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Meghívás 
Lapunk munkatársa, Kovács  
Jichák és jövendőbelije, Da
nielle Lesselbaum sok szeretet
tel meghívják közösségünk 
tag jait esküvőjükre, melyet 
2018. május 16án (sziván hó  
2.) tartanak az izraeli Kfár 
Chá bádban. Kábálát pánim: 
17.00, chupá: 19.30. 

Visszajelzés:  
kovacskristof88@gmail.com

A költészet és a Föld nap-
ja a Bét Menáchemben

Az elmúlt hetekben a költészet 
napja és a Föld napja alkalmá
ból is vetélkedőket rendeztek 
a Bét Menáchem iskolában. 
Az idén először megszervezett 
szavalóversenyen több mint 
20 kisdiák lépett fel, és szaval
ta el kiválasztott versét. A Föld 
napján környezetismereti ver
senyt és vetélkedőt is szervez
tek az iskolában. Gratulálunk 
mindkét program résztvevői
nek és a díjazottaknak. 

Lág BáOmer – a zsidó 
misztika ünnepe

Tábortűz, ének, 
tánc és kerti parti

Tartson velünk különleges kö
zösségi programunkon, ahol 
a lágbáomeri tábortűz mellett 
piknik, tűzön sütés, ének és 
tánc részese lehet!
Időpont: május 2. 20:00tól
Helyszín: UTE Kajakkenu Szak 
 osztály Sporttelepe (Bp., III., 
Árpád fejedelem út 71.)
Részvételi díj: 1000 Ft

Mega barhesz akadémia
Nyerjen betekintést a tradici
onális barhesz sütés kulissza
titkaiba! A regisztrációt köve
tően mindenki saját kezűleg 
készítheti el barheszét, kóser 
alapanyagok felhasználásával. 
Időpont: május 3. 16.0020.00
Helyszín: Bp., VII., Madách tér
A részvétel regisztrációhoz kö  
tött, díja 1000 Ft/fő.

Regisztrálni a helyszínen, 
a szer   vezőknél lehet 16.00 órától. A mádi zsinagóga előtt az AlefKids csapata

„Az utánpótlás már készen áll”
AlefKids sábáton Mádon

A festői Tokaj-hegyalja adott otthont az AlefKids ifjúsági szervezet tagjait és családjaikat vendégül 
látó hétvégének. A sábáton – az AlefKids hagyományainak megfelelően – varázslatosan sikerült, gye-
rekek-felnőttek feltöltődve és élményekkel gazdagon tértek haza a programról.

„Szülők, gyerekek, kicsik, na
gyok, magyarok, izraeliek töltöt
tünk el egy felejthetetlen hétvé
gét a mesés mádi rabbiházban.” 
– meséli RapiLegény Zsuzsa, a 
program egyik szervezője. „Volt 
foci, volt séta, volt kecskefarm, 
volt kalandpark, volt éjszakai 
program, volt sábát, volt feje
delmi lakoma, volt fagyi, volt 
ima, volt tanulás, volt játék, volt 
munka.” – foglalja össze a hétvé
gét. – „Holtfáradtan érkeztünk 
vasárnap Budapestre, de vala
hogy senkinek sem akaródzott 
hazaérni.”

Mint mondja, a program fő 
célja az volt, hogy összehoz
zák azokat, akik már „kiöreged
tek” az AlefKids legidősebb csa
patából, a bár micvára és bát 

micvára felkészítő BMC cso
portból, azokkal, akik most jár
nak ide, vagy csak eztán érik el 
a 1213 éves kort. A BMC prog
ram része egy egyhetes izrae
li utazás, melyen sok más eu
rópai ország hasonló csoportjá
val együtt ünneplik meg felnőtté 
válásukat a fiatalok. A program 
során anyanyelvi idegenveze
tő kíséri a csapatot – esetünk
ben ő „Mordecháj bácsi”, vagyis 
Levente Mordecháj. A szerve
zők a mádi hétvégére is elhívták: 

„Ki más lehetett volna au
tentikusabb moderátora a prog
ramnak, mint maga Mordechai 
bácsi, aki évek óta kíséri, vigyáz
za, tanítja az AlefKids BMC gye
rekeit Izraelben. Kifogyhatatlan 
a történetekből, a tanításból. És 

mindezt olyan természetesen, 
és magával ragadóan teszi, hogy 
a gyerekek isszák a szavait.” De 
éppilyen lelkesen csatlakozott a 
kalandparkban a gyerekekhez, 
és segített őket az izgalmas pá
lyákon: „Bízol bennem, fiam? 
– kérdezte, és bíztak benne!” – 
idézi fel a hétvége kedves emlé
keit Mordechájról RapiLegény 
Zsuzsa. 

A program jó lehetőséget kí
nált arra is, hogy a kisebbek be
tekinthessenek a BMC prog
ramba: „Nagyon jó volt látni, 
hogy a kicsik mennyire érdek
lődtek a BMC programok iránt 
és milyen vágyakozva hallgatták 
az élménybeszámolókat. Biz
tosak lehetünk abban, hogy az 
utánpótlás már készen áll.”
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Zsidó híradó
Megjelent az Egység legújabb száma

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

Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 19.45 Délutániesti ima (a Keren Orban, Károly krt. 20.)
Péntek: 19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora
Szombat: 8.45 Hetiszakasztanulás, 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus 
  19.30 Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
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
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105. alkalommal jelent meg az 
Egység magazin. Ebben Réti 
János publicisztikája a „kép
mutatás politikájába” vezet be  
bennünket, miközben körül
jár ja a kérdést: jó politikai 
ba rátokat választe magának 
Benjamin Netanjahu? 

Az omerszámlálás ideje 
kapcsán a Rebbe útmutatásai 
alapján betekintést nyerünk 
az idő természetébe, gaszt
ronómia rovatunkban pedig 
megtudhatjuk, hogyan hasz
nálja a gabonaféléket a zsidó 
vallás és a kóser konyha. 

A Hohmecoló rovat hasáb
jain a holokausztemléknapok 
kapcsán nem csak az áldoza
tokra emlékezünk, de az elkö
vetők bűnhődésére is. Kide
rül az is, hogyan könyörgött 

Eichman, a birodalom hóhé
ra kegyelemért. Portré soro
zatunkban pedig egy túlélőt 
ismerhetünk meg, aki a sem
miből teremtett milliárdos va
gyont az USAban, megőriz
ve vallási gyökereit és ember
ségét. 

És mivel közeleg az adóbe
vallás határideje, azt is megnéz
zük, mire költi az EMIH adónk 
1+1%át, ha úgy döntünk, szer
vezeteiket támogatjuk. 

Az újságot megvásárolhat
ja az EMIH Keren Or Köz
pontjában (1052, Károly krt. 
20.), vagy a Kóser Piacon 
(1075, Dohány utca 36.) Ha 
nem szeretne semmiről sem 
lemaradni, akkor fizessen elő 
a magazinra a www.fizetes.
zsido.com oldalon!

Hetiszakasz
A mindennapi zsidó élet

Az első szakaszunk – Ácháré 
mot (3Mózes 1618.) – a Jom 
Ki puri Szentélyszertartás mó  
dozatait, áldozatait ismerteti, 
elsősorban azt a gyakorlatot, 
hogy a szolgálattevő főpap ún. 
„bűnbakot” küld a puszta ság
ba, aki „magával viszi Iz rael 
népének vétkeit”.

Ezenfelül a szakasz – amit 
gyak ran együtt olvasunk a kö
vetkező, Ködosim, szakasszal 
– a zsidó élet szentségéről tár
gyal, ezzel kapcsolatban elő
írásokat tartalmaz.

A második heti sza ka szunk
ban – Ködosim (3Mózes 1920.)  

– a mindennapi élet zsi dó ve
tületének megszentelt volta a 
téma, és a Tóra részle te sen ki
fejti az elvet, miszerint ez a 
„szentség” a Tóra paran cso la
tainak szigorú betartásá ban és 
a zsidó különállás – a né pektől 
való elkülönülés – kon zekvens 
megőrzésében me rül ki.

„És elkülönítelek benne te
ket a népektől, hogy az enyéim 
le gyetek” – mondja a Tóra. Böl
cseink hozzáteszik: „Ha elkülö
nültök a népektől – az enyém 
vagytok. Ha nem – akkor oda
adlak Ne buchadnecárnak és 
tár sainak”! (Torát Kohánim 10.)

A lélek is csak csomagban érvényes

Ezen a héten, az ÁcháreiKö do
sim tórai szakaszok felolvasásá
nak elején kapja meg Áron – és 
egyben minden őt követő nem
zedék főpapja – a figyelmez
tetést, hogy csak és kizárólag 
az év legszentebb napján, jom 
kipurkor lépjen be a Szentély 
legszentebb helyiségébe, a szen
tek szentjébe. Ez a figyelmezte
tés Áron két fiának, Nádávnak 
és Ábihunak a halálát követően 
hangzott el, akiknek azért kellett 
meghalniuk, mert beléptek a 
szentek szentjébe.

A halál nem más, mint a 
testnek és a léleknek a külön
válása. Ennek értelmében Is
ten hetiszakasz eleji fi gyel mez
te tésére úgy is tekinthetünk, 
mintha azt mondaná, hogy csak 
test ben és lélekben juthatunk 
hozzá közel, azaz a kettő harmó
niájában, egységében!

Az világos, hogy a megfele
lő szellemiség, szándék nélkül 
meg tenni valamit üres, hideg. 
Olyan mintha magából az adott 
aktusból hiányozna valami lé
nyegi rész. Azonban az sem ele
gendő ha csak a megfelelő töl
tettel rendelkezünk, anélkül, 
hogy azt valódi tettek kísérnék. 

Ha imádságunk, vagy egyéb 

spirituális tevékenységeink so
rán egy bizonyos emelkedettsé
get élünk meg, de ezen felemel
kedés során testünk nem kíséri 
lelkünket, akkor bizony meges
het, hogy ugyanabba a hibába 
esünk, mint amibe Áron két fia 
bele is bukott. 

A gyakorlat nyelvére lefordít
va ez annyit jelent, hogy a spi
rituális élmény után testünk fi
zikai vágyak iránti kiszolgálta
tottságának szükszégszerűen 
enyhülnie kell. Ez tükröződhet 
abban, hogy mindennapi éle
tünk során viselkedünk egy ki
csit emberségesebb módon a 
szóban forgó isteni élmény után. 
Máskülönben az egész élmény 
lényegét hagyjuk veszni, azaz 
meghalni. Az ugyanis nem fog 
hozzájárulni ez által a világ is
teni oldalának feltárásához, fel
magasztalásához.

Márpedig az egész jid dis kájt
nak, tehát a zsidó vallásnak a 
célja ez. Hogy az apró jobbítá so
kon keresztül elérjük, hogy egy
szer az érezhető isteni jelenlét 
legyen a természetes módon ér
zékelt valóság.

Kovács Jichák rabbi növendék 
cikke Shlomo Yaffe rabbi írása 

nyomán
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eichmANN mAgyARoRSzágoN
Kanyarodjunk egy kicsit vissza az 
időben, 1944. március 19-hez, és 
idézzük fel Eichmann-nak a ma-
gyarországi zsidóság kiirtásában 
játszott szerepét. Eichmann a meg-
szálló csapatokkal érkezett Ma-
gyarországra. Embereivel szemé-
lye sen járt be számos települést, 
hogy felmérje a zsidó lakosságot, 
majd Auschwitzba ment, hogy 
meg bizonyosodjon arról, hogy az 
ál tala fémjelzett „végső megoldás” 
ki vitelezhető-e. Április 16. és május 
14. között napi négy, darabonként 
há romezer embert szállító szerel-
vény hagyta el Magyarországot. Az 
elhurcoltak legnagyobb része azon-
nal a gázkamrába került, és néhány 
órával Auschwitzba érkezése után 
már halott volt. Bár a deportálá-
sokat hivatalosan leállították július 
elején, a következő hónapokban 
Eich mann személyesen gondosko-
dott róla, hogy zsidók tízezreit in-
dítsák útnak a halálba marhavago-

nokon vagy gyalogosan, erőltetett 
menetben. December 24-én, nem 
sok kal azelőtt, hogy a szovjet csa-
patok teljesen körülfogták volna a 
fővárost, Eichmann Budapestről 
Berlinbe menekült, ahol rengeteg 
bizonyítékot semmisített meg, majd 
Ausztriába költözött a családjával, 
és ott érte őket 1945. május 8-án a 
háború vége.

A buJkáláS 
Innentől fogva Otto Eckman, majd 
Otto Heninger álnéven bujkált 
Né metország területén 1950-ig. az 
1946-ban lefolytatott nürnbergi pe-
rek során Rudolf Höss és számos 
más, korábbi náci vezető tett ellene 
ter helő vallomást. A náci-szimpátiá-
já ról közismert Alois Hudal bíbo-
ros közbenjárásával sikerült hamis 
papírokat és argentínai letelepedési 
engedélyt szereznie, és 1950-re min-
den a rendelkezésére állt ahhoz, 
hogy „Ricardo Klement” apátság-
ról apátságra haladva eljuthasson 

Otto Adolf Eichmann 1906-ban 
született Németországban. Néhány 
Ausztriában töltött év után – mely 
időszak során, 1932-ben belépett 
a náci pártba és az SS-be is –, visz-
szatért Németországba, ahol a náci 
tisztek ranglétráján egyre maga-
sabbra emelkedett. 1942 januárjá-
ban részt vett a hírhedt wannseei 
konferencián, és innentől kezdve 
Eichmann volt a zsidók megsemmi-
sítő táborokba való deportálásának 
felelőse. 1944 márciusában, amikor 
a németek lerohanták Magyarorszá-
got (ld. lent), Eichmann is megér-
kezett a csapatokkal, és ő felügyelte 
a deportálásokat. A háború után 
Ausztriába menekült, majd 1950-
ben hamis papírokkal érkezett Ar-
gen tínába. Az izraeli titkosszolgá-
lat ügynökei 1960-ban találtak rá; 
Iz raelbe szállították, és bíróság elé 
ál lították. Eichmann mindvégig az-
zal védekezett, hogy parancsot tel-
jesített. A bíróság kötél általi halál-
ra ítélte.

így halt meg 
A „BIrOdALOM HóHérA”
Az eichmANN-peR töRtÉNete
1962. június 1-jén végrehajtották a modern kori izrael állam második és mind ez idáig egyet-
len halálos ítéletét: a második világháború során elkövetett háborús bűneiért felakasztották 
adolf eichmannt, a harmadik Birodalom fő hóhérját. Dénes AnnA írásA
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Jelentkezz hozzánk!
bölcsőde – óvoda – általános iskola
 
Ezek vagyunk mi:

• Kétnyelvű képzés anyanyelvi pedagógusok segítségével
• Korosztályonként differenciált, kis létszámú csoportok / osztályok
• Pozitív megerősítést hangsúlyozó nevelési módszerek
• Segítő szakemberek biztosítása: fejlesztőpedagógus, logopédus, mozgásterapeuta
• Pozitív zsidó identitás kialakításának elősegítése
• Napi négyszeri étkezés: friss, ízletes, helyben készült kóser ételek
• Napirendbe épített különórák
 

Tudj meg többet rólunk: www.zsidoiskola.hu
 
Bét Menáchem Héber–Magyar Kéttannyelvű Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde
1074 Budapest, Dohány utca 32-34.  +36 1 781 4760; +36 70 379 1250
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A MI CIKKEINK KÓSEREK!

AZ 1%-OS
FELAJÁNLÁSOKBÓL MÉG

TÖBB ÉRDEKESSÉGET
TUDUNK HOZNI ÖNNEK!

egységאחדות

Magyar zsidók lapja • EgységEs Magyarországi izraElita Hitközség

ירחון יהדות הונגריה

XXViii. éVFolyaM, 105. száM • 2018. április • 500 Ft
5778. ijár • ב״ה • אייד תשע״ח

EMlÉkEzz! zÁCHOr
– fotókiállítás 

a holokauszt  emlékére

ElFOgadHaTó-E 
a NÉMET kÁrpóTlÁsi pÉNz?

rOssz BarÁTOkaT vÁlaszT 
NETaNjaHu EurópÁBaN?
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semmisítése. Ezen a napon a feldol-
gozhatatlanra emlékezünk.

Szalai Kálmánt Szabó Máté ren-
dező követte a mikrofonnál. Rad-
nóti Miklós: Hetedik ecloga című 

haladunk a szomorútól a dicső felé. 
Ahogy a világégésből merített erő 
segítségével megszületik a zsidó ál-
lam. Ahogy porból és hamuból újjá-
születik a zsidó nép. A széder estén 
felolvasott Haggáda is azt mondja: 
„beszéld el fiadnak!” Beszéld el úgy 
az egyiptomi kivonulás történetét, 
hogy nemzedékről nemzedékre úgy 
érezzük, mi vonultunk ki, mi me-
nekültünk meg a rabszolgaságból. 
Ugyanez a feladatunk a holokauszt-
tal is: ne engedjük a történelemha-
misítást! Emlékezzünk, őrizzük és 
adjuk tovább az emlékeket úgy, 
mintha velünk történt volna. Benda 
Iván fotóin egyszerre kelnek életre a 
borzalmas emlékek és a jelenkor zsi-
dósága: a zsidó élet nem szűnik meg 
– újjáéled. Befejezésül köszönetét 
fejezte ki a Egységes Magyarországi 
Izraeli Hitközségnek a kiállításért, 
azért, hogy a képeken keresztül le-
hetőségünk van újra emlékezni.

Az omerszámlálás hetei alatt 
nem szokás élő zenét hallgatni, 

Nehéz egy olyan kiállítás megnyitó-
járól írni, ami rólam szól. Persze nem 
konkrétan rólam, de mégis. Mert a 
holokauszt bennem él, nem csak ma, 
nem csak az emléknapon, hanem 

„A digitális technika új kifejezési eszközt adott a kezembe,  
melynek segítségével a szövegek a képek részévé válhattak, lehetővé 

téve azt, hogy a régóta meg fogalmazni kívánt érzéseimet, 
gondolataimat, képi formába ölthessem.”

Benda Iván

A HALáLT Az éLET KÖvETI
holokAuSzt megemlÉkezÉS ÉS kiállÍtáSmegNyitó A zSilipbeN

Benda iván több, mint egy évtizeden keresztül dolgozott a zsilip kulturális központban kiállított fo-
tóin. képeit, melyek különleges montázs technikával hozzák szinte tapintható közelségbe a múltat, 
most láthatja először a közönség. M. Zs. írásA

„Emlékezni… Megpróbálni megérteni a megérthetetlent,  
ábrázolni a kiábrázolhatatlant, akár egy hegymászó,  

aki a világ tetejére szeretne feljutni, hogy onnan letekintve  
meglásson és megértsen mindent. Megpróbálni feltárni azt  
az utat, amely a holokauszthoz vezetett – remélve, hogy soha  

többé nem történik meg ehhez hasonló szörnyűség.” Benda Iván

minden nap. Mert az, hogy egyálta-
lán ott lehettem, hogy a szüleim meg-
születhettek, a nagyszüleim bátorsá-
gán és egy nyilas tiszt emberségén 
múlott. Mert míg másnak tucatnyi 
rokona van, én egy kezemen meg 
tudom számlálni a közelebbi család-
tagjaimat. Nehéz ilyen körülmények 
között pusztán újságírónak maradni.

Szalai Kálmán, a Tett és Védelem 
Alapítvány friss Scheiber-díjasa 
köszöntötte elsőként a megjelen-
teket. Elmondta, hogy hazánkban 
2001 óta április 16-án emlékezünk 
a holokauszt magyarországi áldo-
zataira: 1943-ban ezen a napon kez-
dődött a zsidó lakosság gettósítása, 
majd a vidéki zsidóság villámgyors 
deportálása – és szinte teljes meg-

versét szavalta el. A kiállításnak 
helyet adó Zsilip (Zsidó élmények 
Lipóciában Zsidó közösségi tér) 
félkész, hideg, pókhálós mennye-
zetű termében hátborzongatóan 
csengtek a hexameterek.

Yosef Amrani, Izrael Állam magyar-
országi nagykövete párhuzamot 
vont a ros hásána és jom kipur kö-
zötti tíz félelmetes nap, valamint a 
jom hasoá (holokauszt emléknap) és 
a jom háácmáut (Izrael függetlensé-
gi napja) közti napok között. Ahogy 
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bibliogRáfiA: Cseh Viktor, „112-éves-székfoglaló, in: www.zsido.com (Internetcím: http://zsido.com/112-eves-szekfoglalo/ 
[2018.04.18.]); Deutsch Gábor, Ajtónyitás (Budapest: Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, 2002), 96-101. old.; Oberlander 
Báruch, „130 éves a Budapesti Talmud Egylet épülete – A Sász Chevra – Vasvári Pál utcai zsinagóga története”, in: Egység 
(2016), 26. évf. 88. szám, 22-24. old.; Török Gyögyvér (szerk.), Ami látható, és ami láthatatlan – Erzsébetváros zsidó öröksége (Budapest: 
Erzsébetvárosi Önkormányzat, 2013), 75-76. o.; Ujvári Péter, Magyar Zsidó Lexikon (Budapest: Zsidó Lexikon, 1929), 158. o.; 
„Eppler Mór halála”, in: Egyenlőség (1926), 45. évf. 31. szám, 10-11. old.; „Eppler Mór utóda”, in: Egyenlőség (1926), 45. évf. 35. 
szám, 12. old.; „Hirek – A Vasváry Pál uccai Sasz Chevra”, in: Zsidó Ujság (1934), 10. évf. 10. szám, 10. old.; „Hirek – Viszály a 
Talmudegyletben”, in: Zsidó Ujság (1928), 4. évf. 2. szám, 13. old.; „Hirek – Rabbi-beiktatás a budapesti Talmud-egyletben”, in: 
Zsidó Ujság (1928), 4. évf. 6. szám, 10. o.; „Mit tanácsolt a Rebbének a Vasvári rabbija? – A Vasvári rabbija és a lubavicsi Rebbe 
levelezése”, in: Gut Sábesz (2016), 18. évf. 19. szám, 3. old.; „R. Jechiél Herskovits – Meghalt a pesti Saszchevra-Rav”, in: Zsidó 
Ujság (1928), 4. évf. 1. szám, 3. old.
Továbbá: A Budapesti Talmud Egylet alapszabályai, Porges Bernát és Blass Rozália Alapítvány, Porges Bernát végrendeletének, továbbá anyakönyvek 
eredeti levéltári anyagai. Külön köszönettel tartozom Oberlander Báruch rabbinak, aki dokumentumokkal és elbeszélésekkel segítette munkámat. 

tállónak használt zsinagóga ki ta ka-
rításának és a közösség újra szer ve-
zésének. A legnehezebb idők ben állt 
az élén és próbálta meg a Talmud 
Egylet törékeny hajó ját a viharos 
óceánon kormányozni. Kohl mann 
az Egylet egyedüli rabbija maradt, 
ugyanis Herskovits rabbinak sike-
rült a Kasztner-vonaton elmenekül-
nie az országból és a Szentföldön 
letelepednie – ráv Dovid Élijahu a 
jeruzsálemi Givát Sául körzet rabbi-
ja lett, illetve tagja a város bét dinjé-
nek (rabbinikus bíróság) is.

ceni dáján-rabbi vezetése alatt nagyjá-
ból húsz fős jesiva működött a zsina-
góga előtt magasodó egyleti bérház 
első emeletének egyik szobájában. 

1950. január 26. gyászos napként 
írta be magát az Egylet történetébe, 
ugyanis ezen a napon a több mint 
száz éves Budapesti Talmud Egyle-
tet felsőbb utasításra megszűntet-
ték. Viszont hála az Örökkévalónak 
ez nem jelentette a Vasvári közössé-
gének a végét: Kohlmann rabbi ha-
lálát követően is biztosított maradt 
a rabbiutánpótlás, először Schwei-
tzer József (1922–2015), majd Do - 
mán István (1922–2015) személyé-
ben. 

viSSzA A gyöKeReKHez…
A rendszerváltást követően új le-
hetőségek nyíltak meg: az eltávo-
lodott zsidóknak újból alkalmuk 
adódott visszatérni a valláshoz, a 
vallásosoknak pedig az elődjeik cél-
kitűzéseikhez. 

1991 áprilisában foglalta el a Vas-
vári rabbiszékét Oberlander Báruch 
rabbi, aki azóta több mint negyed 

év százada fejti ki gyümölcsöző mű-
ködését, melynek eredményekép-
pen újra naponta van mind imád-

Érdekességként megjegyezzük, 
hogy 1947-ben pár évig Fried Vilmos 
(Árje Léib há-Kohen), egykori debre-
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Menórákat formázó korlátok 
futnak végig a lépcsőházban

A vasvári pál utcai zsinagóga frigyszekrénye kozás, mind Talmud-tanulás. 
2016-ban az ősök szellemében és 
el vei alapján pedig újraalakult a 
Bu dapesti Talmud Egylet is.
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Velem és a Rebbével történt

Minél nagyobb a doboz, annál több áldással 
tudja megtölteni az Örökkévaló!

Apám 1923ban, húsz éves 
korában hagyta el Ukrajnát, 
hogy ne kelljen bevonulnia 
a szovjet hadseregbe. Ka na 
  dában telepedett le. Fér fi  
ruhákkal kezdett foglalkoz
ni, ami jó választásnak bi
zonyult, mert sikeres lett az 
üzlet.

Az első Chábádkül döt  
tek 1945ben költöztek 

megéri lebontani az épületet, 
és felhúzni egy újat. Megbí
zott egy építészt a tervek el
készítésével, de a kivitele
zésre már nem maradt elég 
pénze. Apámat nagyon elke
serítette a helyzet, nem tud
ta, hogy miként birkózhatna 
meg vele. Ekkor látogatott el 
a Rebbéhez. A bátyám és én 
is vele tartottunk.

sor belmagassága?” – tuda
kolta. Apám elmagyarázta, 
hogy a talapzat sziklás és na
gyon drága lenne mélyebb
re ásni az alagsor miatt. „Az 
alapozás csak három eme
letre elég. Miért csak három 
emeletet akarsz?” – kérdez
te. Apám elmondta, hogy 
csak három emeletet enged 
meg a költségvetés, és nem 
is gondolta, hogy többre len
ne szükség. 

A Rebbe elgondolkodott 
és így szólt: „Nagyobb bel
magasságra van szükség az 
alagsorban és olyan alapo
zásra, mely több emeletet 
tesz lehetővé, még akkor is, 
ha jelenleg nincs elég pén
zed. Minél nagyobb a do
boz, annál több áldással tud
ja megtölteni az Örökkéva
ló!”

A Rebbe elmosolyo
dott és felszólította apámat, 
hogy legyen vidám, és úgy 
gondoljon magára, mint 
egy csatába induló katoná
ra, bízik a győzelemben. Azt 
mondta, hogy Montrealba 
visszatérve keresse fel a ban
kárát, és azzal a tudattal tár
gyaljon vele, hogy az Örök
kévaló mellette áll, és min
den jóra fordul. 

Apám más emberként lé
pett ki a szobából.  

Mondanom sem kell, a 
mont reali bank nagyon ked
vező fel tételekkel adott neki 
hitelt, és ha marosan felépült 
az új épület. A Rebbe olyan 
magabiztosságot ültetett 
apámba, melynek segítségé
vel képes volt határozottan 
eljárni és kiharcolni magá
nak dolgokat – mint példá
ul a piaci kamat feléért nyúj
tott bankhitelt. Erre képte
len volt korábban.

Elimelech Leiman

Amikor beléptünk a 
Rebbe szobájába, apám na
gyon maga alatt volt. Haj
lottan járt, és meg kellett ka
paszkodnia a Rebbe íróasz
talában. Egész megjelené
se depressziót sugárzott. A 
Rebbe apámra nézett és pa
rancsoló hangon így szólt: 
„Reb Noszon, állj meg egye
nesen!” Apám ekkor elen
gedte az íróasztalt és felegye
nesedett.

Elmondta részletesen, mi 
a problémája. Elmagyaráz
ta, hogy milyen költségekkel 
járna a tűzoltó berendezés 
felszerelése az öreg épületbe 
és mennyibe kerülne a bon
tásépítés. Azt is elmondta, 
hogy egyik megoldásra sincs 
pénze és hozzátette azt is, 
hogy retteg, amiért nincs ér
vényes biztosítása.

A Rebbe végighallgat
ta apámat, majd odabiccen
tett a bátyám felé, aki az új 
épület terveit tartotta a háta 
mögött. „Mutasd a terveket” 
– mondta, és mi kiterítettük 
elé az építész terveit. Elmé
lyült benne, majd olyan kér
déseket tett fel, mintha maga 
is építész lett volna.

„Miért ilyen kicsi az alag

Az interjú 2011ben, Jeruzsálemben készült Elimelech Leimannal.

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyel-
vű változata itt érhető el: 

www.youtube.com/
alubavicsirebbe 
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My father was born in the Ukraine and grew up 
there. At age twenty, in 1923, he left in order 
to avoid the Soviet draft. He traveled from the 

Ukraine to Romania, where he boarded a boat, thinking 
he was going to the USA. Unfortunately at that time 
there were immigrant quotas, so instead of the USA, 
he ended up in Canada, where he established himself in 
the menswear business. This was the right move and his 
business prospered. 

In 1941, the first Chabad emissaries arrived in Canada. 
There was a group of them — Rabbi Kramer, Rabbi 
Hendel, Rabbi Greenglass — and my father developed a 
connection with them, in particular Rabbi Greenglass. 

It was at the encouragement of Rabbi Greenglass that 
my father first went to see the Rebbe — sometime in 
the early 1950s — to discuss the difficulties surrounding 
his business. What had happened was that my father 
owned an old building in Montreal — his store was on 
the ground floor, and the upper floors were rented out to 
small manufacturers. One of these small manufacturers 

found that it was more lucrative to start fires and collect 
insurance than to sell merchandise. And he did that a few 
times until the insurance people got tired of paying out. 
They came to my father and said, “You have a choice — 
either you install a sprinkler system throughout this old 
building, or your tear down this old building and put up 
a new one — but until you do one of those things, your 
insurance is cancelled.”

Since my father’s was a menswear business, his whole 
inventory was highly flammable, so it had to be insured. 
But installing a sprinkler system throughout this building 
was cost prohibitive. It would have been better to tear 
it down and start over. He hired an architect to draw up 
plans, but he didn’t have the wherewithal to go forward 
with the project.

This situation caused my father to become very depressed 
because he just didn’t know how to deal with it. And 
that’s when he went to see the Rebbe, and he brought my 
brother and me along with him. 

When we came into the Rebbe’s office, my father was 
quite despondent. He was totally bent over. He walked 
up to the Rebbe’s desk and laid his hands flat on the desk 
surface, as if to support himself. He just looked the picture 
of depression.

The Rebbe looked at my father and said in a commanding 
voice, “Reb Nosson, stand up straight.” In response, my 
father took his hands off the desk and stood up straight. 

He also told the Rebbe — the whole dilemma about the 
age of the building and the cost of building a new one 
versus the cost of a sprinkler system. And how he did not 
have enough money to invest in either and didn’t know 
what to do. He explained how frightening it was for him 
to be without any insurance at all. 

The Rebbe heard him out and then motioned to my 
brother who was holding the plans for the new building 
rolled up behind his back. “Show me the plans,” the 
Rebbe directed, and we unrolled the blueprints for him. 

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 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

A spirituális 
útmutató az 

omerszámláláshoz
Az embert hét alapvető érzel mi tulajdon
ság alkotja. Az omer számlálás idején eze
ket az érzelmi tulajdonságokat tudjuk 
egyesével finomítani és ezáltal magasabb 
spirituális szintre emelkedni, hogy az 50. 
napon készen álljunk befogadni a Tórát.

Ötödik hét  Hod – alázat
Ha a kitartás az élet motorja, akkor az alá
zat az üzemanyag hozzá. A hod a héber 
hodáá – elismerés, köszönet szavakból 
származik. 

Egy teli pohárba már nem lehet önteni. 
Ha csak magunk szükségleteivel vagyunk 
elfog lal va és semmi mással, már nincs ka
pacitásunk, helyünk má  sokra. Abban a 
pillanatban, ami  kor „kiürítjük a poharun
kat” és a saját önös érdekeinket háttérbe 
szorítjuk, az emberség egy sokkal maga
sabb szintjére tudjuk magunkat helyezni. 

Emberséggel felül tudunk ma  gunkon 
kerekedni és objektí ven tudjuk a világot 
szemlélni. Az emberség egy olyan, a vi
lágra nyitott szemlélet, amivel beismerjük, 
hogy jobbá tudunk válni és ezért képesek 
vagyunk tenni is. 

Az omer 29. napja 
A hod cheszedje – Alázat szerető kedves
séggel
Napi feladat: Törekedj arra, hogy minden 
reggel adj cedakát! Mélyebb emberségre és 
alázatra ösztönöz.

Az omer 30. napja
A hod gvurája – Alázat igazsággal és fe
gyelemmel
Napi feladat: Végezz önvizsgálatot, hogy a 
szerénységed és alázatot őszintee! 

Az omer 31. napja
A hod tiferesze – Alázat harmóniával és 
együttérzéssel
Napi feladat: Próbáld kifejezni együttérzé
sedet csendes és szerény módon! 

Az omer 32. napja 
A hod necáchja – Alázat eltökéltséggel és 
ambícióval
Napi feladat:  Fejleszd az együttműködő 
ké pességedet és segíts valakinek célja eléré
sében! 

Az omer 33. napja
A hod hodja –Alázat alázattal
Napi feladat: Legyél szerény, gya korolj alá
zatot!

Az omer 34. napja 
A hod jeszodja – Alázat kötődéssel
Napi feladat: Használd ki ezt az adottsá
godat és építs belőle valami maradandót!

Az omer 35. napja
A hod málchutja – Alázat függetlenséggel
Napi feladat: Mutass példát, és tanítsd meg 
másoknak, hogy a szemérmesség és az em
berség mennyire emeli az emberi méltóságot!

Knadába. Három rabbi ér
kezett: Kramer rabbi, Hen
del rabbi és Greenglass rab
bi. Apám jó kapcsolatot ala
kított ki velük, különösen 
Greenglass rabbival. Az ő 
biztatására látogatott el apám 
először a Rebbéhez az ötve
nes évek elején, hogy üzle
ti gondjairól értekezzen vele. 

Apám megvásárolt egy 
régi montreali épület, mely
nek földszintjén rendezte be 
üzletét. A felsőbb szinteken 
több kisebb cég osztozott. 
Az egyik cég tulajdonosa rá
jött, hogy több pénzt keres
het azzal, ha gyújtogat és be
szedi a kártérítést a biztosí
tótól, mint ha tisztességesen 
kereskedne. Többször oko
zott szándékosan tüzet, ami 
egy idő után gyanús lett a 
biztosítónak, és megtagad
ták a kártérítés kifizetését. 
A biztosító emberei megke
resték apámat is. „Vagy fel
szerel egy tűzoltó rendszert 
az épületbe, vagy lebontja az 
egészet, máskülönben töröl
jük a biztosítását”.

Mivel apám minden por
tékája gyúlékony volt, nem 
lehetett meg biztosítás nél
kül. Úgy tűnt, hogy jobban 
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Kóser konyha

Egyszerű házi 
kenyér

A zsidó hagyomány ötféle 
gabonát ismer, ezek – a Tal
mud Bráchot traktátusa sze
rint – búza, tönköly, árpa, 
zab és rozs. Egyéb termé
nyek, pl. hajdina, kukori
ca, rizs, köles nem minő
sülnek gabonának a zsidó 

A rabbi válaszol

Peszách séni: sosincs késő

jog szempontjából. E fel
sorolt gabonaféléket neve
zik héberül, amíg még „lá
bon állnak” tvuának, vagyis 
terménynek, aratás és csép
lés után pedig dágán, azaz 
gabona a nevük. Az Egy
ség magazin 105. számában 
még ennél is többet tudhat 
meg a gabonák a zsidó val
lás kapcsolatáról!

Párve, tojásmentes
4 pohár liszt
1 pohár víz
2 ek. olívaolaj
2 kk. só
1 kocka élesztő

Az élesztőt a vízben felfut
tatjuk. A lisztet tálba szitál
juk, hozzáadjuk a sót és az 
olajat, végül az élesztős ke
veréket. Alaposan megke
verjük, néhány percig da
gasztjuk. Meleg helyen egy 
óra alatt duplájára keleszt
jük, majd a tésztából cipót 
formálunk, és újabb fél órá
nyi kelesztés után 180 fokos 
sütőben mintegy 40 perc 
alatt megsütjük.

Holokauszt megemlékezés a hatvani diákokkal
A holokauszt magyarországi  
ál dozatainak emléknapján több 
vidéki városban is tartottak  
megemlékezéseket. A Hatvanban  
rendezett ünnepségről Lefkovics 
Péter számolt be lapunknak, aki 
felkért előadóként, Köves Slomó 
rabbi megbízásából tartott elő
adást, melynek mottója az volt: 
„Lehete jövőt építeni a holo
kauszt után?”

„Az egyik legszínvonalasabb 
ünnepséget Hatvan városa ren
dezte április 16án. Helyszíne a 
Hatvani Kodály Zoltán Értékköz
vetítő és Képességfejlesztő Álta
lános Iskola volt. A fő szervezője 
Jagodicsné Fehér Ágnes, történe
lem tanárnő volt. A megemléke
zésen nem csak az iskola diákjai 
voltak jelen, hanem a város ösz
szes iskolája is képviseltette magát 
több pedagógussal és diákkal, így 
az aula zsúfolásig megtelt. A ren
dezvény helyszínén egy kiállítás 
megnyitására is sor került. A kiál
lítás a hatvani zsidóság közel 100 
éves történetét mutatja be. A feltá
rás, a kurátori feladatok elvégzése, 

a tablók elkészítése mögött hosz
szú évek szívós munkája húzó
dik, melyet Bürg Judit és időköz
ben elhunyt édesanyja végzett el. 
Bürg Judit volt a másik motorja a 
rendezvénynek. Az ünnepség egy 
nagyon megható vetítéssel kezdő
dött, majd a polgármester mon
dott ünnepi beszédet, ezután ke
rült sor az előadásra.

Zárásként a koronát a ma
gas színvonalra Ádám Albert 

hetedikes diák tette fel, aki egy 
rendkívüli jól sikerült prezentá
ciót mutatott be diákköri mun
kájáról, melynek címe: Holo
kauszt Hatvanban. Ráadásként 
Ádám Albert és mentortanára, 
Jagodicsné Fehér Ágnes kérdé
seket tett fel a diákoknak az el
hangzottakról, és az odaadó fi
gyelmet bizonyította, hogy szin
te versenyeztek a gyerekek a jó 
válaszokért.”

 

Tisztelt rabbi!
A naptárban láttam, hogy vasár
nap lesz a Peszách séni, második 
Peszách. Ilyenkor mi a teendő? 

Köszönettel:
Olga

Kedves Olga!
A Szentély idejében a niszán 14
én délután, az ünnep beköszönte 
előtt bemutatták a peszách áldo
zatot, melynek a megsütött hú
sát este, a széderen fogyasztották 
(2Mózes 12:6–9.). Ez volt tulajdon
képpen a széder egyik központi 
eleme. Ám azok, akik rituálisan 
tisztátalanok voltak, nem mehet
tek be a Szentélybe (4Mózes 5:2.),  
így lemaradtak a szédernek egy 
lé nyeges részéről. Ők Mózeshez 
for dultak jogorvoslatért: „Mi tisz
tátalanok vagyunk emberi holt  

test által, miért vonassék meg tő
lünk, hogy bemutassuk az Örök
kévaló áldozatát a maga idejében, 
Izrael fiai között?” (uo. 9:7.) Az 
Örökkévaló számukra egy máso
dik Peszáchot rendelt el: ponto
san egy hónappal később ugyan
úgy végigcsinálhatják az áldozat 
bemutatását és ehetnek a húsából 
(uo. 9–12.). A különbség annyi, 
hogy ezen a napon már kenyeret 
is lehet enni a macesz mellett (Tal
mud, Pszáchim 95a.). 

Ez alapján, bár már nincs 
Szentély, ijár 14e kis ünnepnap
ként van nyilvántartva napjaink
ban is. Ez elsősorban abban nyil
vánul meg, hogy az imában elma
rad a táchánun, a bűnbocsánatért 
való könyörgés, hisz ez ünnep
rontó téma… és szokás egy kis 
peszáchi maceszt enni. 

A legtöbb közösségben, így a 
Chábádban is, ezt nappal szokás 
megtenni, emlékeztetőül az egy
kori áldozatbemutatásra (Nité 
Gávriél, Peszách 3. kötet 57:9.; a lubavicsi 
rebbe: Igrot kodes 2. kötet 352–353. oldal). 
De pl. a munkácsi rebbe, Spira 
Chájim Elázár rabbi (1871–1937) 
nappal és es te is evett maceszt, 
hisz este fogyasztották el a nappal 
bemutata tott áldozat húsát (Dárké 
Chájim vö sá lom 631–632. paragrafus). 

Az előző lubavicsi rebbe, Jo
széf Jichák Schneerson rabbi 
(1880–1950) nagyon fontos ta
nítását hangsúlyozta a Peszách 
séninek: ha az ember igyekszik, 
akkor sosincs késő pótolni a 
fontos dolgokat, amikről lema
radtunk (Hájom jom ijár 14.). 

Üdvözlettel: 
Oberlander Báruch

A hatvani zsinagóga 1955ben


