akihez a Talmud Bavli szerint minden 
név nélküli Misna köthető (Gittin 4a.). Rabbi Méir a 
óriási háláchá tudós volt, de a tanítványai mégis csak 
nehezen tudták követni, ugyanis bár minden törvény 
megerősítésére legalább 150 okot tudott mondani, 
azonban legalább ugyan ennyit a megcáfolására is 
(Éruvin 13b). Tőle származik a következő ismert 
idézet: „Ha belépsz egy városba, kövesd annak 
szokásait.” (Beresit Rábá 48:14.). Sírja a Szentföldön, 
Tiberias domboldalán található. 
Emlékéből fakadjon áldás! 
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