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גוט שבת

Imaház- és rabbiavatás a Várban
A budavári zsidó élet reneszánsza 

A Táncsics Mihály utca 26. szám 
alatt található egy 14. századra 
visszavezethető zsidó imaház, 
mely a feltárását követően a Bu
dapesti Történeti Múzeumhoz 
került, akik a budai zsidókról 
szóló kiállítást rendeztek be itt. 
A kiállítás központi elemét a két 
feltárt, bibliai héber idézettel (a 
papi áldás és Hanna imájának 
részletei) tarkított szekkó adja, 
ezen kívül pedig néhány fali 
kiállítótábla informált a letűnt 
korról. Bár nem kifejezetten 
nagy térről beszélünk, nagy ré
sze így is kihasználatlan volt. 

Most azonban az Egységes 
Ma gyarországi Izraelita Hitköz
ség (EMIH) azzal az ötlettel ruk
kolt elő, hogy a kiállítást nem
csak megújítja és vonzóbbá teszi, 
hanem újra élettel tölti meg az 
egykori imaházat: múzeumból 
zsinagógát csinál. A Táncsics 26. 
újra az ima háza lesz úgy, hogy 
edukációs jellege fejlődik és kö
zépkori hangulata is megmarad.

Az imaház újranyitásával ez  
a zsinagóga lesz a hazai Alt neu

schul, vagyis a híres prágai zsina
góga „alteregója”, a magyar „ré
giúj” zsinagóga. Mivel az ima  
 ház eredeti berendezése a több, 
mint fél évezred forgatagá ban 
nem maradt fent, az EMIH új 
bú torokat készíttet, melyeket a 
népszerű Somlai Tibor belső
építész tervezett meg.

Somlai a Tóraszekrény, bi
ma, székek és paraván megter
vezésekor ötvözte a gótikát és a 
zsidó szimbólumvilágot, melyek 
összességében jól harmonizál
nak a középkori miliővel, még
is modern benyomást keltenek 
a minimalista, funkcionalitásra 
törekvő tömör tölgyből készülő 
tárgyak. Az átalakított tér mint
egy 70 fő befogadására lesz alkal
mas, ám már most tervek készül
nek a további lehetséges bővíté
sekre is. 

A középkori imaház az új
raavatását Ros hásáná, az 5779. 
zsidó újév előtt fogják tartani 
2018. szeptember 6án. 

A történelmi esemény fényét 
pedig rabbiavatás fogja emelni: 

Ráv Oberlander Báruch a Buda
pesti Ortodox Rabbinátus veze
tője, David Lau Izrael askenáz 
főrabbija, Menachem Margolin, 
az Európai Rabbiközpont veze
tője és más rabbikiválóságok je
lenlétében fogja rabbivá avatni 
Faith Ásert, egykori tanítványát, 
aki ekkortól az imaház rabbi
ja lesz.

Az évezredes Várnegyed rab
bija Faith Áser a hetekben köl
tözik családjával az I. kerület
be, rabbisága első helyszínére – a 
Tóra fiatal tudósa eddig a Vasvá
ri Pál utcai zsinagógában a má
sod rabbi feladatait látta el. Az 
avatást követően az imaház Ros 
hásánákor kezdi meg működé
sét, a nagyünnepeken kívül pe
dig péntek este és szombaton
ként tartanak majd itt istentisz
teleteket, de Faith rabbi szeret
né bevezetni a hétfő és csütörtök 
reggeli imákat is, a cél pedig ter
mészetesen a napi minján meg
honosítása. Terveihez és műkö
déséhez kérjük az Örökkévaló 
áldását és kívánunk sok sikert!

Mázl tov!
Gratulálunk Glitsenstein Smu - 
lik rabbinak és Sosinak, az új li
pótvárosi Zsilip központ veze
tőinek hetedik gyermekük 

szü letése és névadása alkalmá
ból. A kislány, akinek öt báty
ja és egy nővére van, a Chájá 
Libá nevet kapta nagymamája 
után. Kívánjuk a Glitsentsein 
há zaspárnak, hogy neveljék 
gyer meküket testvéreikhez ha  
sonlóan az Örökkévaló útján, 
mic vákra, Tóratanulásra és zsi 
 dó esküvőre!

Gratulálunk Szántó Dávid (Áv-
rohom Jichok Ben Áron Mor-
deháj) bár micvója alkalmá ból 
az ünnepeltnek és szüleinek, 
Szántó Györgynek és Szántóné 
Szirmay Évának. Az örömteli  

eseményre az Óbudai zsinagó
gá ban került sor. Dávidot Faith  
Aser készítette fel a bár mic
vó ra. A család ezúton fejezi ki  
köszönetét munkájáért, vala
mint Köves Slomó rabbinak az 
ün nepséghez nyújtott segítsé
géért. Kívánjuk, hogy Dávid 
haladjon tovább a zsidóság út
ján, melyen szülei elindították! 

A Budavári zsinagóga megnyitó ünnepsége  
és rabbiavatás

A zsidó hitélet reneszánsza  
a Budai Várban

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) tisztelettel meghívja Önt és kísérőjét

A BUDAVÁRI ZSINAGÓGA AVATÁSI ÜNNEPSÉGÉRE.
Közel 400 év után újra megnyílik az egyik legrégebbi magyar zsidó imaház. Az 5779. zsidó újév 
alkalmából rendezett avatási ünnepséggel visszatér a vallási és közösségi élet az egykori imaterem 

falai közé, ahol utoljára Budavár török hódoltsága idején hangzottak el a zsidó ima szavai. 

Az ünnepségen beszédet mond: Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija.
Faith Áser Ákost ünnepélyes keretek között a zsinagóga rabbijává avatja 

David Lau, Izrael Állam askenáz főrabbija,
Oberlander Báruch, a Budapesti Ortodox Rabbinátus vezetője,

Menachem Margolin, az Európai Rabbiközpont vezetője.

Várjuk szeretettel az ünnepségre és az azt követő állófogadásra.

Időpont: 2018. szeptember 6. 18 óra
Helyszín: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 26.

További információ és visszajelzés:
posta@zsido.com | +36 1 268 0183
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Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (VI., Vasvári Pál u. 5.)

Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 19.20 Délutániesti ima (a Keren Orban, Károly krt. 20.)
Péntek: 18.00 Minden kezdet fontos! (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  19.00 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45 Hetiszakasztanulás, 9.15 Reggeli ima, majd Kidus 
  19.00 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

Hetiszakasz
74 parancsolat

Szakaszunkban – Ki Técé (5Mó- 
 zes 21:10–25:19.) – Mózes kü
lönböző törvényeket ismertet,  
köztük a hadifogoly nő vel  
kötött házasság szabályait,  
az elsőszülött fiú jogait, az en
gedetlen, fegyelmezetlen fiú  
büntetését stb., majd el mond
ja, hogy kötelező a kivégzett 
ember – és ebből eredően min 

den ember – holttestét még 
aznap eltemetni, a talált jószá
got megőrizni és visszaszár
maztatni jogos tulajdonosá
nak stb. A szakasz meg ismétli 
a házasság, valamint a zsidó 
erkölcs és szemérmesség tör
vényeit és utasításait, a válás 
módját, a tábor tisztaságának 
szabályait stb.

Zsidó híradó
Megjelent az Egység 109. száma

Az Egység magazin 109. száma 
már a Ros hásánára készült. 
Az újságban nemcsak Rebbe 
szava szól a közelgő ünnepről, 
de a Jiddiskájt és Mispóche 
rovat is az őszi ünnepek je
gyében állt össze. Bemutatjuk 
a budai vár zsidó vonatkozá
sát is – mégpedig azért, mert 
az új év megújulást, ponto
sabban rabbit és megnyíló zsi
nagógát hoz a patinás Várne
gyednek. Ahogy azt megszok
hatták az olvasók, az ünnepi 
szám mellékleteként megta
lálható a lapban a következő 
évre vonatkozó falinaptár.

Az újság másik fő témáját 
Orbán Viktor miniszterelnök 
izraeli látogatása adja.  Ennek 
kapcsán a magyarizraeli kap
csolatokat vettük górcső alá. 
„…számomra nagyon fontos 
szimbolikus üzenete volt an
nak is, hogy Orbán Viktor lá
togatást tett a zsidók legszen

tebb helyénél, a Siratófalnál. 
... Az, hogy a magyar minisz
terelnök ezt ilyen sajtónyilvá
nosság mellett tette meg, szá
momra túlmutat nemcsak 
a főrabbival, hanem talán a 
Netanjahuval történt talál
kozón is” – szögezte le a lap
nak adott interjújában Köves 
Slomó rabbi. 

Az ősszel nemcsak az ün
nepek, de a 201819es tan
év is közeledik, így az újság 
körképet kínál az EMIH ok
tatási programjairól, amely
ben mindenki talál magának, 
gyermekeinek vagy épp uno
káinak való programot vagy 
intézményt. 

Ha nem szeretne lemarad
ni az Egység cikkeiről, fizessen 
elő a lapra az zsido.com/fizetes 
oldalon! Évente három ingye
nes számot kaphat, ha felirat
kozik levelezőlistánkra a pos-
ta@zsido.com címen.  

Emlékezés az igaz tsuváért

Eheti tórai szakaszunknak, a Ki 
técének a központi témáját, a 
családi életre és az emberszere
tetre vonatkozó parancsolatok 
sokasága szövi át, amelyek egy 
élhetőbb világnak fektetik le az 
alapjait.

Kitűnő példa erre az anya
madár elküldésének a parancso
lata,1 akinek, bár elvehetjük fió
káit a fészkéből, de csak miután 
már megbizonyosodtunk róla, 
hogy ő maga már nincs fészke 
környékén. Tesszük ezt azért, 
mert még mindig tiszteljük ben
ne az érző szívű, fiókáiért aggó
dó anyát. Ez arra tanít minket, 
hogy ahhoz, hogy képesek le
gyünk megőrizni másoknak a 
méltóságát – s ez által saját er
kölcsi tartásunkat –, akár egy 
kis empátia is elegendő. Egy kis 
együttérzés, amely által a másik 
lény viszontagságaiban képesek 
leszünk felfedezni a magunk ne
hézségeit, s azon keresztül sors
közösségünket.

Bár a fenti, és az annak szel
lemiségét idéző parancsolatok 
be tartásának ésszerűsége köny
nyen belátható, a Tóra, miután 
az idegenek, árvák és özvegyek 
iránti könyörületességre2 hívja 
fel a figyelmet, ahhoz egy indo

kot is fűz: „Emlékezzél meg ar
ról, hogy rabszolga voltál Egyip
tomban...azért parancsolom ne
ked, hogy tedd ezt a dolgot.”3

A zsidóság már az egyipto
mi fogság óta tudja, milyen más 
népek között idegenként élni – 
kiszolgáltatottan mint egy árva, 
mint egy eladósodott özvegy – s 
a Tóra erre emlékeztetve figyel
meztet minket, nehogy mi is azt 
a bűnt kövessük el, mint egykori 
egyiptomi fogva tartóink.

Bár fizikai értelemben már 
kiszabadultunk az egyiptomi 
rab ságból, a magában a fizikai
ságban rejlő fogságot mind a 
mai napig nyögjük. Fizikai kor
látaink ledöntésére pedig nincs 
is jobb időszak, mint az évnek 
ezen szakasza. Most, elul hónap 
közepén, fentiek figyelembevé
telével minden adott, hogy igaz 
tsuvában térjünk meg Istenhez, 
hogy az ő útján járva, oly’ hosz
szú idő után, végre a jelenle
gi fogságunkból is szabadulást 
nyerhessünk, de legalább hogy 
egy jó, és édes évre irassunk be.

Kovács Jichak rabbinövendék

1 5Mózes 22:6.
2 Uo. 24:17.
3 Uo. 24:18.
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bét menáchem gyermekoktatási központ – hagyomány és feJlődés

alefkids – közösségi egyÜttlét

Chéder – én Jobb vagyok, mint én
„A chéder teljesen más műfaj: itt van idő az elmélyült tanulásra, ahol 
mindenki a saját szintjén haladhat az adott tananyagban” – magyarázza 
Hurwitz Dvora. A legfontosabb a motiváció. Mivel ez a tanulási módszer 
az IPP (Independent Person Program – ahogy fent említettük: a saját 
szinten való haladás), a gyerekek nem a társaikkal versenyeznek, hanem 
saját magukkal. A szülők és a gyerekek is nagyon szeretik ezt a héber 
és angol nyelvű tanulási programot, ahol az egyéni igényeknek is ele
get tudnak tenni. „Nagyon jó érzés a mádrichoknak és mádricháknak 
(akik segítenek a kisebbeknek a tanulásban), hogy sokszor a gyerekek 
nem akarnak innen hazamenni, hanem még a meghatározott idő után is 
szeretnék folytatni a tanulást –  tulajdonképpen ez a program lényege.”

iskolanyitogató 
Folytatódnak az emiH oktatási intézményeinek sikeres projektjei a 2018/19-es tanévben is. ko-
rábbi lapszámainkban már beszámoltunk arról, hogy milyen volt az elmúlt tanév az emiH oktatási 
intézményeiben. most, hogy túl vagyunk a nyári szünet felén, és lassacskán el kell kezdeni besze-
rezni a tanszereket vagy az utolsó pillanatban beíratni a gyermekünket a megfelelő intézménybe 
– ideje szót ejteni a következő tanévben várható újításokról, programokról, illetve a tanulmányi 
eseményekről. v. shepherd írásA

Zámbó Kálmánné, Irma az iskola világi igazgatója ismertette velünk a központ jövő évi 
fejlesztéseit. Elmondta, hogy zajlanak az előkészületek a legújabb fejlesztés, egy tan
uszoda megvalósítására az épületben. A korábbi év sikereit folytatva újabb digitális 
táblákat és sporteszközöket terveznek vásárolni, ezzel is segítve az interaktív okta
tás kiterjesztését és a sportfoglalkozások változatosabbá tételét. A digitális táblák 
különösen jó szolgálatot tesznek mind az informatikaoktatásban, mind az interaktív 
nyelvoktatásban. 

A tanári kar munkáját ettől az évtől a részmunkaidőben dolgozó mentálhigiénés kol
léganő mellett főállású fejlesztőpedagógus is segíti majd. Az idén újabb lehetőségeket 
kapnak a pedagógusok a továbbképzésre. „2019től az iskola bekerül az intézményi 
tanfelügyeleti ellenőrzésbe, ennek kapcsán idén elkészül az iskola önértékelése.” A tava
lyi évben sikerrel debütáltak a heti két órában tartott fakultációk: a választható tanórák 
keretében 2. osztálytól felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat tartanak matematikából, magyarból és 
zsidó vallási tárgyakból. 

A bölcsődében és az óvodában is folytatódik a kiscsoportos, korosztályonkénti gondozás, melybe még több 
kirándulást és élményalapú oktatást építenek be. A tanuszoda elkészültét is nagyon várják, különleges lehetőség 
lesz, hogy nem kell elhagyni az épületet a gyerekek által nagyon várt úszásfoglalkozásokhoz.

Hurwitz Dvorától, az ifjúsági szervezet vezetőjétől megtudtuk, hogy az 
AlefKids kötelékébe ősszel két új, külföldi mádrichá (ifjúsági veze
tő) érkezik, akinek a vezetésével megújul a vasárnapi program. Sőt, 
újdonságként péntek esténként is szerveznek a gyerekeknek elfog
laltságot az Óbudai zsinagógában. Havonta egyszer, szombat regge
lenként is odavárják a klub tagjait imára, játékra, tartalmas közösségi 
együttlétre. Tavasszal pedig várják az mádrich és mádrichájelölte
ket, hiszen megkapják diplomájukat az előző képzésen résztvevő 
fiatalok, és elölről kezdődik az ifjúsági vezetők felkészítése. 
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Nyitott 

Zsidó Újév

5779

Ünnepeljük együtt a zsidó újévet!

Helyszín: Óbudai zsinagóga előtti tér (III. ker. Lajos u. 163.)

Időpont: 2018. szeptember 9. 18.30 

Helyszín: Vasvári Pál utcai zsinagóga (VI. ker.  Vasvári Pál u. 5.)

Időpont: 2018. szeptember 9. 17.00

Ros Hásáná
5779.

Szeretettel várunk a „Nyitott Zsidó Újév Óbudán” 
programunkra. Az Óbudai zsinagóga előtt 
felállított hatalmas sátorban ünnepi álló fogadásos 
kidussal, újévi ételekkel, gyermekprogramokkal 
és egy hét fős, jeruzsálemi kántorkórus 
előadásával szeretnénk mindenkihez közelebb 

hozni az ünnep hangulatát.

A Vasvári Pál utcai zsinagóga szeretettel vár 
minden ünnepelni vágyót, hogy családias 
hangulatban, elmélyült imával, finom ételekkel 
és érdekes előadásokkal kezdhessék meg az 
újévet. Újévi ima Motti Pressman haszid kántor 
vezetésével, majd hagyományos Ros Hásánái 

vacsora, édes ízekkel az édes új évért.

További információ: 06-1/268-0183 | posta@zsido.com 
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Magyar zsidók lapja • eGYsÉGes maGYarOrszáGi izraeLiTa hiTközsÉG

egység
ירחון יהדות הונגריה

„mi, belgák hova álljunk?”
a magyar zsidók és Orbán Viktor izraeli látogatása

judapest anno:
Újraéled a budavári zsidóság

Kile | Judapest anno

egység | 2018 Augusztus24

melyet egy lovasberényi, szegény 
zsidó családba született férfi, Róna 
József (1861–1939) formált meg. A 
lovas herceg szobra egyébként nem 
ide készült: eredetileg Zenta városa 
rendelte meg az alkotást, melyet hi
ába öntöttek formába, a vajdasági 
város végül nem tudta kifizetni — 
egy ideig úgy tűnt, Róna nyakán 
maradhat a méretes mű. Róna így 
írt az ezt követő időszakról:

„Egy napon Romy miniszteri 
ta nácsos jött el műtermembe, s 
fény képeket kért szobrom minden 
al katrészéről. [...] Egy idő múlva 
Hauszmann Alajos jött el hozzám, 
s az emlékmű méretei után érdeklő
dött. Egy szót sem szólt, hogy mi 
já ratban van. Ő volt a vár új épít
kezésének a tervezője és vezetője, 

s ekkor már valami megvillant az 
agyamban. És álmokat szőttem... és 
azok valóra váltak!”

Róna pedig jól szőtte az álmait, 
először 1899ben a Műcsarnokban 
állították fel a szobrát, majd egy év
vel később a mai helyére idomítot
ták a lovas herceget. Az 5,6 méteres 
piedesztálra emelt alkotás a má
sodik világháborúban megsérült, 
1968ban le is bontották, de gondos 
a restaurálást követően, 1971ben 
újból felállították – azóta újra a kert 
központi eleme.

A tuRulmAdáR
A magyar nemzet egyik legősibb 
szimbóluma a turul. De mit is je
löl valójában a török eredetű turul 
szó? Valószínűleg sas vagy sólyom 

SzAbAdtÉRi zSidó 
SzoboRpARK A pAlotA előtt
A palota udvarain számos kisebb 
nagyobb bronzba öntött alak szab
dalja a teret, melyekről csak kevesen 
mernék feltételezni, hogy zsidók 
álmodták meg — már csak azért 
sem, mert a művészeti ágak közül 
talán a szobrászat áll a legmesszebb 
a hagyományos zsidó felfogástól, 
gondoljunk csak a „Ne csinálj ma
gadnak faragott képet…” (2Mózes 
20:4.) kezdetű parancsolatra.

A pAlotA KözpoNti 
lovASSzobRA
Nehéz a budai várpalotát a Duna 
oldaláról úgy fényképezni, hogy 
azon ne szerepeljen a főbejárat előt
ti lovasszobor, Savoyai Jenő szobra, 

a középkor és a 
21. század határán 
ÉvSzázAdoK zSidó leNyomAtAi A budAi váRNegyedbeN 

a budai várnegyed az országba látogató turisták egyik első számú célpontja, mely 1987 óta 
az unesCo világörökségének is része. a középkori hangulatú utcákat róva több zsidó em-
lékkel találkozhat a sétáló: mikvével, feltárt és elásott zsinagógákkal, imaszobával és számos 
emléktáblával is. ezek egyértelmű zsidó emlékek, melyről már számos alkalommal írtak és írtunk 
mi is — viszont kevésbé ismert, hogy a negyed újkori zsidó kötődésű látványosságokban is 
bővelkedik. akárhogyan is, bármelyik korból is származzanak ezek, a múlt egy-egy darabkáit 
alkotják és a letűnt kort idézték — eddig. az emiH ugyanis a táncsics mihály utcai imaházat 
— eddig múzeumot — újból integrálja az aktív zsidó vérkeringésbe, ugyanis Faith áser rabbi 
vezetésével szeptember 6-án zsinagóga nyílik. ismerjük hát meg a várnegyed újabb és a leg-
újabb zsidó emberekhez köthető lenyomatait. cseh viktor írásA
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Velem és a Rebbével történt

Karrier kompromisszumok nélkül
Egy misznáged, azaz a haszidiz
must ellenző családból szárma
zom, mégis az előző lubavicsi 
rebbe áldásának köszönhetően 
vagyok életben.

Abban az időben, amikor a 
Rebbe Rájác a lettországi Rigá
ban tartózkodott, a nagyszüleim 
a város szélén éltek. 1932 janu
árjában nagyanyámnál beindult 
a szülés, és komplikációk adód
tak. Az orvosok azonnal abor
tuszra küldték, mert úgy ítélték, 
hogy másképpen nem menthe
tik meg az életét. Nagyanyám, 
Frida Gisa nem volt hajlandó 
elfogadni az orvosok döntését. 
Arra kérte Lea nővérét, hogy si
essen a zsinagógába, és imád
kozzon az életéért. Azt mond
ta, hogy nem hoz végleges dön
tést, amíg Lea vissza nem tér a 
zsinagógából. Bár sötét éjszaka 
volt, Lea teljesítette testvére ké
rését, és elrohant a legközelebbi 
zsinagógába imádkozni. Meg
állt a Tóraszekrény előtt, megra
gadta a függönyt és arra kérte Is
tent, hogy mentse meg testvérét 
és születendő gyermekét.

Egyszer csak egy nő érintette 
meg a vállát és csak annyit mon
dott: „Gyere velem!”. Lea pedig 
követte. A rebbéhez mentek, és 
az áldását kérték. A rebbe írás
ban adta át áldását: „Isten segít
ségével minden rendben lesz. 
Egészséges, élő gyermeknek 
adsz életet".

Lea fogta az áldást és vissza
rohant a kórházba, ahol meg
tudta, hogy a testvérét éppen a 
szülőszobára szállították. Ha
marosan Frida Gisa természetes 
módon a világra hozta anyámat, 
aki a Mirjám nevet kapta...

A családunk nagy becsben 
őrizte a Rebbe áldását. Egy széf
ben tartottuk, és csak akkor vet
tük elő, amikor valaki a család
ból szülés előtt állt, és elvittük 

hozzá a kórházba. Nálam van 
egy másolat is, amit állandóan 
magamnál tartok.

Két évvel anyám születé
se után a nagyszüleim elhagy
ták Lettországot és a Szentföldre 
költöztek. Még éppen időben. A 

a Nyomorultak főproducere, 
és felajánlotta, hogy játsszak a 
Broadwayen is.

Egészen elképedtem. Termé
szetesen minden énekes vágya 
a Broadwayen szerepelni, de én 
mégis visszautasítottam az aján

család azon tagjait, akik marad
tak – összesen 14 embert – a let
tek a nyílt utcán ölték meg. 

Anyám Izraelben nőtt fel, és 
különleges kapcsolatot ápolt a 
Chábád közösséggel. Engem be
soroztak az izraeli hadseregbe, 
majd a leszerelésem után évekig 
kántorként működtem. Egyszer, 
amikor Londonban adtam kon
certet, az egyik unokatestvérem 
meghívott egy Nyomorultak
előadásra. Miután visszatértem 
Izraelbe, mondtam a menedzse
remnek, hogy részt akarok ven
ni a musical izraeli színpadra ál
lításában.

Nem tudta, hogy miről beszé
lek, de kiderítette, hogy a dara
bot hamarosan bemutatják Tel
Avivban. Szerepet kaptam ben
ne, és ez híressé tett. Az egyik 
telavivi előadást megtekintet
te Sir Cameron Mackintosh, 

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

latát. Így válaszoltam: „Nem hi
szem, hogy ez lehetséges volna 
a számomra, mert vallásos zsi
dó vagyok. Szombaton és zsidó 
ünnepeken nem dolgozom”. Erre 
ő ezt felelte: „Találkozzunk még 
egyszer, talán találunk megoldást 
erre a problémára”. A sztori vala
hogy kitudódott, és az izraeli la
pok így hozták le: „Dudu Fischer 
a Broadwayra megy”. Mintha ez 
már eldöntött tény lett volna.

Anyám látta, hogy meny
nyire bánt a dolog, ezért a kö
vetkezőt mondta: „Miért nem 
mész el a Rebbéhez?”  Így felel
tem: „Miről beszélnék vele? Ta
lán a Broadwayről? Annyian ke
resik fel valódi problémákkal, 
betegséggel, szegénységgel. Ho
gyan állhatnék elé ilyesmivel?” 
Anyám nem adta fel. „A Rebbe 
áldása egyszer már segített raj
tunk. Megint segíteni fog.”

Ez 1992ben történt. Akkor 
már nem lehetett privát kihall
gatást kérni, hanem vasárna
ponként lehetett egydollárost és 
áldást kapni tőle. Amikor sor
ra kerültem, a Rebbe megáldott, 
és azt mondta, hogy ne aggód
jak: „Isten segítségével hamaro
san jó híreket fog hallani. Egyre 
erősebbé válik.”

Pontosan ez következett be. 
Tulajdonképpen csoda történt, 
egy egyszeri eset, melyre nem 
volt példa sem korábban, sem 
később. Megkaptam a szerepet. 
A Playbill magazin azt is kö
zölte, hogy Dudu Fischer vallá
si okok miatt nem játssza Jean 
Valjean szerepét péntek este és 
szombat délután.  Úgy nevez
tek: a színház Sandy Koufaxsza. 
Koufax egy híres zsidó baseball 
játékos volt, aki nem állt pályá
ra az 1965ös világbajnokságon, 
mert az jom kipurra esett.

Ezt tartom életem legna
gyobb teljesítményének. Miu
tán eltávozom erről a világról, 
remélem, hogy az emberek erre 
fognak emlékezni velem kap
csolatban. Megmutattam, hogy 
lehet karriert építeni anélkül, 
hogy engedményeket kelljen 
tenni vallási téren.

Elsősorban a Rebbének tar
tozom hálával, amiért lehető
vé tette számomra, hogy ezt az 
üzenetet közvetítsem a zsidó vi
lágnak.

Dudu Fischer

Dudu Fischer híres izraeli kántor, aki TelAvivban, Londonban 
és New Yorkban is eljátszotta Jean Valjean szerepét. 

Az interjú 2015 júliusában készült.

continued on reverse

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

An inspiring story for your Shabbos table
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my 

STORY
NEVER ON FRIDAY!
MR. DUDU FISHER
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ערב שבת פרשת ויקהל, כ״ד אדר ב׳, תשע״ו
Erev Shabbos Parshas Vayakhel, March 4, 2016

Iam descended from a Misnagdic family — that is, from 
those who opposed Chassidism — and yet I am walking 
this earth because of a blessing from a Chasidic Rebbe, 

the Rebbe Rayatz, who was the Rebbe of Chabad-Lubavitch 
from 1920 to 1950. 
This is what happened:
During the time that the Rebbe Rayatz was staying in Riga, 
Latvia, my grandparents were living on the outskirts of 
the city. In January of 1932, in the freeze of the winter, my 
grandmother went into labor with my mother, and things 
started to go wrong. She was rushed to the hospital where 
the doctors decided that it was necessary to abort the baby 
in order to save her life.
My grandmother, Frieda Gisha, was unwilling to accept the 
doctors’ verdict but, fearing for her life, she asked her sister 
Leah to run to the nearest synagogue and pray for her. She 
said she would not make any decision until Leah returned. 
So, in the middle of the night, Leah, my great-aunt, did 
just that — like her sister asked, she ran to the nearest 
synagogue and started praying. She went up to the holy 

ark, where the Torah scrolls are kept, grabbed onto the 
curtain and pleaded with G-d for the life of her sister and 
her unborn baby.
As she was praying and crying, a woman tapped her on 
the shoulder. Leah did not know who this woman was — 
perhaps the cleaning lady — but when this woman said, 
“Come with me,” she followed her.
Together they went to where the Rebbe Rayatz was staying 
at the time and asked for his blessing. They received it in 
writing, and I still have it — it is a treasured possession in 
my family. It says: “With the help of G-d, everything will go 
well. You will give birth to a healthy and living child.” 
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Kóser konyha

Serpenyőben 
sült sárga 

rókagomba
Párve

300 g rókagomba
1 csomag újhagyma
3 gerezd fokhagyma
1-2 ek. olívaolaj
Só, bors, ízlés szerint

A rókagombát alaposan meg
mossuk és átvizsgáljuk, hogy 
megbizonyosodjunk róla, 
nincs benne bo gár vagy más 
kártevő. Az új hagymát felka
rikázzuk, a fokhagymát ösz
szetörjük. Az olajat serpenyő
be töltjük, a gombát, a hagy
mát és a fokhagymát rádob
juk, és nagy lángon pirítani 
kezdjük. Sózzuk, borsozzuk 
és időnként megkeverjük. A 
gomba sok levet ereszt, íz
lés szerint elpárologtathat
juk a levét, és megpiríthat
juk az ételt (ez hosszabb időt 
vesz igénybe), vagy hagyhat
juk több lével, és tálalhatjuk 
szárazabb körettel, például 
rizzsel vagy kuszkusszal. Fo
gyaszthatjuk főétel gyanánt 
vagy köretként.

Bár a sárga rókagomba 
sok más gombafajtánál ki
sebb mértékben hajlamos a 
ku kacosodásra, mégis fon
tos, hogy a friss gombát fi
gyelmesen, darabonként át
vizsgáljuk, és felhasználás 
előtt alaposan megtisztít
suk, hiszen a különféle kár
tevők a tiltott kategóriába 
es nek, fogyasztásuk nem 
meg engedett. 

Mezuzá és tfilin ellenőrzés elulban

A rabbi válaszol
Egy vagy két mezuzá felhelyezése 

szokatlan ajtómegoldásokon

Elul hagyományosan a befelé 
fordulás, az önvizsgálat ideje az 
őszi ünnepekre való felkészülés
ként. A chabad.org internetes 
portál szófereket, vagyis hivatá
sos Tóramásolókat szólaltatott 
meg ennek kapcsán (tudni kell, 
hogy a szóferek nemcsak Tórá
kat, de más szent iratokat is ír
nak, pl. tfilint, mezuzát stb.)

Yosef Yitzchak („Fitz”) Ra
bin rabbi arra hívta fel a figyel
met, hogy bár a tfilineket csak 

akkor kell ellenőrizni, ha külső 
sérülés van rajta, a mezuzákat 
pedig elég hétévente kétszer át
nézetni, mégis helyénvaló, ha 
az ember elébe megy a bajnak, 
és minden elulban ellenőrizte
ti ezeket. 

Az ellenőrzés különösen fon
tos a szabadban levő bejárati aj
tókon található mezuzák esetén, 
mivel azok ki vannak téve az 
időjárás viszontagságainak is: az 
eső, a tűző nap, a változó pára

tartalom mind sérülést idézhet 
elő a pergamenre írt szövegen. 

A szóferek arra is felhívták 
a figyelmet, fontos, hogy meg
bízható helyről vásároljunk: az 
üres tok, vagy a fénymásolt pa
pírral felszerelt mezuzá annyit 
ér, mintha játékételt vennénk 
élelmiszer helyett. „Ez egy nagy 
felelősség, különösen, mert a 
micva felemeli a fizikai világot 
a spirituális világba” – mondja 
Rabin rabbi. 

mint 1 tefách (8 centiméter) 
akkor egy ajtónak számít, egy 
mezuzát kell feltenni. Ha pedig 
szélesebb, mint 1 tefách, akkor 

találtam arra a kérdésre, hogy 
milyen szélességig számít osz
lopnak valami, úgy vélem, hogy 
talán 3 tefách (24 centiméter) 
szé lességig oszlopnak számít 
(lásd SÁ OC 356:1.).

Ugyanakkor, ha valamilyen 
célja van az 1 tefách széles osz
lopnak (pl. biztonságosabb így, 
vagy ne menjen ki annyira a me
leg a fűtött szobából, amikor az 
ajtók nyitva vannak), vagy ha a 
két ajtó nincs egyformán hasz
nálatban (pl. az egyik a személy
zeté a másik a szállítmányok
ra stb.), akkor kettőnek szá
mít, és két mezuzát kell felten
ni: egyet az ajtófélfára és egyet 
az oszlopra (Águr böohálechá 26:6., 
13.). Ugyancsak két ajtónak szá
mít, ha az ajtók az oszlopra van
nak rászerelve (SÁ uo. 21., Áruch 
hásulchán 45.). 

Amikor egy mezuzát kell fel
tenni, akkor azt legjobb a jobb
oldali ajtófélfára tenni, nem pe
dig a középen álló oszlopra. Ha 
már felkerült jobbról az osz
lopra, akkor tulajdonképpen 
az is jó, maradhat (TáZ uo., Águr 
böohálechá uo. 25.). 

Oberlander Báruch

Olvasónk, B. Simon, egy fényké-
pet küldött Oberlander Báruch 
rabbinak azzal a kérdéssel, hogy 
a képen látható ajtón, vagyis 
olyan esetben, amikor az ajtónyí-
lást megosztja egy oszlop, hova 
kell tenni a mezuzát, illetve, hogy 
hányat kell felhelyezni. 

A kérdés több részre bontható. 
Ha az elválasztó oszlop ellenére 
egy ajtó fedi le a teljes ajtónyílást 
(ilyenkor egy ajtónak számít, és 
egy mezuzát kell feltenni a nyi
tás irányának megfelelően jobb 
oldalra). Más a helyzet, ha – 
mint a képen is – két ajtó van. 
Ilyenkor az oszlop mérete és az 
ajtók elhelyezkedése alapján kell 
dönteni a mezuzákról. két mezuzát kell feltenni (Sulchán 

áruch JD 286:20., TáZ 11., de lásd Águr 
böohálechá 26. fejezet 22. lábjegyzet).

Ha az oszlop szélesebb, mint 
1 tefách, de a két ajtó ugyanazon 
a falon van és egyformán van
nak használatban (tehát: ugyan
arra a célra használják az ajtó
kat), akkor továbbra is egynek 
tekintjük őket és egy mezuzát 
kell feltenni a jobboldali ajtó
félfára (Tur uo. [21.], Áruch hásulchán 
43.). Bár egyértelmű választ nem 

Ha két egymásra merőleges 
falon van a két ajtó és a sarok
ban az oszlop (lásd az ábrát), 
akkor ha az oszlop keskenyebb, 


