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Mázl Tov!
Gratulálunk Glitsenstein Smuel  
rabbinak és Sosinak fiuk, Me
ná chem Mendel bár micvaja 
al kalmából, melyre az Óbu
dai zsinagógában került sor a 
barátok, a család, valamint a 
Nagyfuvaros utcai és az új li
pót városi közösség jelenlété
ben. Gratulálunk Meninek és 
kívánjuk, haladjon tovább a 
szülei által kijelölt úton.

Peszáchi készülődés 
a Bét Menáchem 

óvodában és iskolában

Idén is lelkesen készülődtek 
a gyerekek a Gán Menáchem 
óvodában és a Bét Menáchem 
iskolában Peszách ünnepére. 
A gyerekek felidézték a szé
dereste menetét és maceszt is 
sü töttek az óvónők és tanárok 
se gítségével. 

Tavaszi sábáton 
Ráckevén

Családias hangulat, érdek fe szí 
tő előadások, csodálatos kör  
nyezet: wellness testnek és lé
lek nek a négycsillagos rácke
vei Kék Duna hotelben.

A hétvége témája a zsidó csa
lád. Családfakutatás, genetika, 
családi szerepek. Örökbe fo gadás 
és mesterséges megtermékenyí
tés a háláchá szempontjából. 

Időpont: 2018. május 4-6. 
Helyszín: 

Duna Relax & Event Hotel**** 
(Ráckeve, Dömsödi út 1.)

További információ 
és jelentkezés: 06 1 268 0183 

posta@zsido.com 

A Rebbe - az életmentő
A héten lett volna 116 éves a lubavicsi rebbe

Idén március 17én, kedden ün  
nepeltük a lubavicsi Rebbe, Me
ná chem Mendel Schneerson rab
bi, a Chábád haszid mozgalom 
he tedik vezetője születésének zsi
dó naptár szerinti évfordulóját. 

A modern idők legkiemelke
dőbb zsidó vezetője ugyanis az 
5662. év niszán havának tizen
egye dik napján, azaz 1902. április 
18án látta meg a napvilágot az Uk
rajna déli részén fekvő Nyikolajev 
nevű kisvárosban. Édesapja Le vi 
Yitzchak Schneerson rabbi jó
nevű Tóratudós, édesanyja Cha
na Schneerson rebbecen, előkelő 
rabbicsaládból származó asszony 
volt. Alig kilencéves korában a 
fiatal Menáchem Mendel a Feke
tetenger partján sétálva egy apró 
lélekvesztőben hánykolódó kisfiú
ra lett figyelmes. Tétovázás nélkül 
a vízbe vetette magát, és megmen
tette a gyermek életét. Az eset vég
érvényesen meghatározta a Rebbe 
szükséget szenvedőkkel kapcsola
tos viszonyát. Az őt a veszélyben 
levők megsegítésére indító belső 
hang többé nem halkult el, füg
getlenül attól, hogy a mindenkori 
másik egzisztenciális biztonságát 

az asszimiláció, a tudatlanság vagy 
a saját szellemi gyökereiktől való 
elidegenedés fenyegette. A Rebbe 
akkor is meghallotta a gyakran ki 
sem mondott segítségkérést, ha 
már régóta senki nem akadt, aki 
figyelt volna a kétségbeesett zsi
dók halk hangjára.

A már egészen fiatalon zse
niként kezelt Menáchem Men
del kamaszkorát intenzív Tóra
tanulással töltötte, majd 1929
ben Varsóban feleségül vette a 
hatodik lubavicsi Rebbe lányát, 
Chaya Mushkát. Ezt követően a 
berlini egyetemen, majd a pári
zsi Sorbonneon matematikát, 
fizikát és egyéb tudományokat 
tanult. 1941 derekán azonban a 
nácizmus pokla elől az Egyesült 
Államokba távozott, ahol há
rom olyan, a mozgalom műkö
désében központi szerepet be
töltő szervezetet hívott életre, 
amelyek máig a zsidó szellemű 
oktatás, illetve a lubavicsi haszid 
tanítások terjesztését szolgálják, 
valamint szociális támogatást 
nyújtanak a rászorulók részére. 

A Rebbe fáradhatatlanul tu
datosította mindenkiben, hogy a 

világ egyre közelebb és közelebb 
kerül az emberiség végső céljá
hoz, a kozmikus tökéletességhez 
és Isten univerzális ismeretéhez, 
azaz a messiási korszakhoz. Ez
zel összefüggésben hangsúlyoz
ta, hogy a folyamat megvalósu
lásában mindenkinek pótolhatat
lan szerepe van, amelyet saját jó
cselekedeteivel tud valóra váltani.

Egyedülálló képessége volt 
ahhoz, hogy mindenkihez a 
megtalálja a kulcsot. Államfők
kel nemzeti és nemzetközi jelen
tőségű ügyekben tanácskozott, a 
tudósokkal együtt fedezte fel sa
ját szakterületük szellemi jelen
tőségét, míg a kisgyermekekhez 
meleg szavakkal és atyai mosoly
lyal szólt. Üzenete – amely mára 
könyvein és a róla készült vide
ók százain keresztül világszer
te elérhető – zsidó és nemzsidó 
emberek százezreit ébresztette rá 
a bennük rejlő szellemi gazdag
ságra, egyszersmind ébresztette 
föl bennük a vágyat e potenciál 
beteljesítésére. Célt és értelmet 
adott az emberek életének.

A Rebbe idén lenne százti
zenhat éves. 
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Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (VI., Vasvári Pál u. 5.)

Vasárnap-csütörtök: 8:00: Reggeli ima; 
Vasárnap-szerda: 19:00: Délutániesti ima (a Keren Orban, Károly krt. 20.)
Péntek: 18:00: A tenger kettéválasztása a Kabbala alapján (Oberlander Báruch rabbi 
előadása); 19:00: Délutáni ima; Kábálát Sábát és ünnepi ima
Szombat: 9:15: Reggeli ima; 19:00: Délutáni ima és ünnepi ima
Vasárnap: 9:15: Reggeli ima; 11:00: Mázkir; 
  18:30: Délutáni ima és ünnepbúcsúztató fárbréngen; 20:09: Ünnep vége, esti ima

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Hétfő-péntek (munkanapokon): 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

A MI CIKKEINK KÓSEREK!

ADÓJA 2×1%-ÁNAK 
FELAJÁNLÁSÁVAL 

A GUT SÁBESZT TÁMOGATJA!

KÉRJÜK, IDÉN IS TÁMOGASSA SZERVEZETEINKET ADÓJA 2×1%-ÁVAL! 
EGYHÁZI 1%: EMIH TECHNIKAI SZÁM: 1287 
TÁRSADALMI SZERVEZETEK 1%: CHÁBÁD LUBAVICS ALAPÍTVÁNY
ADÓSZÁMA: 19663038-1-42
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: WWW.KOSEREGYSZAZALEK.HU

Megjelent az Egység magazin  
peszáchi ünnepi száma. Kíná
latunkban ezúttal a Rebbének 
a cionizmusról alkotott véle
ményén kívül a Hohmecoló 
rovatban a 70 éves Izraelről, 
az anticionista és az antisze
mita ideológiák különböző 
értelmezéseiről szóló cikkek 
is helyet kapnak.

Jiddiskájt rovatunkban egy 
iz galmas írás első részét olvas
hatják az első német kárpótlás 
történetéről és a luxembur
gi szerződés háláchikus hát  
teréről Oberlander Báruch 
rab bi megvilágításában.

Hurwitz Sholom rabbi az 
afikojmen (a félretett ma
cesz) ellopásának hagyomá
nyához kapcsolódó bibliai és 
háláchikus történetek megér
tésében nyújt segítséget.

A magyarizraeli kapcso
latokról, azok fejlődéséről és 
bővüléséről és a Milton Fried
man és a Bar Ilan Egyetem 
együttműködéséről olvasha
tunk interjút a magyarizra
eli gazdasági vegyesbizottság 

társelnökével, dr. Palkovics 
Lász lóval, az EMMI államtit
kárával. 

A héber chéder szó jelenté
se szoba. A hagyományos zsi
dó oktatásban alapfokú val  
lási iskolát értünk alatta, ahol 
kis gyermekek tanulnak. Ezen 
a néven indította útjára az 
Alef Kids, az EMIH ifjúsági  
szervezete legújabb oktatási  
programját. Erről beszél Hur
witz Dvora Lea, a program ki  
találója és RapiLegény Zsu
zsa, az oktatási program veze 
tője.

A Maimonidész Gimnázi
um speciális, interaktív és sze  
mélyre szabott nyelvtanulási 
módszereibe avat be minket 
Topor Katalin és Stell Mushky, 
az iskola két nyelvtanára.

A Judapest anno rovatban a 
két világháború peszáchi hir  
detéseiből szemezgetünk.

A legkisebbek három törté
netet olvashatnak Izrael csodá  
latos állatairól, az egyszarvú
ról, a búbosbankáról, a kő re
pesztő féregről és a kecskéről.

Körülmetélés és széder

Nem kell ahhoz zsidónak lenni, 
hogy az ember szeresse a tyúk
húslevest, és vallásosnak ahhoz, 
hogy zsinagógát látogasson. 
Mégis, beszéljünk minél vallá
sosabb zsidóról, annál nagyobb 
valószínűséggel tartja a szomba
tot és a kóserságot. Van azonban 
két olyan parancsolat, amelyek
nek szinte kivétel nélkül minden 
zsidó családban örömmel tesz
nek eleget: a Peszách ünnepe, és 
a körülmetélés rítusa.

Vajon miért? Mi az, ami eb
ben a két parancsolatban meg 
van, ami másokban esetleg 
nincs?

Peszách ünnepe a rabszol
gaság alól való felszabadulásról 
emlékszik meg, a szabadság felé 
vezető útról. Ez az út is egy lé
péssel kezdődött, pontosabban 
egy ugrással, amelyet az iste
ni hívó szóra tettünk meg, hogy 
végül felszabaduljunk, hogy vé
gül egy magasabb létezési for
mába érjünk. A körülmetélés 
aktusa által is egy ehhez hason
ló belső átalakulás megy végbe, 
amelyen keresztül létünket  a 
korlátlan istenhez kötjük.

Népként való születésünk 
előtt, még csak egy rabszolga 
horda voltunk, amikor is Isten 
parancsba adta, hogy vegyünk 

egy bárányt, áldozzuk fel, majd 
fogyasszuk el.

Isten fenti kérése nem kis 
kockázatot rejtett magában. Az 
egyiptomiak bálványimádásra 
használták a bárányt. Istenként 
tisztelt állatuk feláldozásával, a 
zsidók szörnyű büntetést von
hattak volna a fejünkre. Csak a 
teremtőjükben való feltétlen bi
zalom és hit szülhette azt a bá
torságot, ami mégis az isteni pa
rancsolat megtartására késztet
te őket.

A szülőknek is hasonló bá
torságról kell tanúbizonyságot 
tenniük, amikor szülői ösztö
neiket elfojtva, mohélhoz viszik 
gyereküket, egy magasabb cél 
beteljesülése érdekében, hogy fi
úkat, az ábrahámi szövetség kö
telékébe léptessék.

A korábbi nemzedékek, akik 
mind egyéni, mind kollektív bá
torságuk terén példával járnak 
előttünk, már átadták a stafé
tabotot. Most rajtunk a sor. És 
mint szellemük őrzői és örökö
sei, mi is hitünkben való elköte
leződéssel telve adjuk tovább ezt 
a szövetséget gyermekeinknek.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Elisha Greenbaum rabbi 

írása nyomán
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maguknak. Ezzel párhuzamosan Né-
metországban, ahol még épp csak, hogy 
megkezdődött a náci bűnök feltárása: 
széles tömegek tagadták, hogy milliókat 
gyilkoltak volna meg, és nem sokan érez-
tek felelősséget a náci rémtettek miatt. 

David Ben Gurion (1886–1973), Izrael 
Állam első miniszterelnöke azzal érvelt 
a jóvátételi egyezmény mellett, hogy an-
nak alapja a lehető legtöbb zsidó tulaj-
don visszaszerzése, „hogy a gyilkosok ne 
váljanak örökösökké”. Emellett azzal is 
érvelt, hogy a jóvátételből lehetne finan-
szírozni az Izraelben letelepült túlélők 
rehabilitációját és beilleszkedésük segí-
tését. Mint megfogalmazta, két megkö-
zelítés létezik: a gettózsidóké és a szabad 
embereké: „Senki után nem akarok fut-
ni. Itt akarok ülni és építkezni” – ez volt 
Ben Gurion határozott véleménye.

A kApcsolAtfelvÉtel 
1951 márciusában az izraeli külügymi-
niszter (későbbi miniszterelnök), Mose 
Sáret (1894–1965) titkos jegyzékkel for-
dult a Németország feletti ellenőrzést 
gyakorló négy nagyhatalomhoz, és 
Izrael Állam nevében 1,5 milliárd dol-
lárt követelt az NSZK-tól.  A számítás 
alapja az volt, hogy Izrael 500 ezer holo-
kauszttúlélőt fogadott be és telepített le, 
aminek a költsége fejenként 3000 dollár 
(ma több mint 28 ezer dollár) volt. A 
követeléssel szemben állt a – számítá-

saik szerint – 6 milliárd dollárra rúgó, 
a nácik által elrabolt zsidó vagyon.  A 
tárgyaláson – és a háttérben zajló társa-
dalmi vita során ugyancsak – újra meg 
újra hangsúlyozták, hogy semmilyen 
anyagi kártérítés nem teheti jóvá a zsi-
dók ellen elkövetett bűnöket, a jóvátétel 
az elrabolt vagyon visszaszerzését céloz-
za. „Nem lesz előrelépés Németország 
méltóságának helyreállításában a többi 
nép között addig, míg a zsidó nép jó-
vátételének ügye le nem zárul” – áll a 
rengeteget kritizált jegyzékben. 

Válaszul Adenauer jelezte, hogy or-
szága kész az együttműködésre. A né met 
parlamentben elmondott beszédében 
így fogalmazott: „…elmondhatatlan 
bűnöket követtek el a német nép nevé-
ben, ami erkölcsi és anyagi kártérítésért 
kiált. A szövetségi kormány készen áll, a 
zsidóság és Izrael Államának képviselő-
ivel közösen… hogy megoldást találjon 
az anyagi kártérítés problémájára, ezzel 
könnyítve meg az utat, mely a végtelen 
szenvedés lelki megnyugvásához vezet.” 

Egy hónappal később a Zsidó Világ-
kongresszus elnöke, Náchum Goldmann 
(1895–1982) vezetésével a 23 legfon-
tosabb zsidó nemzeti és világszervezet 
tartott egyeztetést, melyen rögzítették, 
hogy kizárólag anyagi jóvátételről lehet 
beszélni. Ez a megbeszélés alapozta 
meg a zsidók kárpótlását koordináló 
Claims Conference szervezet létrejöttét. 

A luxembuRgi egyezmÉNy születÉse
1948-ban megalakult a modern Izrael 
Állam. A II. világháború, amely megti-
zedelte az európai zsidóságot, elsöpörve 
évszázados infrastruktúráját, földönfu-
tóvá téve a testileg-lelkileg megkínzott 
túlélőket, épp csak, hogy véget ért. A 
megmenekültek százezrei kerestek új 
otthont. Az ellenségekkel körülvett, ap-
rócska és elszigetelt Izraelnek erején fe-
lül kellett helytállnia, hogy a bevándor-
lók tömegének lakást, ételt-italt, munkát 
és nem utolsó sorban egészségügyi ellá-
tást tudjon biztosítani, miközben létét 
folyamatosan fenyegették a környező 
arab országok. Ebben az in stabil gazda-
sági és biztonsági helyzetben Izraelnek 
erőforrásokra volt szüksége. 

Ebbe a helyzetbe robbant be a Német 
Szövetségi Köztársaság első kancellárja, 
dr. Konrad Adenauer (1876–1967), aki már 
1949-ben, hivatalba lépését követően 
kapcsolatba lépett Izrael képviselői-
vel, hogy kidolgozzanak egy jóvátételi 
rendszert. Csakhogy bármilyen szándék 
is vezette Adenauert, ötlete mindkét 
oldalon felháborodást váltott ki. Izrael-
ben felkorbácsolta az indulatokat már 
maga a gondolat is, hogy megállapodást 
kössenek Németországgal. Sokan vetet-
ték a megállapodás felé hajló Ben Gu-
rion-kormány szemére, hogy lepaktálna 
a gyilkosokkal, akik a vérrel szennyezett 
pénzzel megbocsátást akarnak vásárolni 

Kiegyezés a gyilKosoKKal
Az első német kárpótlás története (i. rész)
a német Wiedergutmachung szó a ii. világháború után arra a jóvátételre vonatkozik, aminek fizetésé be 
a nyugatnémet kormány (Nszk) beleegyezett 1953-ban a holokauszt túlélői számára és azoknak, akiket 
kényszermunkatáborokban dolgoztattak, vagy más módon váltak a nácik áldozatává. ez az összeg az évek 
során meghaladta a 100 milliárd német márkát. a jóvátétel kapcsán sok éves rabbinikus vita alakult ki, mely 
számos háláchikus szempontból vizsgálta: elfogadható-e a „nácik pénze”. OBerlAnDer Báruch rABBi és steiner zsófiA írásA
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izrael 70
Honnan tudjuk, Hogy Mikor 
antiszeMitizMus az anticionizMus? 

kiegyezés a gyilkosokkal 
– az első német-izraeli jóvátétel erkölcsi dilemmái

Magyar-izraeli 
gazdasági kapcsolatok
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peszáchI fOrgatagBan 
A háború előtti budApesten
Nem túlzás azt állítani, hogy peszách a legnehezebb zsidó ünnep, hiszen köré csoportosul a leg-
több és legszigorúbb rituális szabály. peszách ugyan „csak” nyolc napos, de ha a felkészülést is 
beszámítjuk, akkor egy hónapot vagy akár még többet is kitesz az egész folyamat. Cikkünkben a 
„szabadság ünnepének” a két világháború között megjelent zsidó ujság (1939-től Orthodox zsidó 
ujság) és az Egyenlőség (1939-től A Magyar zsidók Lapja) hirdetéseiből csemegézünk. cseh ViktOr írásA

olyan hely volt, ahol a Budapes-
ti Autonóm Orthodox Izraelita 
Hitközség felügyelete alatt álló 
maceszt lehetett vásárolni, de ezek 
mellett természetesen még számos 
más helyen is be lehetett szerezni a 
„kovásztalan kenyeret”. 

is, hogy hol működtek a hitközség-
nek mészárszékei: Dob utca 35., 
Hernád utca 16., Kertész utca 35., 
Magdolna utca 29., Margit körút 
7., Népszínház utca 30., Visegrádi 
utca 19., Wesselényi utca 18., Zsit-
vay Leó utca 24. (ma: Bihari János 
utca) – mindezekből mára csak egy 
maradt. 

A maceszt ötféle formában le-
hetett kapni: sima maceszt kilog-
rammonként 1,40 P-ért, darát 1,70 
P-ért, lisztet 1,80 P-ért és a smúra 
(a hirdetésben „smüre”) maceszt 12 
db-ot 1,80 P-ért vagy 6 db-ot 0,90 
P-ért, illetve nullás lisztből készült, 
vágott extra-maceszt 1,70 P-ért. 
Akármelyiket és akárhol is vásárol-
ták, mindegyiknek „orth. kóser” 
zárjeggyel vagy plombával kellett 
lezárva lenni, különben tréflinek 
minősült.  

NÉgy poHáR…
Köztudott, hogy Peszáchkor négy 
pohár bort fogyasztunk és nagyjá-
ból az is ismert, hogy kiddushoz 
és ünnepekkor, ha csak tehetjük, 

tAvASzi NAgytAKARítáS…
Mindenki ismeri a fogalmat, a leg-
többen a gyakorlat oldaláról is. A 
vallásos zsidók számára viszont a 
tavaszi nagytakarítás több mint az 
éves tisztasági pucolás. Ilyenkor 
mindent, a könyvszekrénytől a ru-
hás gardróbig ki kell forgatni és át 
kell lapozni, a legkényesebb terü-
let, a konyha takarításáról nem is 
beszélve: hogy még véletlenül se 
maradjon valahol chomec. Termé-
szetesen a takarításhoz vegyszerek 
is kellenek, a hirdetések szerint pe-
dig a legjobb a VIM por volt – de 
csakis eredeti dobozból. Egy kevés 
VIM egy nedves rongydarabon, és 
minden pillanatok alatt karcolás-
mentesen ragyogott! 

Az üNNep eSSzeNciáJA
Az ünnep legfontosabb eleme és 
eledele a macesz. Ilyenkor macesz-
szal telnek, teltek meg a kóser bol-
tok polcai, illetve sokszor – mint 
ahogy ma is – a különböző temp-
lomi körzetben, zsinagógákban 
is lehetett vásárolni. 1936-ban 87 

Az orthodox hitközség felhívásá-
ból pontosan, kerületekre lebontva 
kiderül, hogy milyen címen és kinél 
lehet vásárolni. A listából az egyes 
magánszemélyek és nagyobb cégek, 
mint például a híres Rebenwurzl 
boltjai mellett megtudhatjuk azt 
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Velem és a Rebbével történt

A Rebbe üzleti partnerei
Joe Davidovitz a nevem, Dél
Afrikában élek és építész a szak
mám. Miután megnyitottam a 
vállalkozásomat Johannesburg
ban, gyorsan sikeressé váltam, 
és háromnégy év alatt egy 
komoly céget építettem fel. A 
karrierem csúcsán ingatlanfej
lesztéssel foglalkoztam, és 1500 
embernek adtam munkát.

Egy idő múlva azonban gon
dok jelentkeztek a cégnél, első
sorban a tapasztalatlanságom
nak köszönhetően. Amikor a 
délafrikai gazdaság megrop
pant, az ingatlanárak zuhan
ni kezdtek és senki sem akart 
már az építőiparba fektet
ni. Ebben az időben hallot
tam egy fiatal lubavicsi rab
biról, aki DélAfrikába költö
zött. Mendel Lipskarnak hívták. 
Elhatároztam, hogy felkeresem, 
és beszélek vele.

Lispkar rabbi édesapja is ott 
tartózkodott, aki nagyon bölcs 
és szimpatikus ember volt. Neki 
mondtam el a problémámat. Ő 
ezt tanácsolta: „Utazz el New 
Yorkba, és beszélj a Lubavicsi 
Rebbével”. Így feleltem: „Nem 
megyek el azért New Yorkig, 
hogy ott a délafrikai ingatlan
piacról beszéljek valakivel”. Ő 
ezt mondta: „Hidd el, a Rebbe 
egy különleges ember. Menj és 
beszélj vele, mi bajod származ
hat belőle?”

Igazság szerint, akkor már 
semmi vesztenivalóm nem volt. 
A vállalatomnak semmi esélye 
sem volt a túlélésre, így elhatá
roztam, hogy New Yorkba indu
lok, és meglátom, mi lesz belő
le. A találkozó előtt beszéltem a 
Rebbe titkárával, Yudel Krinsky 
rabbival, aki elmondta, hogy 
miként viselkedjek az audien
cia közben. Azt tanácsolta, hogy 
írjam fel egy papírra a kérdései
met. Miután bevezettek a Rebbe 
irodájába, egy idős embert ta
láltam az íróasztal mögött. Na

gyon különös érzés fogott el, a 
térdeim megrogytak és remegés 
fogott el. Még soha nem talál
koztam senkivel, aki ennyire a 
hatalmába kerített volna.

„Sálom Áléchem” – köszön
tött a Rebbe. Hellyel kínált, és 
kérte, hogy vegyem elő a kér
déseimet tartalmazó papírt. Ez
után DélAfrikáról és a cégem
ről kérdezősködött. Elámultam, 
hiszen egy rabbi mennyit is ért

nagyon nehéz volt átélni. Ekko
riban kezdtem el szorosabb kap
csolatot kialakítani a Chábáddal 
és – a lányommal együtt – jóté
konysági tevékenységbe kezd
tem. Amikor másodjára is ellá
togattam a Rebbéhez, a lányo
mat is magammal vittem.

Amikor ismét a Rebbénél 
voltunk, és vártuk a sorunk
ra, egyszer csak egy nagyon el
képedt ember lépett ki a szobá

amíg belementem. A Rebbe 
így szólt hozzám: »Elmondom, 
mit fogunk tenni. Partnerek le
szünk. Te tíz százalékot adsz ne
kem, amit jótékonyságra for
dítunk.« Szkeptikus voltam, de 
mivel megígértem a barátom
nak, hogy bármit is kér a Rebbe, 
megteszem, így igent mondtam 
az ajánlatára. Nem sokkal ké
sőbb az egyik korábbi partne
rem, egy óriásvállalat, éppen azt 
a kis ügynökséget akarta meg
venni, amit én is. A szokásos ju
talék dupláját ajánlották nekem. 
Nem egyeztem bele rögtön, azt 
mondtam, hogy beszélnem kell 
a partneremmel. Elmentem 
a Rebbéhez, aki ezt mondta: 
»Nem egyezünk bele. Legalább
is addig nem, amíg nem kínál
ják a szokásos összeg nyolcszo
rosát.« És mi történt? Megadták!

A bevételem még azután is 
sokkal több volt, mint koráb
ban, miután 10%ot a Rebbe 
valamelyik intézményének ad
tam. Nem értem, hogy ebben a 
szerény irodában ülő rabbinak 
hogy lehetnek ilyen széleskörű 
üzleti ismeretei.”

Én ugyanezt éreztem. Soha 
nem éreztem magam úgy senki 
társaságában. A Siratófalnál 
éreztem ugyanezt, de más em
ber mellett sohasem.

Amikor a Rebbe közelében 
voltam, az valamiféle természet
feletti élmény volt, nem tudom 
ezt másképp megfogalmazni. 
Képes volt teljes egészében a 
másik emberre hangolódni. Há
lás vagyok azokért a percekért, 
melyeket velem töltött.

Joe Davidovitz

jából. Megkérdeztem, hogy mi 
történt és egy egészen elképesz
tő választ adott: „A cégem bizto
sítási ügynökségekkel foglalko
zott. Felkutattam kis, felvásárol
ható ügynökséget és megvételre 
ajánlottam az ügyfeleimnek, va
lamelyik nagyobb vállalatnak. 
Ha megkötötték az üzletet, ré
szesedést kaptam. Már évek óta 
ezzel foglalkozom és nemrégi
ben arra gondoltam, hogy el
jött az ideje, hogy azt csináljam, 
amit ők, és a teljes nyereség az 
én markomat üsse. Ezért alapí
tottam egy saját céget, de a ko
rábbi partnereim nem örültek 
ennek, nem akarták, hogy a ver
senytársuk legyek. Nem tudtam, 
hogy mihez fogjak. Egy barátom 
azt tanácsolta, hogy beszéljek a 
Rebbével. Nem vagyok vallásos, 
de a barátom addig győzködött, 

het az ingatlanüzlethez? Ő pedig 
bonyolult pénzügyi manőverek
ről társalgott velem. Hihetetlen 
volt, hogy mindent tudott az üz
letről. Kérdezte, hogy milyen 
kölcsönöket próbáltam felven
ni, és különböző megoldásokat 
ajánlott, melyekkel megment
hettem a vállalatomat.

Az első kérdésem természe
tesen az üzletről szólt. Azért 
kértem az áldását, hogy ne men
jek tönkre. Ezt az áldást nem 
kaptam meg. Ehelyett azzal ál
dott meg, hogy a lányom jóté
konysággal foglalkozzon.

Nyilván nem ezért mentem 
el hozzá. Csodát akartam lát
ni. Azt akartam, hogy megígér
je, hogy minden rendbe jön. De 
ilyet nem mondott, és a cégem 
hamarosan csődbe ment. Ké
sőbb talpra álltam, de akkor ezt 

Joe Davidovitz ingatlanfejlesztő és filantróp Johannesburgban. 
Az interjú 2014 augusztusában készült.

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

continued on reverse

An oral history project dedicated to documenting the life of the Rebbe, Rabbi Manachem M. Schneerson, of 
righteous memory. The story is one of thousands recorded in over 1200 videotaped interviews conducted to 
date. These stories are based on the recollection of the individuals recounting them. Please share any  
corrections, comments and suggestions. mystory@jemedia.org
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My name is Joe Davidovitz. I am an architect from 
South Africa. When I first set up my practice in 
Johannesburg as a young man, I did very well 

and I built it up quickly — in three or four years — into 
a massive business. At the height of my success, I was 
doing property development and employing 1,500 people.

But then my business started to wobble. This was largely 
due to my inexperience. I had borrowed money short and 
invested long. This was a good way to get into trouble. 
When South Africa’s economy started reeling, there was 
a tremendous downturn in property values, and raising 
money for development became impossible.  

Around this time — I believe it was in 1974 — I heard 
good things about a young Chabad rabbi who had come 
to South Africa. This was Rabbi Mendel Lipskar, and I 
went to hear him speak. 

The time I went he was speaking about the Exodus from 
Egypt and what happened when the Jews arrived at the 
Red Sea and realized they were trapped. That struck a 
chord with me because I was in exactly the same place; 
I was at the sea with no future in front of me, with my 
business about to collapse. 

Rabbi Lipskar’s father was there also — he was a really 
wise man, a very fine man — and I mentioned my troubles 
to him. He said, “You should go to New York and tell all 
this to the Rebbe.”

I said, “I’m not going to New York to speak to someone 
about property problems in South Africa.”

He said, “I’m telling you the Rebbe is a special person. Go 
and talk to him, what harm can it do?”

The truth was that I had nothing left to lose at that point. 
My business had no chance of surviving, so I decided to 
go to New York and see what would happen.

I arrived at this funny place in Brooklyn with guys walking 
around with long beards and black hats. I looked around 
and said to myself, “Oh my, what have I fallen into here?”

Before the audience, I met with the Rebbe’s secretary, 
Rabbi Yudel Krinsky, who told me how to behave before 
the Rebbe. He told me to write down my requests on 
paper, but when he saw my list — I had about ten requests 
on it — he said, “Sorry, the Rebbe’s a very busy man. 
Write down the two most important things, and that’s 
what you’ll talk about.” So that’s what I did. I chopped my 
list down to two.

When I was ushered into the Rebbe’s office, I saw an old 
man sitting at a table. No carpets, no curtains, no nothing. 
He was sitting there looking at me with these blue eyes, 
and suddenly a peculiar feeling came over me. My knees 
felt weak and I began shaking. I had never ever met a 
human being that I was in awe of. 

He said to me, “Shalom Aleichem,” invited me to sit down 
and took my piece of paper with my two requests on it. He 
then began asking me about South Africa and about my 
business, and I was just amazed. He was supposed to be 
a rabbi, and what does a rabbi know about property? But 
here he was, talking to me about the most complicated 
financial maneuverings. I couldn’t believe it. He knew 
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Kóser konyha
Lilahagymás saláta-

öntet Peszáchra

Párve, glutén és tojásmentes

1 kis fej lilahagyma
¾ pohár olívaolaj
6 ek. citromlé
4 ek. cukor
2 kk. só

A lilahagymát négybe vág
juk, és a többi hozzávaló
val együtt keverőtálba tesz
szük. A keveréket simára 
turmixoljuk. Hűtőszekrény
ben egy hétig eláll. Leve
les salátából és egyéb zöld
ségekből készült salátákhoz 
ajánljuk, például: jégsalá
ta, vékonyra szeletelt ubor
ka, felaprított újhagyma és 
koktélparadicsom keveréké
re öntetnek.

Mivel ez az öntet hagymát 
és citromot tartalmaz, me
lyek a kóserság szabályai sze
rint „erős” ételnek minősül
nek, olyan típusú lesz, ami
lyen típusú edényben készí
tet tük, attól függetlenül, 
hogy maga az öntet párve 
(te jes, húsos, illetve párve, 
utóbbit akár tejeshez, akár 
hú soshoz felhasználhatjuk). 
A leveles salátát felhaszná
lás előtt vízbe áztatjuk, majd 
fény felé tartva alaposan át is 
vizsgáljuk, nehogy bogár ke
rüljön az ételbe.

A rabbi válaszol

A Széder kezdetének legkorábbi ideje
már lehet mondani, ha a közös
ség együtt imádkozik [azonban 
a Bibliában előírt Smá mondása 
csak a csillagok feljövetele után 
érvényes, ezért ilyen esetben azt 
külön el kell mondani este is] 
(SÁ uo. 233:1., 235:1., Misná brurá 14.). 

Péntek délután ugyancsak le
het szombatot fogadni naplemen
te előtt, sőt lehet kiddust mondani 
és elfogyasztani a sábeszi vacsorát 
is (SÁ uo. 267:2.). [Chászidok azon
ban az esti imát még hétközna
pon is csak időben, a csillagok fel
jövetele után mondják (Sut Ádmor 

házákén 7. fejezet végén).]
Azonban meg kell különböz

tetni a sábeszt és a szombatot, 
hiszen noha a korábbi imádko
zással és kiddussal el lehet kez
deni a sábesz vagy az ünnep 
szentségét, maga szombat vagy 
az ünnep napja mindenképp 
csak a csillagok feljövetele után 

kezdődik meg (lásd még SÁ RSZ 

261:3. Kutrész ácháron 3.). 

Hol ütközik ki ez a különbség a 
gyakorlatban? A szédernél, melyről 
bibliai előírás, hogy este kell csinál
ni. Ezért még ha koráb ban imád
koztunk is, magát a szédert csak a 
csillagok feljövetele után lehet el
kezdeni (SÁ uo. 472:1.). Ez idén Bu
dapesten az első Széder, pénteken 
19.50kor lesz, vagyis este nyolc 
előtt tíz perccel lehet megkezdeni 
a kiddust, korábban ugyanis még 
nincsen Peszách vagyis niszán 15. 

A második este mindenkép
pen meg kell várni a szombat 
kimenetelét, ami 19.59kor lesz, 
aztán gyertyát gyújtani, és csak 
utána kezdeni a Szédert (lásd 

még Máté Efrájim 599:2., Jom tov séni 

köhilcháto 1:14–15. és az 59. lábjegyzet).

Kóser Peszáchot kívánok, üd  
vözlettel: 

Oberlander Báruch

Kedves Rabbi!
A családunkban kisgyerekek és  
idősek is vannak, rájuk való te
kintettel minél hamarabb szeret
nénk elkezdeni a szédert. Mi a 
legkorábbi időpont erre?

Köszönöm a választ!
Márti

Kedves Márti!
A háláchá több olyan dolgot 
említ, aminek kötött ideje van 
és vagy nappal kell csinálni 
(naplementéig) vagy este (a 
csillagok feljövetele után). Előb
bire példa a tiflinrakás (Sulchán 

áruch OC 30:2.), utóbbira az esti 
Smá Jiszráél… ima (Sámuel imá

ja – Zsidó imakönyv 140–141. oldal) 

mondása (SÁ uo. 235:1.). Kivétel ez 
alól a mááriv, az esti ima, amit 
a korai bölcsek engedélyével az 
ún. plág háminchá után, vagyis 
naplemente előtt kb. egy órával 

Peszáchköszöntő karnevál az AlefKidsben
Idén az MKZ szervezésében ke
rült megrendezésre az AlefKids 
Peszáchi Karneválja. A programot 
teljes egészében az MKZ tanulói, 
Nagy Petra, Pretz Gábor, Sárközi 
Laura és Schwarcz Lili tervezték 
meg és vezették. Az érdeklődés 
óriási volt. Már reggel 10 órától 
izgatottan várták a gyerekek, hogy 
végigjárják az állomásokat.

A program témája természe
tesen a peszáchi szokásokat ölel
te fel. A gyerekek már hetek óta 
ezt tanulják az AlefKidsben, így 
méltán lehettek büszkék a helyes 
válaszaikra.

A tíz csapás, a szédertál tarto
zékai, a peszáchi szokások mind
mind visszaköszöntek az állomá

sok játékaiban. Tíz csapáspuzzle,  
peszáchi bingó, szé der táldí szí
tés, homecolás. A két óra pillana
tok alatt elrepült. A programot 
egy finom snackkel zártuk. Köz
ben kiosztottuk a gyerekeknek a 

karneváli ajándékokat és ünne
pélyes keretek között eredményt 
hirdettünk.

Reméljük, jövőre már Jeru
zsálemben tartjuk az AlefKids 
Peszáchköszöntő Karneválját!


