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Hangulatképek a Mádi Zsidó Napokról

Véget ért a tanév
Ismét sikeres évet zárt a Bét 
Menáchem Általános Iskola, 
Óvoda és Bölcsőde. Az isko
lások színes műsorral búcsúz
tak az évtől. Az iskola vezetői, 
Oberlander Batsheva és Zám-
bó Kálmánné Irmus megkö
szönték a pedagógusok mun
káját és kiosztották a legjob
ban teljesítő tanulóknak járó 
jutalmakat. A bölcsiseket és az 
ovisokat évzáró gyereknappal 
várták vasárnap. Az ugrálóvár, 
a gokart, az arcfestés és a kerti 
parti nyújtotta izgalmak köze
pette a kicsik rövid műsorok
kal mutatták be szüleiknek, 
mit tanultak az év során. 

Megemlékezés 
Keszthelyen

A Holokauszt keszthelyi már
tírjairól emlékeztek meg a kö
zösség tagjai múlt héten. Faith 
Aser beszédében felhívta a fi
gyelmet a vörös tehénnel fog
lalkozó hetiszakasz és a vész
korszak közötti párhuzam
ra. Mint mondta; vannak az 
Örök kévalónak törvényei, me
lyek nek megértése meghalad
ja az emberi felfogóképességet. 
Mindez arra tanít, hogy bíz
zunk akkor is, amikor nehéz 
kö rülmények közé kerülünk. 
Az igazi megemlékezés az, ha 
továbbvisszük a mártírok em
lékét. – összegezte Faith.

Mázl tov!
Gratulálunk Erős Ivánnak és 
Hercz Roninak kisfiuk, Nátán  
hajvágása alkalmából. Kívá
nunk sok sikert gyermekük 
zsidó neveléséhez, melyet ezen 
a napon kezdtek meg!

Gratulálunk Sebők Dávid-
nak és Liorának fiuk, Eitan 
bár micvája alkalmából. Eitant 
Faith Aser készítette fel és az 
Óbudai zsinagógában hívták 
fel először a Tórához, rokonok 
és barátok jelenlétében. Kí
vánjuk, hogy haladjon tovább 
a zsidóság útján!

Fegya koncert és kalácssütés 
a második Mádi Zsidó Napok rendezvényen

Második alkalommal rendezték 
meg a Mádi Zsidó Napokat. A 
há romnapos rendezvény házi
gazdája a gyönyörűen felújított 
mádi rabbiházban működő Cso
darabbik útja Fogadó. A látoga
tóközpontot és zarándokszállást 
is magában foglaló intézmény 
vezetője, Frank Mariann kérdé
sünkre elmondta, a vezérfonal 
ez úttal is a nyitottság volt: a válto
za tos programok egyes részeire 
kü lönkülön is befizethettek az 
ér deklődők. Voltak, akik az „all 
inclusive” szolgáltatást választ
tották, kezdve a rabbiházban, 
vagy Mád valamelyik szállodá
jában biz tosított szállástól, az 
Óbudai Zsi nagóga csapata által 
kínált ki emelkedő színvonalú 
étkezé se ken át az előadásokig és 
szerve zett programokig. Mások 
egyegy programra jelentkeztek 
csak, mint például a szombati esti 
Fe gya koncertre.

A rendezvény első két napjá
nak menetrendjét a hagyomá
nyos sábeszi elfoglaltságok ha
tározzák meg. Ennek első lé
pése a szombati kalács sütése, 
amihez idén az EMIH nemrégi
ben alakult miskolci tagszerve
zete, a Barhesz Egyesület nyúj
tott segítséget. Fuchs Jehoshua 
miskolci rabbi vezette be a ka
lácsfonás fortélyaiba az érdek
lődőket. 

A szombat beköszöntével  
megtelt a messze földön híres  
b arokk zsinagóga. „Mindig 
könnye kig meghatódom, ami
kor zsinagógában szertartás van  
és megtelik élettel.” – meséli  
Frank Mariann, aki gyakran em  
legeti viccesen, hogy ő lett a 
má di zsidó, amikor családjával 
vissza költözött Tokajhegyaljá ra 
és elvállalta a rabbiház vezeté
sét. Az imák és a hagyományos 
sá beszi étkezések között előadá

sokkal és közösségi programok
kal telik a nap. Nagy sikert ara
tott például a Monopoly társas
játék mintájára készített „Zsi na
poly” játék. 

Idén nagyon sok helyről ér
keztek résztvevők, Nyíregy
házáról, Egerből, Székesfehér
várról, Orosházáról. Szerve
zett hitközségi csoportok jöt
tek Budapestről, Nagyváradról 
és Miskolcról. „Van egy hölgy, 
aki minden nagyobb rendez
vényünkön itt van. Nemrég fe
dezte fel zsidó származását és 
most a gyökereit keresi nálunk.” 
A Mádi Zsidó Napok azon
ban mindenki számára nyitot
tak, sok a nem zsidó résztvevő 
is. „Ez egy nyitott rendezvény, 
tele tudással és élményekkel. A 
zsidóknak ez egy közösségi él
mény, a nem zsidókat pedig kö
zelebb hozza a zsidósághoz.” – 
összegzi Frank Mariann.  
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Hetiszakasz
Átok helyett áldás

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: Az igazi szeretet (Oberlander Báruch előadása);
  19:30: Minchá délutáni ima, Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45: Hetiszakasztanulás, 
  9:15: Reggeli ima, majd Kidus; 20:15: 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 – Bálák (4Mózes 
22:2–25:9.) – részletesen leír
ja, hogyan bérelte fel páni fé
lelemben Bálák, Moáb királya 
Bileámot, a mezopotámiai va
rázslót, hogy jöjjön és átkozza 

ki a határon felvonuló, Kána
ánba készülő zsidó népet. Ezt 
Bileám „legjobb tudása sze
rint” meg is kísérli, de csütör
tököt mond: átok helyett áldás 
jön a szájából.  

Zsidó híradó
Bemutatták az új Talmudfordítást 

az EMIH központjában

Az izraeli főrabbi jelenlété-
ben mutatták be az EMIH 
gondozásában megjelent el-
ső magyar Talmudfordítást. 
A bemutatón Köves Slomó rabbi 
elmondta, hogy a fordítás azért 
készült, hogy a zsidó bölcses
ség autentikus változatát megis
merhessék az érdeklődők. 

David Lau, Izrael Állam fő
rabbija nagy jelentőségűnek 
nevezte, hogy a Talmud ha
talmas örökségének egy része 
mostantól a magyar közön
ség számára is hozzáférhető. 
Mindebben a magyarországi 
zsidó közösség újjászületésé
nek megmásíthatatlan bizonyí
tékát látja. A magyar szövegen 
keresztül azok is kapcsolódni 
tudnak a zsidó hagyományok
hoz, akik keresik az utat iden
titásuk megtalálásához. 

Soltész Miklós államtitkár a 
kiadvány jelentőségét méltat
va úgy fogalmazott: „joggal le-

het büszke mindenki, aki részt 
vett a fordítás és a kiadás meg-
valósításában.” 

Oberlander Báruch rabbi a 
Talmud történetéről és a for
dítás nehézségeiről beszélt. A 
Talmud szövegének nem csak 
hihetetlen mennyisége, de bo
nyolult tartalma is igényli, 
hogy a laikus olvasót hozzá
értő mester segítsége a mű ta
nulmányozásában. „A jó for
dításhoz mindenképp szüksé
ges a szöveg magyarázatokkal 
való kiegészítése, hogy a lai
kusok is helyesen értsék.”

A most megjelent 18 tal
mudi vita fordítását 1998ban 
kezdték meg, a Zsidó Tudomá
nyok Szabadegyetemének tan
anyagaként. A különleges, két
kötetes kiadvány, melyet össze
sen 1500 példányban nyomtat
nak ki, két hét múlva lesz 
el érhető a Keren Or központ
ban. (1052 Bp., Károly krt. 20.)

Bálám és a gőg bukása

Isten csak nevetni tud az embe
ri gőgön és önhittségen. Kitűnő 
példája ennek a bábeli zűrzavar, 
mikor az emberek azt hitték, 
hogy a hatalmas épületen ke
resztül felérhetnek Istenhez, de 
a vége az lett, hogy még egymást 
szavát sem értették meg. Másik 
pél da erre, mikor az óriási pira
mi sokat építő egyiptomiaknak 
egé szen apró kis rovaroktól kel
lett, megszégyenítő csapást el
szen vedniük. Ám talán mindnél 
éke sebb példa az emberi gőg kö
vetkezményeire Bálám története.

A moábita király és a mi djá
ni ta vezetők Bálámot bérelik fel, 
hogy átkozza meg a zsidókat. 
Erről kezdetben még Isten lebe
széli, de végül mégis útnak indul 
ellenük. Ám útközben szama
ra hirtelen megtorpan. Észreve
szi azt, amit Bálám nem, hogy 
egy angyal állja útjukat. Bálám 
kitartóan üti a szamarat, hogy 
jobb belátásra bírja, egészen ad
dig, míg az meg nem tagad min
denfajta együttműködést. Ekkor 
Isten kezd el rajta ke resztül be
szélni, és hirtelen ő is meglátja 
az angyalt. Isten üzenete egyér
telmű: 

„Ha azt gondolod, hogy az 
átkoddal Istent játszhatsz, meg

mutatom neked, miként változ
tatok egy szamarat prófétává, és 
egy prófétát szamárrá.”

Az olyan pogány próféták, 
mint Bálám, sosem tanulták 
meg a leckét, amit egy nap azon
ban mindannyiunknak meg kell 
tanulnunk. Isten nem azt várja 
el tőlünk, hogy az ő szerepében 
tetszelegjünk, csak azt, hogy ele
get tegyünk a parancsolatainak. 
Isten csak nevet azokon, akik 
azt gondolják, hogy felérhetnek 
hozzá, vagy, hogy az ő erejével 
rendelkezhetnek.

Az emberi gőg, végső soron 
mindig bukásra van ítélve. Egy 
olyan világban, ahol az aktuá
lis hatalomgyakorlók mindig 
az önfényezéssel vannak elfog
lalva, a zsidó nép olyan köny
vet írt melyben mindent, ami
ben sikert aratnak, azt Istennek 
tulajdonítják, s mindent ami
ben elbuktak, azt a saját szám
lájukra írják. És ez nem gyengí
ti őket, de olyan erőt ad nekik, 
amit semmilyen más módon 
sem lennének képesek elérni.

Kovács Kristóf 
rabbinövendék cikke 

Jonathan Sacks rabbi 
írása nyomán
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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
Mivel győzzük le 

a hücpét?
Ez a világ a szemtelenségen 
(hücpén) alapul. Van mer
sze magát világnak nyilvá
nítani, azt állítani, hogy füg
getlen a Teremtőjétől, s ta
gadni a kapcsolatát azzal az 
erővel, amely folyamatosan, 
minden pillanatban megte
remti a létezését. A hücpét 
hücpével kell legyőznünk.

Tzvi Freeman a lubavicsi 
Rebbe tanításai alapján

Velem és a Rebbével történt 

Nem baj, ha nem lubavicsi, csak legyen
Moshe Salzbergnek hívnak. Por
tugáliában nőttem fel, Lisszabon 
városában, ahol szüleim a háború 
éveit töltötték. Gimnázium után 
New Yorkba mentem tanulni a 
Yeshiva Universityre, és a brook
lyni Politechnic Instituteba. Ezt 
követően megházasodtam, majd 
Montreálba költöztem, hogy 
mun kát találjak. Már közel ötven 
éve, hogy itt élek, s ez idő alatt ré
sze lettem az itteni zsidó közös
ségnek is. Ez leginkább azért 
ala kult így, mert van három gyer
mekem, s fontos volt számomra, 
hogy biztosítsam nekik a hagyo
mányos zsidó vallási oktatást.

1968ban, mikor Meyer fiam 
készült megkezdeni tanulmá
nyait, két zsidó intézmény volt 
Montreálban. Az egyik a Merkaz 
HaTorah, ami egy litvis jesiva, 
a másik pedig a lubavicsiak 
jesivája volt. Igazság szerint, a 
két intézmény vezetői pont egy
szerre érkeztek meg a város
ba, így egy ideig együtt dolgoz
tak, de végül aztán kettéváltak, s 
a lubavicsiak is, és a Merkaz Ha 
Torah is megalapította a maga 
külön intézményét. Már akkori
ban is nagy volt a lubavicsi kö
zösség Montreálban, s szeret
tek volna haszid oktatást bizto
sítani gyermekeiknek. Ám míg 
a lubavicsiak remekül futtat
ták fel intézményüket, a Merkaz 
HaTorah kihívásokkal küszkö
dött ilyen téren, s nem tudta fel
tölteni az osztályait. Eljött az a 
pont, hogy már Meyer fiam ta
nulmányait sem láttuk biztosí
tottnak az iskolában s egyre több, 
gyerekét beíratni készülő szülő 
kezdett el hasonlóan érezni. Így 
páran  azon kezdtünk gondol
kodni, hogy alapítani kéne egy új 
iskolát, tekintve, hogy a Merkaz 
Hatorah valószínűleg hamarosan 
megszűnik.

Ekkor vettem fel a kapcsola
tot a lubavicsi vezetőkkel, akik 
nem akartak egy új jesivát a vá

rosban, ehelyett inkább azt sze
rették volna, ha mi is hozzájuk 
íratnánk be a gyerekeinket. Ép
pen akkoriban emeltek egy új 
épületet a Westbury Avenuen, 
így már ők is letelepedtek a kör
nyéken. Több szülővel közösen 
megbeszéltünk egy találkozót  

sos egydollárostól. Ez a mai na
pig megvan. Azon első találkozó 
olyan különös nyomot hagyott 
bennem, hogy bíztam benne, 
esetleg a mostani dilemmámat 
illetően is tudna segíteni.

New Yorkba utaztam a Chá
bád központba. Sokat vártam, 

Sputz rabbival, valamint Ger litz
ky és Greenglass rabbikkal, hogy 
megvitassuk egy jesiva tervét, 
amit közösen nyitnánk. A talál
kozó nagyszerűen zajlott, egé
szen addig a pontig, míg meg 
nem kérdeztük, hogy kik dön
tenek majd a tanárok kilétét ille
tően. Ezt a kérdést hallva először 
egymásra néztek, majd ránk, s 
azt felelték: „Nos, nekünk már 
megvannak a tanáraink.” Erre 
én azt mondtam: „Igen, de lehet, 
hogy szeretnénk, ha esetleg má
sok is tanítanának az iskolában 
és nem csak lubavicsiak.” Ebbe 
azonban már semmiképpen sem 
akartak belemenni, s ez véget is 
vetett egyszer s mindenkorra a 
beolvadási kísérletünknek.

Eszembe jutott, hogy a 
Rebbéhez fordulok, hogy meg
kérdezzem, ő miképpen véleke
dik a terveinkről. Egyszer már 
találkoztam vele korábban, mi
kor a Gan Israel nevű tábor 
montreáli megalapításáról tár
gyaltunk. Azon a találkozón a 
Rebbe egy ötdolláros bankjegyet 
adott nekem, eltérően a szoká

de végül hajnali egy órakor be
bocsátást nyertem hozzá. Meg
kérdezte, hogy miről akarok 
vele beszélni. Mondtam, hogy 
egy új jesiva nyitásán gondol
kozom Montreálban, aminek a 
Yeshiva Gedolah nevet adnám. 
„Van hozzá elég tanulód?” kér
dezte. „Most még csak öthat ta
nulóval számolunk az első évfo
lyamban, de bízunk benne, hogy 
minden évben egyre több lesz, s 
végül sikerül elérni a kívánt lét
számot.” Hozzátettem, hogy a 
gyerekek vallásosak szeretné
nek lenni, de nem feltétlenül a 
lubavicsiak.. A Rebbe nagyon 
megértőnek tűnt. Azt mond
ta: „Építsd meg a jesivát! Olyan 
szépet, amilyet csak tudsz. Fon
tos, hogy minden tanteremben 
legyen légkondicionáló, és min
den igényes legyen, mert ezeket 
a gyerekeket az anyukáik szeret
nék szép és kényelmes helyen 
tudni.” Nagyon meglepett a vá
lasza, pláne, hogy így kiemelte 
a légkondicionálás fontosságát. 
Abban az időben ez a beren
dezés még luxusnak számított. 

Különösen megérintett, hogy a 
Rebbe milyen segítőkésznek és 
támogatónak bizonyult egy má
sik, nem lubavicsi intézmény 
ügyében is. Nem akarta kihasz
nálni a helyzeti előnyét. Megér
tette, hogy nem mindenki akar 
lubavicsi lenne, s hogy nem is 
kell mindenkinek lubavicsinek 
lenni. Istent sokféle módon le
het szolgálni, és ez így van jól. A 
találkozás végén a Rebbe az ál
dását adta, és sok sikert kívánt. 
Mikor visszatértem New York
ból, úgy tűnt a lubavicsiak ösz
szes ellenérzése megszűnt a má
sik jesiva létrehozását illetően, 
így sikeresen megalapítottam 
a Yeshiva Gedolaht. Öt évvel 
létrejöttünk után egyesültünk a 
Merkaz HaTorahval, és ma már 
450 tanuló látogatja nap mint 
nap az intézményt, hogy Tó
rát tanuljanak, a legkisebbektől 
kezdve egészen a már érettségi
zett tanulókig. Köszönhetően a 
Rebbe áldásának.

Moshe Salzberg

Moshe Salzberg Kanadában él családjával, Montreálban. 
Az interjút otthonában adta, 2011 januárjában
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük ne dobja el!

Smadar Morragh, a vallásos stand-up komédia királynője 
Különleges szezonzáró női esttel kedveskedett az Óbudai zsinagóga női tanulókörének a program vezetője, Köves Dvora rebbecen. A 
lubavicsi rebbe jorcájtja alkalmából szervezett női fárbrengenen, haszid összejövetelen a holland születésű izraeli színésznő és stand-
up komikus, Smadar Esther Morragh családja történetéről szóló előadással lépett fel. A fergeteges előadásban – melyet most először 
mutatott be tolmáccsal – megelevenedett a történelem egy izgalmas szelete. 

hollandul vallási kérdésekről. És 
könyvet is írok. 

– Akkor nem unatkozol…
– Nem (nevet). Meg még 

sportolok is, főzök, elfoglalom 

lásos nőknek. Úgy látom ezt, 
mint egy folyamatot. Öt éve 
nem gondoltam volna, hogy 
ilyen sikereket érek el a vallásos 
nők világában. 

– Visszajársz még Hollandiá-
ba?

– Igen, szeretek oda menni, a 
fivérem még mindig ott él a csa
ládjával. Kevés régi baráttal tar
tom a kapcsolatot, közülük az 
egyik az énektanárom. Amikor 
valaki tsuvát csinál, megváltoz
tatja a közegét. Mert nem illik 
már bele.

– Mi volt a legnagyobb válto-
zás vagy kihívás, amikor vallásos 
lettél?

– Hogy befedjem a fejem. 
Azt hiszem, ez a legnehezebb, 
főleg valakinek, aki annyira sze
rette a haját, mint én. 

– Az édesanyád európai, az 
édesapád egyiptomi. Hogy keve-
redik benned az askenáz és a sze-
fárd kultúra?

– Ez nagyon érdekes kérdés. 
Az askenáz oldalam miatt sze
retem a jól szervezett dolgokat. 
Hogy a négy óra, az négy óra 
legyen. Az édesanyám roppant 
elegáns nő, tőle tanultam, hogy 
fontos magammal is foglalkoz
ni, jól bánni önmagammal. A 
szfárádi nők nagy része ezt nem 
tudja, pedig nagyon fontos. 
Az édesapám nagyon társasá
gi, anyukám sokkal visszafogot
tabb. Apukám folyton ismerke
dik: ki vagy, honnan jöttél, állan
dóan beszél, énekel. Tőle tanul
tam nyitottnak és befogadónak 
lenni. Jól sikerült a keveredés.  

Steiner Zsófi

Smadar édesanyját csecsemő
ként a holland ellenállás gond
jaira bízták a szülei, mielőtt 
deportálták őket. Ahogy a hol
landiai zsidóság legnagyobb 
része, úgy Smadar nagyszülei, 
Rose és Abraham Montesinos 
sem élték túl a Holokausztot, 
így az édesanyját befogadó csa
lád örökbe fogadta. „Nemzsi
dó nagyszülei”, ahogy Smadar 
emlegeti a Van Lint van Erk 
házaspárt, nem csak egy kisba
bát fogadtak be: a náci németek 
központja melletti házban nem 
kevesebb, mint 13 zsidót bújtat
tak az elsötétítés miatt papírral 
bevont ablakok mögött. 

országi földrengésben. Smadar 
nem csak a családjára, de gyö
kereire is újra rátalált, hamaro
san összeházasodott egy marok
kói zsidóval. Először férje kez
dett vallásossá válni, miután 
kóser pizzériát nyitott Amsz
terdamban, majd lassan Smadar 
is megtalálta az útját a vallás
hoz. Két gyermekükkel az izrae
li Asdodba költöztek, és nemré
giben Smadar szülei is visszate
lepültek oda. 

Smadar a színpadon kívül 
is lenyűgöző: magával ragadó 
az energiája és az a képessége, 
hogy egy szóval, hanggal vagy 
gesztussal meg tudja eleveníte
ni, akiről épp beszél. 

– Hogy érezted magad ezen a 
rövid látogatáson?

– Magyarország fantasztikus 
és gyönyörű. A hölgyek is cso
dálatosak voltak… olyan figyel
mesek és illedelmesek. Most 
először tartottam a műsort tol
máccsal, ez nagy kihívás volt. Le 
kellett rövidítenem a műsort, és 
elhatározni, hol tudok megáll
ni. Nem lehet mindenhol meg
szakítani egy előadást, kivárni 
a tolmácsot, mert elvész a pilla
nat. De nagyon jól sikerült. 

– A tegnap látott előadásod-
dal sokfelé megfordulsz a világ-
ban. Mit csinálsz, amikor nem 
utazol?

– Napközben a fellépéseim
hez írom az anyagaimat. Taní
tok színpadi megjelenést olya
noknak, akik előadást tartanak, 
sőt van, hogy a beszédüket is 
megírom. Egy zsidó internetes 
csatornának készítek videókat a 

magam. De ez nem baj, akkor 
sincs semmi, ha csak három év 
múlva leszek meg a könyvem
mel. 

– Nem hiányzik a színpadi 
milliő?

– Sokat vagyok színpadon, 
persze ez nem olyan, mint egy 
nagy darabban részt venni. De 
nem hiányzik az a régi élet, 
mert nem voltam igazán bol
dog. Most sokkal egészségesebb 
és boldogabb vagyok. Hiányzott 
az életemből – ahogy az elő
adásban is mondtam – a valódi 
tartalom, a hit. Persze néha hi
ányzik, hogy valami nagyszabá
sú előadásban vegyek részt, de – 
Isten segítségével – egy nap csi
nálhatok majd valami ilyet val

Smadar édesanyja 12 éve
sen tudta meg az igazat a szüle
iről, ekkor kezdett kutatni zsidó 
öröksége után. Alijázott, és Izra
elben megházasodott. Egyipto
mi származású férjével egy hol
land faluban telepedtek le, itt 
született Smadar, aki minden
nél jobban szeretett volna be
olvadni a holland fiatalok közé. 
19 évesen elhagyta a szüleit, és 
színésznőnek állt Amszterdam
ban. Végül egy családi tragédia 
hozta össze újra szüleivel: édes
apja családja szinte teljes egé
szében odaveszett egy török


