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Mázl Tov!

Megemlékezők Óbudán. Fotó: Benkő Vivien Cher

Gratulálunk Szurassenkó Dá-
nielnek, a miskolci EMIH hit
község tagjának, brit milája al
kalmából. Dániel a héten szer
dán lépett be Ábrahám szövet
ségébe és a Netánél Dániél ben 
Ávrohom nevet kapta.

Újra zsidó napok Mádon
Második alkalommal ren de zik 
meg a Mádi Zsidó Napok cí mű 
rendezvényt. Szí nes kultu rá
lis programokkal, közös szom  
batfogadással, gaszt ro él mény
nyel és kalan dok kal vár ják az 
érdeklődőket. Szombat este fel 
 lép a Budapest Klezmer Band 
ala pítója: Fegya.

Időpont: június 30–július 2.
Helyszín: 

Csodarabbi fogadó, Mád
Jelentkezés: posta@zsido.com

Regisztrálj a Judaizmus 
Gyorstalpalóra!

Szeretnél jobban megismerked
ni a zsidó hagyományokkal és át
fogó képet kapni a zsidó történe
lemről, vallásról? Két hét alatt el
sajátítanád a héber olvasás alap 
jait? Bekapcsolódnál a zsidó kö
zösségi élet vérkeringésébe? A 
ZSTSZ – Ju daizmus Gyorstalpa
ló nyári sze meszterén a helyed! 

IDőpONTVÁLTOZÁS: 
2017. aug. 20-szept. 1. 

Jelentkezés: posta@zsido.com, 
268-01-83

Kramer Péterre és a Holokauszt áldozataira 
emlékeztek Óbudán

Június 7én délután az Óbudai 
Zsi nagóga előtti téren óbudai 
ho lokauszttúlélőkből, a közös
ség tagjaiból, a helyi önkormány
zat képviselőiből álló emlékezők 
gyűltek össze a polgármesteri hi
vatal és a zsinagó gai közösség ál
tal szervezett ha gyományos Ho
lokauszt megemlékezésre. Jelen 
voltak többek közt Bús Balázs, 
Óbuda polgármestere, Puskás 
Péter, alpolgármester, Kiss Lász-
ló, parlamenti képviselő, Tordai 
Péter, a Frankel Leó utcai körzet 
elnöke, Verő Tamás, a Frankel 
Leó utcai körzet rabbija és a he
lyi egyházak képviselői is.

Köves Slomó rabbi, az óbudai 
kö zösség vezetője beszédében 
azt hangsúlyozta, a Holokauszt
ra emlékezve nem csak az áldo
zatokra, hanem a tettesekre és 
a csendes tömegre is emlékezni 

kell. Emlékeztetni kell magun
kat, hogy ők is „hozzánk hason-
ló átlagos emberek voltak”. „A 
gonosz ugyanis nem valamilyen 
sátáni formában jelenik meg,” – 
hangsúlyozta a rabbi „hanem 
a legszürkébb hétköznapok leg-
szürkébb embereinek a szívébe 
férkőzik be”. A megemlékező be
széd után elhangzott a Himnusz 
és a Szózat, majd az egybegyűl
tek a zsinagógában elmondták a 
23. zsoltárt és a kádist a mártí
rok emlékre.

Óbudán a 18. század elejétől 
éltek zsidók. A közösség a szá
zad végére Magyarország legna
gyobb zsidó közössége lett, köz
pontja a mai Lajos utcai zsina
góga körül volt. Bár a 19. szá
zadban visszaesett a fejlődése, 
a 20. század elején ismét virág
zott az óbudai zsidó élet. A 3600 

főt számláló óbudai közösség
nek 3000 tagja vesztette életét 
a vészkorszakban. A Lajos ut
cai zsinagóga újjáavatása új len
dületet adott az óbudai közössé
gi életnek. 

Ennek a fellendülésnek volt 
elkötelezett támogatója a tavaly 
elhunyt Kramer Péter, akiről Kö
ves rabbi a Holokauszt emlékna
pon elmondott beszédében kü
lön megemlékezett. Kramer Pé
ter, a Holokausztot túlélő árva 
gyermekként maga is a Lajos 
utai zsinagóga közösségének volt 
tagja volt. Emléktábláját pénte
ken, a szombatfogadás előtt avat
ták fel a zsinagógában. A tiszte
letére tartott ünnepségen, és az 
unokahúgai – Babay Katalin és 
Galambosi Ágnes – által az em
lékére adott kiduson megjelentek 
családtagjai és barátai is.  
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Hetiszakasz
Kánaáni kémek

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

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima
Vasárnap-csütörtök: 20:30: Délutániesti ima (a Keren Orban)
péntek: 18:30: Mire való a Rebbe? (Oberlander Báruch előadása); 
  19:30: Minchá délutáni ima, Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45: Hetiszakasztanulás,  9:15: Reggeli ima, majd Kidus; 
  20:10: Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Vasárnap és állami munkaszüneti napok: 10.00: Reggeli ima 
Hétfő-péntek (munkanapokon): 6.30: Reggeli ima
péntek: 19.00: Tanulás, 19.30: Kábálát Sábát, majd Kidus
Szombat: 9:15: Hetiszakasz a kabbala tükrében
  10:00: Reggeli ima, majd Kidus

Szakaszunk – Slách (4Mó-
zes 13:1–15:41.) – fő témá
ja; Mó zes kémeket küld ki 
Kánaán ba. Ezek defetista je
lentésükkel – ami kissé el
túlzott volta el lenére több
nyire a tényeknek megfele
lő volt – elriasztják a népet 
a honfoglalástól, és zúgolód
va ismét kifejezik azon óha
jukat, hogy vissza menje nek  

Egyiptomba. A nagy fokú kis
hitűség láttán Isten elrende
li a negyven esztendős pusz
tabeli bolyongást, melynek 
során kihal a „pusztai nem
zedék”, és az új generáció már 
szabad emberekből áll, akik
nek lelkét nem nyomorítot
ta meg az egyiptomi rabszol
gaság. Ők fogják elfoglalni és 
birtokba venni az országot.

Zsidó híradó
Bár micva a Judafeszten

lönböző szervezetek is bemu
tatkozhatnak. Ahogy minden 
évben, úgy idén is megtalál
hatóak voltak a Kazinczy ut
cában az Egységes Magyaror
szági Izraelita Hitközség szer
vezetei is. A gyerekeket az 
AlefKids és a Bét Menáchem 
iskola várta finomságokkal, 
lufikkal és az elmaradhatat
lan kézműves foglalkozások
kal. Míg a gyerekek az alefbét 
betűivel és a zsidó ünnepekkel 
ismerkedtek, addig a szülők 
a vasárnapi suli vezetőitől és 
a hébermagyar kéttannyelvű 
bölcsőde, óvoda és iskola pe
dagógusaitól kaphattak tájé
koztatást az oktatási progra
mokról. Ugyancsak sokan ér
deklődtek az EMIH szeptem
berben induló gimnáziuma, 

Kérdezd a rabbitstand sem.  
Az érdeklődők az egymást  
vál tó rabbiktól és rabbi nö ven  
dékektől kérdezhettek sza 
 badon. Ennél a standnál le
het tfilint raknia azoknak a 
zsidó férfiaknak, akik aznap 
még nem teljesítették ezt a 
micvát. Ezt a kampányt év
tizedekkel ezelőtt a lubavicsi 
rebbe, Menáchem Mendel 
Schneerson rabbi indította 
út jára. Idén különleges ese
mény is zajlott a standnál: a 
tfilinrakók között akadt va
laki, aki még sohasem teker
te magára az imaszíjakat. Így 
tu lajdonképpen itt, a Ju da
feszten vált bár micvává azzal, 
hogy életében először teljesí
tette ezt a különleges paran
csolatot. 

A sivatagban ragadt nemzedék

Hetiszakaszunkban Mózes ti
zenkét kémet küldött, hogy 
feltérképezzék Kánaánt, és be
számoljanak az ott uralkodó vi
szonyokról. Ám negyven nappal 
később a kémek lesújtó hírrel 
érkeztek vissza, aminek hatására 
a nép elveszítette korábbi remé
nyét, s nem tudott bízni többet 
az isteni ígéretben sem.

Erre Isten megharagudott. 
Közölte Mózessel, hogy a nem
zedék, mely megkapta a Tórát, 
már nem léphet a Szentföldre. 
Elrendelte, hogy a nép a siva
tagban élje le a további életét, s 
csak a következő generáció foly
tathatja a küldetés érdemi betel
jesítését, hogy meghódítsák Ká
naán földjét, és Szent Földdé, Is
ten evilági lakhelyévé változtas
sák azt.

Schneur Zalman rabbi, az 
első lubavicsi rebbe azt tanítot
ta, hogy a generáció problémája 
a túlzott spiritualitás volt. A nép, 
melyet az isteni csodák kísértek 
a sivatagi vándorlás során (man
na, Mirjám kútja, stb.), egysze
rűen nem akarta felcserélni ezt 
az utópisztikus életet a valós élet 
mindennapi küzdel mei re. Úgy 
gondolták, hogy nem lehet egy
szerre magas spiri tuális szin
ten élni, és ugyanakkor megfe

lelni az élet által diktált kihívá
soknak.

Van valami, amit sem a ké
mek, sem egész nemzedékük 
nem értett meg: Isten nem a si
vatagi vándorlásra teremtett 
minket, hanem a földi életben 
való helytállásra.

A sivatagban eltöltött évek, 
ahol semmivel sem kellett tö
rődni, csak a magasztos, isteni 
dolgokkal, felemelőek, ám ön
magukban semmit sem jelen
tenek. Az igazi feladat ugyanis 
csak ezután jön. Megvalósítani, 
érezhetővé tenni mindazt a Föld 
összes lakója számára, amit csak 
mi éreztünk a sivatagban.

Elődeink nem végezték be 
kül detésüket, a sivatagban ra
gadtak, sőt még mi is ott va
gyunk. De a mi feladatunk, hogy 
folytassuk az általuk megkezdett 
utat. Hogy felvértezzük magun
kat a sivatagban megszerzett tu
dással, az isteni örök igazsággal, 
s ennek birtokában kilépjünk a 
világba munkához látni, hogy 
Isten lakhelyévé emelhessük azt. 
Hogy mikor a világra tekintünk, 
Istent lássuk viszont benne.

Kovács Kristóf rabbinövendék 
cikke Yanki Tauber rabbi írása 

nyomán

A pusztAság térképe

egyiptom

Itt áll 
ön

A Judafeszt 
immár hosz 
szú évek óta 
a hazai zsi
dóság fesz
tiválja, ami
kor az egész 
nap tartó 
vá l  tozatos 
programok 
mellett a kü

a Mai mo
ni   desz iránt 
is – tudtuk 
meg Szilánk 
Zsuzsa ope
ratív igazga
tótól.

Az EMIH  
standja mel
lől nem hiá
nyozhatott a 

A szervezők is megálltak nálunk 
tfilint rakni
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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
Emeld magasabb 

szintre az anyagi világot
A nehézségeken keresztül az 
anyagi világ könyörög hoz
zánk: „Tisztíts meg! Emelj 
fel!”. A kihívások azért 
adód nak az életünkben, 
mert tudják, hogy szembe
szállunk velük és ezáltal be
teljesítik létük értelmét. 

Tzvi Freeman a lubavicsi 
Rebbe tanításai alapján

Velem és a Rebbével történt 

Mit adott a Chábád a Harvardnak?
1951ben találkoztam először  
a Rebbével. Ez közvetlen azután 
volt, hogy elfogadta a moz galom 
ve zetését. Ekkor a Ye shiva Uni
versity középiskolá já nak, a 
Brook lyn Talmudic Aca demy
nek voltam a tanuló ja, a Bed ford 
Avanue és a Pre sident Street sar
kán. Ezekben az évek ben a leg
jobb barátomat Tzvi Gronernek 
hívták, aki a Reb be titkárának,  
Yehuda Leib Gro ner rabbinak 
volt az unokaöccse. Így, ha bá
csikájával szerettünk volna ta
lálkozni, mindig a 770 felé vet
tük az irányt. Ilyenkor mindig 
vittünk szendvicseket, s az egész 
ebédidőt vele töltöttük. Ezeken 
a látogatásokon a Rebbével is 
többször volt alkalmunk beszél
getni.

Legközelebbi hosszabb talál
ko zóm a Rebbével jóval ezután, 
1970ben történt. Ekkor Art
hur Goldberg bíró assziszten
se voltam, aki akkoriban a kor
mányzói tisztségért volt verseny
ben New York államban. Meg
kért, hogy szervezzek le ne ki egy 
találkozót a Rebbével. Így tet
tem. Mikor a Chábád központba 
értünk, úgy terveztem, hogy míg 
ők a Rebbe szobájában beszél
getnek, én kint fogok várni rájuk. 
De nem így történt, mert legna
gyobb meglepeté semre a Rebbe 
engem is behí vott a megbeszé
lésre. Hosszú találkozó volt,  
egy órán keresztül tartott. A 
Reb bét nagyon érdekelte Gold
berg bíró szerepe az ENSZben, 
melyet 1967ben, a hatnapos há
ború során töltött be. 

Abban az időben Goldberg 
bíró, aki egyébként zsidó volt és 
Izrael Állam nagy támogatója, 
teljesen véletlenül az ENSZ Biz
tonsági Tanácsában is pozíciót 
töltött be. Ekkor bocsátotta ki 
az ENSZ a „242es határozatá
nak” vázlatát, ami a békéhez ve
zető út lényegi lépéseit és eszkö
zeit tartalmazta. Bár részletesen 
megbeszélték az akkoriban tör
tént eseményeket, érdekes mó

don mégsem volt politikai jelle
ge a be szélgetésnek. 

Goldberg nem jóváhagyást 
kért a Rebbétől, inkább taná
csokért folyamodott hozzá New  
Yorkot, illetve a zsidó közössé
geket, azon belül is főleg a Chá
bádot illetően, ugyanis abban  

Azt akartam elérni, hogy 
egy ponton összeköthessük a 
Chá bád ottani erőfeszítéseit az  
én csapatom tevékenységével.  
Ez egy idő után sikerült is, amit 
óriási sikernek könyveltem el.  
A Rebbe külön engem kért meg  
erre a feladatra, mert tudta,  

az időben még nem igazán volt  
ismerős Brooklynban. Nagyon  
érdekes, gondolatébresztő be
szélgetés volt. Én leginkább 
csak hallgattam, és igyekeztem 
mindkettő jük től tanulni. Em
lékszem, a Reb  be sürgette Gold
berget, hogy is merje meg job
ban a közösséget, s azt, hogy kik 
a választói, tá mogatói. Továbbá 
figyelmeztette, hogy amennyi
ben a zsidó közösségekről van 
szó, kerülje a sematikus gon
dolkodást, s ne higgye, hogy az 
egyik közösség szükségszerű
en olyan, mint a másik. Kiemel
te például, hogy Man hattan és 
Brooklyn nagyon kü lönböző, s a 
brooklyni közösséget is jobban 
meg kell ismernie.

Ezt követően még egyszer ta
lálkoztam a Rebbével, a Szovjet
unióba tett rendszeres utazása
im kapcsán. Az 1970es, 1980
as években gyakran utaztam 
oda, hogy segítsem az ott élő és 
folyamatos megpróbáltatásokon 
keresztülmenő zsidók életét.

hogy képes vagyok a lehető leg
diszkrétebben működni, nem 
keltve túl nagy feltűnést, ami 
esetleg intenzívebb ellenállást 
váltana ki a szovjet oldalról. 
Úgy gondolta, hogy ez a legjobb 
módja a szovjet zsidóság megse
gítésének. Küldetésemre áldá
sát adta, s bár ez után már nem 
találkoztunk túl sokszor, de to
vábbra is állandó levelezésben 
maradtunk.

1994ben bekövetkezett ha
lálakor nagyon sokan kétségbe
es tek. Mindenki a mozgalom 
jö vő jéért aggódott. De a Rebbe 
elő relátó volt, s már mindent jó 
elő re megtervezett és bebiztosí
tott. S ma, a mozgalom nemcsak 
hogy tovább él, de folyamato
san növekszik, terjeszkedik a vi
lág minden szeglete felé. Ékes 
pél dája ennek Zarchi rabbi ese
te. Mikor Hirschy Zarchi rab
bi először állt elő azzal az őrült 
ötlettel, hogy nyissunk Chábád
házat a Harvardon, senki sem 
hit te, hogy ez megvalósítható. A 

Harvard a világ intellektuális fel
legvára, a Chábád meg inkább 
érzelmispirituális dimenzión 
közvetíti a tanításait, így nem 
gondoltuk, hogy a kettőt ösz
sze lehet hozni. Mára mégis el
mondhatjuk, hogy 350 év után, a 
chochma, bina és dáát [ezeknek a 
kezdőbetűi adják a Chá bád szót 
– a szerk.] – azaz a bölcsesség, 
értelem és tudás is beköltözött 
az egyetemi élet mindennapjai
ba. És én mondom, erre sosem 
volt akkora szükség, mint ma
napság. Zarchi rabbi pótolta azt, 
ami hiányzott a Harvardról: a 
lelket, héber szóval nesámát. Egy 
olyan he lyen, mint a Harvard, 
rengeteg nagyon jól képzett, ér
telmes ember van. Ám gyakran 
valami mégis hiányzik a szemé
lyiségükből: a transzcendenciá
ra való érzékenység, az, hogy ké
pességeinket egy pont után va
lami magasabb érdek szolgála
tába kell állítanunk. Olyannak 
a szolgálatába, ami túlmutat raj
tunk. A Rebbe tanításait követve 
Zarchi rabbinak sikerült lelket, 
spiritualitást vinnie a harvardi 
közösségbe.

Alan Dershowitz

Alan Dershowitz amerikai ügyvéd, szerző, egyetemi tanár. 
1967 óta tanít jogot a Harvardon. Az interjút Manhattanben adta, 

2014 májusában.
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük ne dobja el!

„Hatalmas lelkierővel járták végig az élet állomásait”
Az óbudai közösség egyik legrégebbi, egyben legaktívabb tagja, Klein Péter nemrégiben emlékezetes és mély tanulságot hordozó be-
szédet mondott a zsinagógában jelenlevők előtt. Az általa elmondottak a hallgatóság nagy részében máig ható nyomot hagytak, ezért 
úgy döntöttünk, megkérjük pétert, hogy a múlt század legnagyobb tragédiájával átitatott, mégis az örök újrakezdés üzenetét hordozó 
családi történetének kisebb körben már megosztott epizódjait tárja a Gut Sábesz olvasói elé.

„Most utaztak éppen el.” Ma 
már tudjuk, hogy Auschwitz
ba vezetett az útjuk. Apai nagy
apámnak felesége küldött leve
let, amelyben röviddel azelőtt, 
hogy a gyerekekkel együtt elvit
ték volna, részletesen felsorolta, 
a családi vagyon különböző ré
szeit mely szomszédok gondja
ira bízta. A levelet a nagyapám 
megkapta, és amikor a munka
szolgálat gyötrelmeiből végre 
hazatérhetett, a szerettei elvesz
tése miatti kínzó fájdalom mel
lett az egykori közös élet színhe
lyére visszautazva azzal is szem
besülnie kellett, hogy a levélben 
megjelölt szomszédok egyike 
sem emlékszik a számára meg
őrzésre átadott „állítólagos” va
gyontárgyakra. 

Ez alapján azt kell gondol
jam, hogy Török Ferenc a mo
zikban futó, aktuális filmje, az 
1945 hű képet fest a hazatérő
ket fogadó egykori állapotokról. 
Erős a gyanúm, hogy a falu la
kóinak jelentős része jó előre ké
szült a nagyapám és a többi zsi
dó elhurcolására. Mind jobban 
a magukénak érezték a látszólag 
gazdátlanná vált vagyontárgya
kat, abban bízva, hogy jogos tu
lajdonosaik úgysem térnek visz
sza többé. Ám ha ez esetenként 
mégis megtörtént, mindent ta
gadtak. Így történt ez a nagy
apámmal is, akinek a számára 
legfontosabbak mellett az összes 
értéke is odaveszett.

Ennél sokkal fontosabb 
azonban, hogy a szörnyű tragé
diák után mindkét nagyapám 
ismét talpra állt. Újra nősültek, 
gyermekeik is születtek, az én 
szüleim, és a nyolcvanas életéve
ikben bekövetkezett halálukig – 
a tragédia mérhetetlen fájdal
mával együtt élve – hatalmas lel
kierővel járták végig az élet állo

nem szabad átlépni, sem hagy
ni, hogy mások átlépjék azokat. 
Az akkor történtek rávilágíta
nak arra, hogy mi történhet ak
kor, ha egy népet a teljes méltó
ságától megfosztanak, lelkileg, 
szellemileg megtörik, míg végül 
képtelenné nem válik az ellen
állásra. A múlt század két egy
mást követő totalitárius rend
szere először fizikailag tört a zsi
dóság megsemmisítésére, majd 
szellemileg próbálta meg ellehe
tetleníteni, elvágni saját spiritu
ális gyökereitől. Ez utóbbi szin
tén óriási probléma és hatalmas 
veszély is egyben. Ezért hang
súlyozzák a zsidóság tanításai, 
hogy amikor fizikai veszélyekkel 
kell szembenéznünk, van helye 
a diplomáciának, ám ha a szel
lemi gyöngítésünkre, pusztítá
sunkra törnek, azonnal fel kell 
vennünk a harcot hagyománya
ink védelmében!”

„Számos sorstársukhoz hason
lóan az én két nagypapámat is 
munkaszolgálatra vitték. Az 
anyai nagypapám a felesége 

mellett két gyermeket hagyott 
otthon, az apai oldalról szár
mazó nagypapám a feleségének 
és három gyermekének kény
szerült búcsút inteni. Egyikük 
sem látta többé a szeretteit. A 
két család otthon maradt tagjait 
ugyanis kisvártatva szintén el
hurcolták, és nem is tértek visz
sza a Vészkorszak poklából. 

A családi emlékezet két leve
let is megőrzött, amelyekből az 
éppen munkaszolgálaton levő 
férfiak az utolsó hírekről érte
sülhettek az otthoniakkal kap
csolatosan. Anyai nagyapámnak 
egy volt alkalmazottja üzent, aki 
rövid írásában így fogalmazott: 

másait. Az odaveszett gyerekek 
neveit viseljük egyébként polgá
ri nevünkben Judittal, a testvé
remmel. Nekem a második ne
vem Miklós, Judité Ágota, egye
dül az ötödik gyerek, Magda ne
vét nem viseli a ma élők közül 
senki.

Meggyőződésem, hogy a csa
ládunk története is fontos figyel
meztetés arra nézve, hogy van
nak határok, amelyeket sem
milyen körülmények között 

Apai nagyapám 
első feleségével 

és a három gyerekkel

Az apai nagyapám három 
gyereke Magda, Miklós,  

Ágota

Anyai nagyapám


