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Fotókiállítás és árverés
November 20-ig vasárnapon-
ként látogatható, 10.00 és 18.00 
között a Vasvári Pál utcai zsi-
nagóga épületében a Budapes-
ti Talmud Egylet intézménye 
fennállásának 130. évforduló-
ja alkalmából rendezett fotó-
kiállítás. November 20-án, 16 
órakor a művek kalapács alá 
kerülnek – a jótékonysági ár-
verésből befolyó teljes összeget 
az EMIH a zsinagóga felújítási 
munkáira fordítja.

Utazz ingyen Izraelbe!
Örömmel értesítünk Titeket, 
hogy idéntől az EMIH is szer-
vez Taglit csoportot, melybe 
18-27 év közötti zsidó fiata-
lok jelentkezését várjuk. A 10 
napos úton egész Izraelt beba-
rangoljuk!
Jelentkezés: taglit@zsido.com

Időpont: 
2016. december 25.-január 4.
A létszám kezd betelni, jelent-
kezz minél előbb!

Mit kínál a Zstsz?
Jövő héten újabb izgalmas té-
mákkal foglalkoznak a ZsTSz 
előadói. November 7-én, hét-
főn Oberlander Báruch rabbi 
arról beszél, baj-e az önzőség 
és kit szerethetünk a legjobban. 
Másnap Megyeri Jonatán viszi 
hallgatóit időutazásra: egészen 
az egyiptomi kivonulásig me-
gyünk vissza az időben. 

Csatlakozzon Ön is! 
További információ 

és jelentkezés: 
268-0183; posta@zsido.com

Chesván – a szürke hétköznapok ideje
Ezen a héten léptünk át az 
ünnepekben gazdag Tisriből 
Ches ván hónapba, amit szokás 
Már Chesvánnak, vagyis kese-
rű Chesvánnak is hívni. Ebben 
a hónapban ugyanis egyetlen 
ün nep sincs. A ragyogó ünne-
pek ből hirtelen áthullunk a 
szür ke hétköznapokba. Az egy 
hó napnyi ünnepszünetben, ami 
mint egy ellenpontja az előző 
hó napnak, lehetőségünk nyílik 
az ünnepi időszak inspirációit 
át vinni a mindennapokba, hogy 
a fizikai világunkat spiritualitás-
sal töltsük meg.

Chesván hónap az esőzések 
megkezdődésének is a hava. A 
második Szentély idejében e hó-
nap 7-ig tartott, mire minden za-
rándok, aki Szukkotra Jeruzsá-
lembe érkezett, hazaért. Ezeknek 
a legtávolabb élő zsidóknak egé-

szen az Eufrátesz partjáig kellett 
mennie. Ez a nap jelképezi azt, 
hogy visszatérünk a hétközna-
pokhoz. Izrael földjén ettől a 
naptól kedve imádkoznak esőért 
az ámida imában. (A diaszpórá-
ban később, az őszi napéjegyen-
lőséget követő 60. napon térünk 
át erre az imára.) Ez a hónap más 
szempontból is „esős”: ekkor 
kezdődött ugyanis Noé idejében 
az özönvíz, és egy évvel később 
ugyancsak ebben a hónapban 
hagyta el Noé a bárkáját.  

Ebben a hónapban hunyt el 
Ráchel ősanyánk, az egyetlen a 
matriarchák közül, aki nem a 
Máchpéla barlangban nyugszik. 
Sírja a Betlehembe vezető út 
mentén található, itt helyezte őt 
örök nyugalomra Jákov. Ráchel 
sírja azóta is zarándokhely, ahol 
a zsidók imádkoznak, és kérik az 

ősanya segítségét és közbenjárá-
sát. A lubavicsi haszidok ebben 
a hónapban emlékeznek meg 
a későbbi ötödik rebbe, Sálom 
Dovber Schneersohn rabbi szü-
letéséről.

***
Miért is keserű Chesván? Mert 
nincs benne egyetlen nap sem, 
amely különleges alkalmat 
adna akár az ünneplésre, akár 
az elmélyülésre és megtérésre. 
Márpedig az ürességnél nincs 
szomorúbb dolog. Bölcseink 
ugyanakkor azt is tanítják, hogy 
éppen ez a keserű, üres hónap 
lesz egy napon a legnagyobb 
öröm ideje, a hagyomány sze-
rint ugyanis ebben a hónapban 
épül majd fel a megváltás idején 
a Harmadik Szentély Jeruzsá-
lemben. Legyen ez mihamarabb, 
még napjainkban!

Ráchel sírja
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Hetiszakasz
A megromlott emberiség

Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (VI., Vasvári Pál u. 5.)

Vasárnap-péntek: 8:00 Reggeli ima
Vasárnap-csütörtök: 16:00: Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban)
Péntek: 13:00: Délutáni ima (a Keren Or-ban), 
  17:00: Rabbinikus vita a szombati Rubik-kockázásról (Oberlander Báruch előadása) 
  18:00 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45: Hetiszakasz-tanulás, 9:15: Reggeli ima, majd Kidus; 
  15:50: Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Vasárnap és állami munkaszüneti napok: 10.00: Reggeli ima 
Hétfő-péntek (munkanapokon): 
  5.30: Tanulás, 6.30: Reggeli ima
Péntek: 18.00: Tanulás, 18.30: Kábálát Sábát, majd Kidus
Szombat: 9:15: Hetiszakasz a kabbala tükrében
  10:00: Reggeli ima, majd Kidus

Zsidó híradó
Egység: zsidóság és tudomány

Szakaszunkban – Noách (1Mó
zes 6:9–11:32.) – a fiatal em-
beriség már annyira romlott, 
hogy megérett a pusztulásra. 
Isten „megbánta”, hogy a vilá-
got és az embert megalkotta, 
és elhatározza, hogy elpusztít-
ja a világot, özönvizet hozva 
rá. Csupán Noé (Noách) talál-
tatik érdemesnek, hogy meg-
meneküljön egy bárkában, 

amelyben minden élőlény 
képviselve van. Utóbb ebből a 
családból – Noách három fiá-
ból – alakul ki az újabb em-
beri társadalom, miután Isten 
megígéri, hogy többé nem tá-
maszt vízözönt. A szakasz vé-
gén feltűnik Ávrám (a későbbi 
Ábrahám), Sém leszármazott-
ja, aki a monoteizmus letéte-
ményese lesz.

Noé, a hős

A világ szereti a hősöket.
A szuperhősök fantasztiku-

sak, emberfelettiek, és be kell 
valljuk, hogy igazán túl vannak 
azon a szinten, mint ami szá-
munkra elérhető, vagy legalább-
is megcélozható lenne. Fantá-
ziálhatunk róluk, de láthatjuk, 
hogy ezeknek a dolgoknak iga-
zából nincs sok közük a mi va-
lóságunkhoz. És én pont ezért 
szeretem Noé karakterét. Ő va-
lós, élő hősként jelenik meg 
előttünk, aki kihívásai által ta-
lán emberibb, és ezért talán szá-
munkra is könnyebben megért-
hető, megközelíthető.

Rási úgy jellemzi Noét, mint 
„kishitű” embert, akinek még az 
Isten által ígért özönvíz eljöve-
telét illetően is kétségei voltak. 
Bölcseink meg is írják, hogy ad-
dig fel sem szállt a bárkára, míg 
el nem kezdődött az óriási eső-
zés, míg a víz el nem lökte ha-
jóját a szárazföldtől. Ez azt is 
megmagyarázza, hogy miért ír-
nak sokan olyan kritikusan No-
éról, főleg azon kontextusban 
mikor Ábrahámmal vagy Mó-
zessel hasonlítják össze. Szá-
momra épp ez teszi Noét való-
di hőssé. Mert igazi, mert hús-
vér, mert emberi. Kétségei van-

nak, csakúgy, mint nekem vagy 
neked. Tudom, elvileg arra kel-
lene törekednünk, hogy egy na-
pon tetteink az ősapákéhoz le-
gyenek hasonlatosak. De be kell 
valljam, számomra ez túl ma-
gas követelmény. Ezzel szem-
ben Noé sok szempontból egy 
átlagos ember volt. Hitét olykor 
gyötrő kétségek tették próbára, 
de végül ennek ellenére is meg-
tette, amit tennie kellett. Meg-
építette a bárkát, összeterelte az 
állatokat, és megmentette a civi-
lizációt, hogy aztán nekikezdjen 
egy újnak a felépítéséhez.

Az öreg jiddis mondás tanít-
ja: „Fun a kasha shtarbt men nit” 
– azaz „Egy kérdésbe még sen-
ki sem halt bele.” Az nem a vi-
lágvége, ha nem kapsz minden 
kérdésedre választ. Ez nem tra-
gédia, ezzel még együtt lehet 
élni. A lényeg, hogy ne bénul-
junk meg ezen kétségektől. Kér-
dések, és kétségek mellett is tud-
nunk kell mi a kötelességünk. 
Egy kérdésbe még senki sem 
halt bele. Tetteink azok, amik 
igazán számítanak.

Kovács Kristóf rabbinövendék 
cikke Yossi Goldman rabbi 
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Újságunk kiadása nekünk is 
nagy öröm, ahogy előfizető-
ink számának gyarapodása is. 
Kérjük, ha teheti, megrendelé-
sével támogassa Ön is az Egy-
ség magazin megjelenését! 

Fizessen elő most a www.
fizetes.zsido.com oldalon a 
2017-es évre, és a 2016-ban 
megjelenő további számain-
kat ingyen postázzuk önnek. 
Újságunk korábbi lapszáma-
it a www. zsido.com/egység ol-
dalon találja meg elektro nikus 
formában. További információ
ért hívja a 06 1 2680183as te
lefonszámot.

Megjelent az Egység maga-
zin 90. száma. A novembe-
ri lapban betekintést nye-
rünk a lubavicsi Reb  be, 
Menáchem Men del Schneer-
son vi lági tanulmányai-
ba és megtudjuk, vajon van - 
nak-e háláchikus előírások 
az orvosválasztásra. Szót ej-
tünk technikai újdonságokról 
is, melyekről a Rebbe így vé-
lekedett: „Az új technológiák 
kifejlesztésének végső célja az, 
hogy szent dolgokra használ-
juk őket… az a tény, hogy vilá-
gi célokra is használhatók, sőt, 
akár olyan dolgokra is, me-
lyek a szentség ellentétei, csu-
pán arra szolgál, hogy hasz-
nálhassuk a szabad akaratun-
kat…”. Folytatjuk korábban 
megkezdett témánkat a ma-
gyarországi sírkertek helyze-
téről: ezúttal egy civil összefo-
gást mutatunk be a Kozma ut-
cai zsidó temetőért. Véle mény 
rovatunkban Kőszeg Ferenc 
tör ténész publicisztikáját ol- 
vashatják Auschwitz em lé ké-
nek továbbéléséről. 

Olvasóink visszajelzéseiből 
tudjuk: értékelik és szeretik 
a megújult Egység magazint. 
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Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Napi bölcsesség
Szembe nézni a rosszal
Mindenkinek megvan a 
maga  „rossz oldala”. Lehe-
tetlenség, hogy egy fizikai 
lény hibátlan legyen. A lé-
nyeg, hogy ne meneküljünk 
és ne bújjunk el a bennünk 
lévő rosszak elől. Azonban 
ne is adjuk át nekik magun-
kat kishitűen. A cél, hogy 
szembenézzünk a ténnyel, 
hogy vannak rossz tulajdon-
ságaink, és ha ezt megtet-
tük, akkor módszeresen el-
űzhetjük őket. Önmagunk 
megismerésének és cseleke-
deteink fokozatos megtisz-
tításának útja tűnhet vissza-
taszítónak, ez azonban a Te-
remtőnek tetsző út.

Tzvi Freeman a lubavicsi 
Rebbe tanításai alapján

Velem és a Rebbével történt 

A kerítésmászó Rebbe
Röviddel az 1940-ben történt 
bár-micvóm után mentem 
Crown Heights-be, a Chábád je-
si vába. Ezen korai években még 
az előző Rebbe vezette a mozgal-
mat, s én abban a kiváltságban 
ré szesültem, hogy személyesen 
is merhettem a vejét. Menachem 
Men del Schneerson rabbi –, aki 
tíz évvel később átvette az előző 
Reb be helyét – 1941-ben me-
nekült Európából feleségével, 
Cha ya Mushkával, aki az előző 
Reb be lánya volt. Attól az időtől 
fog va Menachem Mendel rabbi 
a Chábád irodáiban dolgozott. 

Emlékszem egy esetre, mikor 
egy szívességet kellett tőle kérjek, 
nevezetesen az írógépét szeret-
tem volna kölcsönkérni. Elmen-
tem hozzá és azt mondtam: „Van 
valaki, akinek szeretnék egy le-
velet írni, hogy közelebb hozhas-
sam kicsit a hászidizmushoz. Ám 
az én kézírásom nem a legszebb, 
és ebből kifolyólag úgy gondol-
tam, hogy megnyerőbb lesz szá-
mára, ha egy gépelt levelet kap 
kézhez.” Erre a Rebbe – aki per-
sze ekkoriban még nem volt 
Rebbe – visszakérdezett: „Az én 
írógépemet szeretnéd?” Erre 
én: „Ez az egy van itt.” „Boldo-
gan kölcsön adom”, mondta. „De 
egy kitétellel: ma este az emelet-
re megyek az apósommal, és na-
gyon későig leszünk ott. Mivel 
holnap már korán reggel itt kell 
legyél, hogy kinyisd az épüle-
tet az első haszidut órára, fontos, 
hogy időben érjél be. De ha nem 
mész időben aludni, akkor talán 
elalszol, és késve érsz be, és eb-
ben az esetben a diákok jobb hí-
ján csak az ajtó előtt tudnak majd 
toporogni. Így a következőt fo-
gom tenni: hagyom, hogy az író-
gépemet a szobádba vidd, és mi-
kor végzel, hozd vissza, és tedd le 
az ajtóm elé. Én meg, mikor visz-
szaérek, kinyitom az irodát és 
visszateszem az asztalomra.” 

Tetszett az ötlet, így bele-
mentem. Elvittem az írógépet, 
megírtam a levelet, majd vissza-

vittem a gépet, és az iroda ajta-
ja elé tettem, ahogy azt megbe-
széltük. Már épp menni készül-
tem, mikor a következő gondo-
lat hasított belém: „Ez így nincs 
rendben. A Rebbe vejének ma-
gának kell majd lehajolnia, hogy 
felvegye a saját írógépét. Ez így 
nem tisztelettudó.” Így elhatá-
roztam, hogy ott maradok és 
megvárom, hogy mikor vissza-
ér, akkor személyesen vihessem 

neki vissza az irodájába. Így vár-
tam. Már tíz óra is elmúlt majd 
szép lassan tizenegy és éjfél is. A 
szemem már kezdett lecsukód-
ni. Már az egyet is elütötte az óra 
mikor tudatosult bennem, hogy 
milyen régóta várok rá. Attól 
féltem, hogy elalszom, és akkor 
megint csak neki kell visszavin-
nie a gépét az irodájába. 

Elhatároztam, hogy lefek-
szem a lépcsőjére, így, ha meg-
jön vagy rám kell lépnie, vagy 
felébresztenie, hogy keresztül-
jusson rajtam. Ezután elalud-
tam, egészen addig míg hirte-
len meg nem hallottam egy ajtó 
csapódását. Lépteket hallottam, 
majd megláttam a Rebbét, aki 
gyors léptekkel haladt lefelé a 
lépcsőn. Mikor meglátott, gyor-
san átugrott, s már nyúlt is lefelé 
az írógépért. Gyorsan feltápász-
kodtam, s én is megragadtam az 

írógépet, pont egy időben vele. 
Majd azt mondtam: „Hagyd, 
majd én visszateszem a gépet a 
helyére, ne terheld magad..” Ő 
erre azt mondta: „Mondtam, 
hogy menj időben aludni, hogy 
holnap el ne késsél.” A vége az 
lett a dolognak, hogy együtt vit-
tük a gépet az asztalához. 

Ez ugyanaz az írógép volt, 
mint amivel az előző Rebbe a le-
veleit gépelte. Nekem még van is 

jó néhány azokból, amiket azu-
tán küldött nekem, miután el-
mentem New Yorkból. Még sok 
ehhez hasonló emlékem van ró-
luk, ezekből az időkből. Emlék-
szem az egyik Ros Hásánára, mi-
kor óriási vihar támadt. Hatalmas 
felhőszakadás, mennydörgés, vil-
lámlás, amit csak el lehet képzel-
ni. Éppen a Táslich szertartására 
készültünk, amit a Prospect Park 
tavacskájánál szerettünk volna 
megtartani. A nagy vihar ellené-
re nekiindultunk, a menet élén a 
Rebbe. Azonban mikor odaér-
tünk, azzal szembesültünk, hogy 
a park kapui zárva vannak. Nyil-
ván a fenntartók nem feltételez-
ték, hogy ebben a viharban bárki 
is a szabad ég alatt akarna lenni. 
De ez nem állította meg a Rebbét. 
Elrugaszkodott, elkapta a kerítés 
tetejét s átmászott rajta, majd jel-
zett nekünk, hogy mi se tétováz-

A néhai Yosef Goldstein rabbi, akit sokan csak Yossi bácsiként 
ismertek, előadó volt. Rádiót, televíziót és magnót használt, hogy 

azokon keresztül inspirálja nemzedékének gyermekeit anekdotáival 
és zenéivel. Az interjút New Yorkban adta 2001 augusztusában.

zunk. Így követtük. A fia talok se-
gítettek az idősebbeknek, de így is 
többen a nadrágjukat szakították 
a kerítésen, hogy a Rebbét köve-
tően ők is átjussanak rajta. Mikor 
a szertartásról mentünk vissza, 
ugyancsak a Rebbe vezényleté-
vel kezdődött meg a nagy ének-
lés-táncolás. Ez volt az egyik leg-
boldogabb emlékem, ami új ér-
telmet nyert az ötödik lubavicsi 
Rebbe szavai által: „A világ talán 
azt mondja, hogy ha nem me-
hetsz be az ajtón, mássz be az ab-
lakon, én azonban azt mondom: 
Lökáthila Áriber – kezdd az ab-
lakkal!”

Yosef Goldstein

Shortly after my Bar Mitzvah in 1940, I came to the
Chabad yeshiva in Crown Heights and, during
those early years, when the Lubavitcher Rebbe

was Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, I had the
privilege to get to know his son-in-law. Rabbi
Menachem Mendel Schneerson — who would become
the Lubavitcher Rebbe ten years hence — had escaped
from Europe in 1941 with his wife, Chaya Mushka, who
was the Rebbe’s daughter, and from that time he
worked in the offices of Chabad.

I remember one occasion when I needed to ask him for a
favor — namely to borrow his typewriter. I went to see him
and explained myself: “There is someone to whom I need
to write a letter, in order to draw him close to chasidism.
But my handwriting is not so attractive, and I was thinking
that if I typed it, it would be more presentable.”

Right away, the Rebbe — who was not yet the Rebbe, of
course — said, “You want to borrow my typewriter?”

I said, “It’s the only one here.”

He said, “I’ll lend it to you gladly. There is just one thing
— tonight I’m going to be upstairs with my father-in-law,
and I’m going to be there very late. Now I know that you
have to be here early in the morning to open the place
up for a class in chassidus. And I know that if you don’t
go to sleep on time, you might get up late, and people
will be knocking on doors to get inside. So what I’ll do is
this: I’ll let you take my typewriter to your room and,
when you finish, bring it back and put it down on the floor
in front of the door. When I come back, I’ll open up the
office and put it back on the desk.”

I agreed. I took the typewriter and typed the letter, then
brought it back and put it down in front of the office door
as he had instructed. I was about to walk away when the
thought hit me: “This isn’t right. The Rebbe’s son-in-law
is going to have to bend over and pick this typewriter off
the floor. It will not be respectful.” 

So I decided to stand there and wait. When he returned,

I would grab the typewriter and bring it into his office and
put it on his desk. 

I waited, and I waited. It was ten o’clock, then eleven
o’clock, then midnight. My eyes were closing. One
o’clock came and went, and I thought, “He’s upstairs for
so long!”

I was afraid that if I fell asleep, he was going to pass by
me and pick up that typewriter himself. I decided to lie
down on the stairs, so that he’d have to either step on
me or wake me up.

I was sleeping soundly when, all of a sudden, I snapped awake.
A door slamming above woke me up. I heard footsteps. 

He came quickly down the stairs, saw me laying there and
the typewriter by the door. And he just jumped right over
me — he was very athletic — heading for the typewriter. 

I scrambled after him and grabbed one side of the
typewriter as he was picking it up. I was holding this side
while he was holding that side. I said, “Please let me bring
back the typewriter. I don’t want you to be burdened.” And
he said, “I told you to go to bed and be on time for
tomorrow.” 

HERE’S
my

STORY
MY EARLY MEMORIES
OF THE REBBE
RABBI YOSEF GOLDSTEIN

continued on reverse

An inspiring story for your Shabbos table ב�ה

שבת פרשת אמור, ג� אייר, תשע�ד
Shabbos Parshas Emor, May 3, 2014

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 the 900 videotaped interviews
conducted to date. Please share your comments and suggestions.mystory@jemedia.org
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1 egész csirke
2 szál répa
1 kis padlizsán
1 cukkini
1 fej hagyma
1 érett paradicsom
4 gomba
10 gerezd fokhagyma
néhány evőkanál olívaolaj
só és záátár ízlés szerint
A zöldségeket megtisztít-
juk, a fokhagyma kivételével 
mindet nagyobb kockákra 
vágjuk. A csirkét az erre a 
célra szolgáló edény rúdjá-
ra húzzuk, ha nem rendel-
kezünk ilyen formával, ak-
kor egy jénai tál közepére 
fektetjük. A zöldségeket el-
rendezzük körülötte. A fok-
hagymagerezdek egy részét 
a zöldségek közé keverjük, 
4-5 gerezdet pedig a csirke 
bőre alá rejtünk. A húst és a 
zöldségeket is meglocsoljuk 
olívaolajjal, sóval, záátárral 
fűszerezzük. Az egészet le-
fedjük alufóliával, és két 
órán át sütjük 220 fokos sü-
tőben. Ezután a fóliát eltávo-
lítjuk, és még néhány percig 
grillezzük, hogy a hús ropo-
gósra süljön.

A záátár nevű fűszer szá-
rított izsópból készül, só és 
szezámmag hozzáadásával, 
Izraelben népszerű fűszer-
keverék. Érdemes belőle ott-
hon tartani, zöldség- és hús-
ételek, valamint saláták aro-
más ízesítője.

A rabbi válaszol
Halál – A legfontosabb, hogy nincs róla szó

Ön szerint melyik a legfontosabb 
tanítás az ön vallásában, amely 
a halállal kapcsolatban született? 
– tette fel a kérdést a hír24 por-
tál Köves Slomó rabbinak.

Nehéz lenne pár bekezdésben 
összefoglalni a judaizmus tanítá-
sait ebben a kérdésben. Így pél-
dául azt, hogy mit mond a zsidó 
vallás a halál utáni életről, az 
emberi lélek minőségéről, az élet 
kezdetének és végének vallásjo-
gi kérdéséről és a lélekvándorlás 
vallásfilozófiai jelentéséről. 

Ezért aztán nem is ezeket a té-
mákat emelném ki, hanem ma-

gát a tényt, hogy érdekes módon 
maga a Tóra, Mózes öt könyve, 
a judaizmus és a monoteista val-
lások alapműve, érdekes módon 
egyetlen helyen sem említi a ha-
lál utáni élet kérdését. Nem be-
szél sehol – Ádám és Éva egészen 
más jellegű kontextusán kívül – 
az Éden és a Pokol témaköreiről, 
vagy a halál utáni, túlvilági juta-
lom és büntetés kérdéseiről. 

Erre feltehetően az a legké-
zenfekvőbb magyarázat, hogy  
a Tóra, az Élet könyve – hébe-
rül így is nevezzük: Torát cháim, 
azaz az „Élet Tórája”. A Tóra, 
csakúgy mint maga a Judaizmus 

az evilági életre, és az evilági éle-
tünk során adott isteni felada-
tokra koncentrál. Mélyen azt 
tanítja, hogy bizonyos értelem-
ben ez a világ, a fizikai valóság a 
szellemi világoknál is fontosabb, 
itt valósul meg ugyanis az egész 
mindenség teremtésének célja, 
mégpedig, hogy az ember a saját 
szabad akaratából, a jó és a rossz 
közül a jót a válassza. Az „isteni 
rejtőzködés” világát istenesebbé, 
jobbá és szebbé tegye.

„Jobb egy megtéréssel és jó-
cselekedetekkel kitöltött óra 
ezen a világon, mint az egész 
túlvilági élet.” (Atyák 4:17.)

Aki újjáépítette a Thököly úti zsinagógát
Schück Jáákov Joszéf (Jenő) tábori rabbi visszaemlékezései
A tragikus módon kiégett Thököly úti ortodox zsinagóga nem először élt át 
pusztulást. A Holokauszt idején súlyosan megrongálódott zsinagógát a háború 
után Schück Jáákov Joszéf ortodox főrabbi vezetésével újították fel. 

  
The Shul in Rákospalota The Chupah in the courtyard of the Shul on Kazinczy utca (street) 

  
Plaque in Thököly Shul Beis Aharon listing Schuck Jeno (Zeide) as Rov The Shul on Thököly útca (street) 83, "The Neon Shul" 

A magyar hadsereg tábori rab-
bija gyermekeinek és unokái-
nak – akik között szép számmal 
találunk lubavicsi rabbikat is – 
„Nagypapa mesél a gyerekeinek” 
címmel írta meg visszaemléke-
zéseit. 

Ebben így emlékszik visz-
sza első látogatására a Thököly 
út 83-ban: „Egy kisebb sűl (zsi-
nagóga jiddisül – a szerk.) volt, 
eléggé életképes, ami a taglét-
számot illeti, de az épületet telje-
sen kiégették a magyar nácik: az 
ablakokat karton borította ott, 
ahol üvegnek kellett volna len-
nie. Ám a hátsó kert tágas és le-
nyűgöző volt rengeteg árnyas fá-
val és cserjével” – márpedig ez 
fontos szempont volt az ötgye-
rekes Schück családnak. 

A rabbi munkához látott, 
és összeszervezte a közössé-
get, hogy megtisztítsák és hely-
reállítsák a zsinagógát. A felújí-
tás vezetőjétől jött az ötlet, hogy 
neon-csövekből kirakott Dávid-
csillaggal világítsák meg a Tóra-
szekrényt és a bimát. „Amikor 
elkészült, úgy nézett ki, mint 

egy ékszerdoboz, nagyon csi-
nos volt. Ez a sűl volt az első, és 
azt hiszem, az egyetlen neon-sűl 
Budapesten.”

Az ortodox bét din nem is 
nézte jó szemmel ezt a modern 
tempót: „Jáákov Joszéf, nem ne-
ked kellett volna az elsőnek len-

mondtak: kóser. A „neon-sűl” 
megnyithatta kapuit. Az ava-
tó ünnepségén a zsinagóga és a 
kert is megtelt, a kántor énekét a 
fákra erősített hangszórókon át 
is hallgathatták az összegyűltek. 

Más feladatok mellett Schück 
rabbi egy zsidó programot is ve-
zetett a rádióban. Egyik alka-
lommal 1953-ban egy férfi lé-
pett a stúdióba és Schück Jenőt 
kereste. A rabbi aggódva lépett 
elő, kezében a beszédével, amin 
rajta volt a cenzúra engedélye. 
A férfi azonban kitépte a kezé-
ből a beszédét és egy másik la-
pot adott át neki azzal, hogy ezt 
kell elmondania az adásban. 
Hiá ba érvelt a rabbi, hogy eny-
nyi idő alatt nem tud felkészül-
ni az idegen szövegből, nem volt 
mit tennie: „Feleségem volt és 
öt gyerekem otthon. Ha megta-
gadom a kérést, tudtam … töb-
bé senki nem tudna a hollétem-
ről.” Mint írja, ez vezetett ahhoz, 
hogy 1957 elején családjával el-
hagyja Magyarországot. Még ab-
ban az évben Ausztráliába utaz-
tak, és ott kezdtek új életet.

ni, aki neont használ.” – rótták 
meg az akkor a húszas évei vé-
gén járó ifjú rabbit. Azonban, 
amikor meglátták a gyönyörűen 
kifestett zsinagógát, a legszigo-
rúbb ortodox elvárásokat is ki-
elégítő női szakasszal és a ragyo-
gó neon-fényekkel, csak ennyit 


