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Megkezdődött 
a jelentkezés a sítáborra
Hatodik alkalommal szervezik 
meg az EMIH sítáborát Auszt-
riában. Napközben számtalan 
szabadtéri elfoglaltság várja a 
kicsiket és nagyokat egyaránt, 
a pályán töltött nap után pedig 
közösségi programokkal zár-
juk az estét. 

Időpont: 
2018. december 23-30.

Helyszín:
Hotel Da Capo

Sankt Georgen ob Murau, 
8861, Kreischberg str. 19.
Felnőtteknek: 150 000 Ft 

Gyermekeknek: 100 000 Ft
Az ár tartalmazza a szállást 
és a teljes kóser ellátást, a sí-
felszerelés és bérlet költségét 
nem. A helyszínen több ma-
gyar oktató is dolgozik, ezért 
igény esetén magyar nyelvű sí-
oktatáson is részt lehet venni.

További információ 
és regisztráció:

Szilánk Zsuzsa  
+36 30 160 9703

Nyílt Nap 
a Maimonidész 
Gimnáziumban

A nagy érdeklődésre való te-
kintettel az ősz folyamán is 
várjuk nyílt napjainkra a szü-
lőket és diákokat! Első őszi 
nyílt napunk dátuma: 
2018. október 17., szerda 8:00
A részvétel előzetes regisztrá-
cióhoz kötött, jelentkezés: 

info@zsidogimnazium.hu 
vagy 30/990-3694

Szimchát Torá különleges sze-
replői a gyerekek: legyen szó 
a cukorkadobálásról, a zászló-
lengetős felvonulásról vagy a 
Tórához felsereglő apróságok-
ról, számtalan emlékezetes pil-
lanat vár rájuk. Idén az Alefkids 
Smini áceret ünnepére időzített 
ünnepséggel kedveskedett a gye - 
rekeknek. Tombola, tánc és fi-
nom ságok várták a gyerek-ha-
dat, akik nagy örömmel kö szön- 
tötték az őszi ünnepség-soroza-
tot lezáró eseményt.

A Tóra örömünnepére min-
den zsinagóga megtelik. Ahogy 
az őszi ünnepeken már szinte 
megszokhattuk, a Budavári Zsi-
nagóga is zsúfolásig telt, és az 
EMIH közösségeinek többi zsi-
nagógáját is elárasztották az ün-
neplők. Oberlander Bá ruch rabbi 
érdekes történetet mesélt az ösz-
szegyűlt közönség nek, melynek 
főszereplője egy, a Szovjetunió-

ban élő vallásos matematikus 
volt. Az illető ilyen-olyan úton 
felkutatta az elhagyott, elpusz-
tult zsidó közösségek fellelhető 
Talmud köteteit. Ám ezeket a ha-
talmas – és természetesen tiltott 
– fóliánsokat nem vihette magá-
val, így mindig csak egy-egy la-
pot tépett ki, és azt vitte magá-
val, hogy titokban tanulmányoz-
za őket. Mivel nem volt senki 
más zsidóval kapcsolata, így nem 
volt kivel megvitatnia a tanulta-
kat, sok kérdés maradt benne. 
Egy nap azonban csodával hatá-
ros dolog tötént: megkapta a rég-
óta várt engedélyt, hogy Izraelbe 
utazhat. Amint leszállt a repülő-
ről, odarohant az első kipát vi selő 
emberhez – történetesen egy biz-
tonsági őrhöz – és elkezdte fag-
gatni, hogy segítsen neki egy bo-
nyolult részt megérteni. Na gyon 
megdöbbent, amikor a fér fi nem 
tudott neki válaszolni és ő rádöb-

bent, hogy az Izrael ben élő val-
lásos emberek nem feltétlenül 
mind Talmudtudósok, sőt nem 
is biztos, hogy tanulmányozzák 
a Talmudot naponta. Szimchát 
Torákor befejezzük és egyben új-
rakezdjük a Tóraolvasást. Ilyen-
kor egy embert hívunk fel, aki 
befejezi az előzős ciklust – ő a 
chátán Torá, a Tóra vőlegénye – 
és egy másikat, hogy elkezdjük 
az elejéről a történetet.  Őt hív-
juk chátán Brésitnek, a Brésit 
(Kezdetben…) hetiszakasz vő-
legényének. De hát hogy lehet a 
Tó rának, aminek része a Brésit, 
két „vőlegénye”? Az egyik rabbi  
erre azt magyarázza, hogy – ahogy 
a fenti történet két szereplője – a 
zsidók két „sávon” mozognak. 
Mindig lesz, aki már végigtanul-
mányozta a Tórát és mindig lesz, 
aki épp most kezdi. Mindkét „sáv” 
egyformán fontos, mindkettőnek 
külön-külön tudunk örülni.

Több tízezren hallgatják a szukkoti kohéni áldást a Siratófalnál

Szimchát Torá különleges szereplői a gyerekek



2 2018. október 5.

Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Szerda-csütörtök: 
  18.00 Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban, Károly krt. 20.)
Péntek: 17.00 Milyen hatékony a büntetés? 
  (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  18.00 A szombat fogadása, esti ima és kidus 
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás, 9.15 Reggeli ima, majd Kidus 
  17.35 Délutáni ima, majd szeudá slisit

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

Zsidó híradó
Megjelent az Egység magazin 

110. száma

Szeptemberi magazinunkban 
több érdekes témát is körbejá-
runk: képriportot láthatnak és 
olvashatnak a Budavári Zsina-
góga újraavatásáról, bemutat-
juk az ott új közösség építését 
megkezdő Faith Áser rabbit és 
a rabbiavatások történetéről is 
megtudhatnak mindent. 

A Sorsok Háza Oktatá-
si Központ kapcsán olvashat-
nak egy áttekintő riportot, 
amelyben Köves Slomó rabbi 
interjúi és a sajtóban megje-
lent egyéb cikkek felidézésé-
vel kaphatnak képet a projekt 
eddigi fejleményeiről és a to-
vábbi tervekről. Megyeri And-
rás Jonatán véleménycikke az 
Éceszgéber rovatban is ezt a 
témát járja körül – egy kicsit 
más aspektusból.

Judapest anno rovatunk 
ve zetőjének, Cseh Viktornak 

nem régiben megjelent Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei zsi dó 
emlékek nyomában cí mű prak-
tikus útikönyvéről olvashatnak 
recenziót, és természetesen a 
budapesti zsidóság történel-
mébe is betekinthetnek ismét, 
most a Vigadóról és környéké-
ről tudhatunk meg többet.

Az idén ősszel az EMIH ál-
tal indított egyetem névadó-
jának, Milton Friedmannak 
izraeli kötődéséről szerezhe-
tünk be újabb ismereteket ha-
lálának tizedik évfordulója al-
kalmából.

Gasztronómiai rovatunk a 
sóletről szól, hogyan vált tipi-
kusan zsidó étellé, hogyan ké-
szítették a múltban és miként 
segít a modern technika ab-
ban, hogy megfelelően mele-
gen tartható legyen a sóletünk 
a szombat délelőtti tálalásig.

Hetiszakasz
Isten megteremti a világot

Szakaszunk – Brésit (1Mózes  
1:1–6:8.) – leírja a világte rem - 
tés tör ténetét, az ősi zsidó fel-
fogás sze rint. Egyúttal – Rási 
kom mentárja szerint – ez a zsi - 
dó nép „te lekkönyve” Erec Jisz-
ráél ra, a zsi dóság is te ni öröksé-
gére. A szakasz leír ja az első 

em berpár, Ádám és Éva bűnbe- 
esését, kiűzetését az Éden kert-
jé ből és az emberi ci vili záció 
első lépéseit a mező gaz da ság, 
állattenyésztés, a szer szám ké-
szí tés és zene terén. A sza kasz 
Noé születésével zárul, aki a 
kö vetkező szakasz főhőse lesz.

A világ újjászületése 

„Kezdetben teremtette Isten az 
eget és a földet.” (1Mózes 1:1.)

A változatosság kedvéért le-
gyünk kicsit filozófikusabbak. A 
Tóra fenti, első verséből látszólag 
az következik, hogy volt olyan 
idő, amikor semmi sem létezett. 
Az Örökkévaló ebben az állapot-
ban teremtette meg a világot. A 
Tánjá fejtegeti, hogy mivel a vi-
lág nem mindig létezett, mosta-
ni létét sem vehetjük olyan ter-
mészetesnek és magától értető-
dőnek. A világ jelen pillanatban 
is csak azért létezhet, mert Isten 
folyamatosan létezésben tartja 
azt teremtő energiájával. Ha Is-
ten ezen teremtő energiáját akár 
csak egy pillanatra is elvonná, a 
világ egyik pillanatról a másikra 
szűnne meg létezni.

Fentiekben fogalmazódik 
meg a folyamatos teremtés elve. 
Ez zel összhangban írjuk körül 
Istent, minden reggel úgy, mint 
aki „jóságában minden nap meg-
újítja a teremtés munká ját.” A 
Tánjá ezt azzal egészíti ki, hogy 
ez a munka nem csak napon ta is-
métlődik meg, hanem valójában 
minden egyes pillanatban.

Az elméleti-filozofikus síkról 
most térjünk kicsit vissza a gya-
korlat talajára.

Személyes múltunk, élmé-
nyeink gyakran súlyos teherként 
ne hezednek ránk. Megélt buká-
saink és kudarcaink a jelen pil-
lanatig akadályoznank minket a 
továbblépésben.

Éppen ezért fontos mindig 
szem előtt tartanuk, hogy Isten 
minden nap minden egyes pil-
lanatában újrateremti a világot. 
Ez nem kevesebbet jelent, mint 
hogy életünk minden egyes 
pillanata egy új lehetőséget és 
megújulást tartogat magában, 
amelynek kihasználása egye-
dül rajtunk múlik. Felejtsük el a 
múltat és foglalkozzunk a jelen-
nel, s az abban rejlő újrakezdés 
lehetőségével.

És bár az újrakezdés sosem 
könnyű, Isten folyamatosan 
meg újuló teremtésében szerepet 
vál lalva, az ezzel járó kihíváso-
kat is új megvilágításban kezd-
hetjük el látni. Az új kezdet eb-
ben a megközelítésben új, még 
kiaknázatlan lehetőséget jelent. 
Ezen szellemiségben pedig már 
az első lépteknek is magabizto-
san indulhatunk neki az új év-
ben.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Yossi Goldmann rabbi 

írása nyomán

Budavári Zsinagóga 
(I., Táncsics M. u. 26.)

Péntek: 18.00 Ki volt a felelős 
  az emberiség első bűnéért? 
  Ádám, Éva vagy a kígyó? 
  (Faith Asher előadása)
  18.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus
Szombat: 10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
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ÉceszgÉber

AZ óévI HISZTérIA MArGóJárA

megyeri andrás 
jonatán

•  született: 1976
•	Foglalkozása:
 médiaszakember
•	Család: házas, négy 
 gyermek apukája

Mozgalmasak voltak a nemrégiben elmúlt zsidó időszámítás szerinti esz-
tendő utolsó napjai. Elul hónap 26-án (szeptember 6.) az EMIH közel 400 
esztendő után újraélesztette a budavári zsinagógát, ortodox rabbit avatott 
és vadonatúj Tóratekercs írását fejezte be a helyszínen. 

Valljuk be, nem gyakran történik ilyesmi Budapesten, pláne nem 
egy napon. Másnap, elul hó 27-én (szeptember 7.) pénteken azonban 
olyan hír látott napvilágot, mely bombaként robbant a zsidó közélet-
ben, ugyanis Gulyás Gergely miniszter bejelentette, hogy a majd’ négy 
éve befejezetlenül álló Sorsok Háza projekt folytatásába bevonják az 
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséget, és egy nagyobb, közel 
kétmilliárd forintnyi összeget különítenek el a múzeum és emlékhely 
kialakítására. Ráadásul nem csak bevonják a Chábád mozgalomhoz 
köthető hitközséget, de annak elkészülte után az egész szőröstül-bő-
röstül az EMIH tulajdonába kerül!

Hogy korábban miért feneklett meg a projekt, azt mindenki tudja: a 
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) tiltakozott 
egyrészről a koncepció kidolgozatlanság ellen, másrészről a központot 
felügyelete alá vonó Schmidt Mária vezetése ellen. Persze ez mind ab-
ban az évben volt, amikor amúgy is zengett a közélet a Veritas intézetes 
Szakály Sándorának ostobaságaitól meg a Szabadság téri emlékmű 
körül kialakult balhétól (jegyzem meg, szinte minden nap az emlék-
mű előtt megyek el, és a vele szemben civil összefogásból kitett, a soá 
borzalmaira és az emlékmű által sugalltak ellenében a magyar nemzet 
felelősségére felhívó protest-emlékhely nagyobb turista érdeklődést 
vált ki, mint Gábriel arkangyal szárnyai, mondhatni fordítva sült el 
a dolog). 

Az azóta eltelt cirka négy évben a Sorsok Háza ügyében, legalábbis a 
nyilvánosság előtt, nem történt semmi. Pontosabban két dolog biztosan 
nem: nem született megegyezés a kormányon belül, hogy ki is felügyelje majd 
a múzeumot, illetve az anno protestáló Mazsihisz sem tett le (akár kéretle-
nül) alternatív koncepciót, amit elfogadhatónak talált volna. 

Ebbe az állóvízbe pottyant bele a bejelentés, hogy tudniillik, ha 
a Mazsihisz nem konstruktív, akkor a kormány keres egy másik hit-
községet, amelyikkel lehet együtt dolgozni, és nem utasít el mindent 
csípőből, amit az Orbán-kormány csinál vagy csinálna. 

A hírre a Mazsihisz vezetése köpni-nyelni nem tudott. Délutánra 
kipréseltek magukból egy nyilatkozatot, amely a következőkben sum-
mázható: örülnek, hogy ismét elindul a projekt, az EMIH szerintük 
nem képviseli a hazai zsidóságot, az EMIH nem hiteles (erről mindjárt 
még szólok pár szót), és mivel a Mazsihisz nincs bevonva, kizárt, hogy 
a holokauszt emléke méltó módon és hitelesen legyen feldolgozva.

Na itt szakadt el nálam a cérna először, mert ennek a közleménynek 
minden szavából szinte gyermeki sértettség tűnik ki, és számomra az 
alábbi kérdéseket veti fel: ugyan ki mondja, hogy csak a Mazsihisz 
képes hitelesen bemutatni a soá borzalmait, csak a Mazsihisz képes 
a méltó emlékezésre? Ugyan ki mondja, hogy a Mazsihisz képviseli a 
hazai zsidóságot?

Ezután jött Köves rabbi nyilatkozata az ATV-n és a Hír TV-n, ahol 
egyértelműen jelezte, hogy a koncepció max. 60 százalékosan végleges, 

megyeri anDrás Jonatán írása

Kile | Judapest anno
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120 Évvel ezelőtti StAtiSztiKA
1898-ban Pesten mintegy 100 ima-
hely nyitotta meg kapuját – ebből 
86 (!) volt pótimahely és ezeken 
kívül az orthodox hitközség is 
akkreditált 25 pótimahelyet. Póti-
mahelyek voltak az árvaházak zsi-
nagógáiban, az iskolákéban, ahol 
ilyenkor a tornatermeket is ima-
házzá rendezték be vagy például 
a Fővárosi Gyermekkert díszter-
mében stb. Ha ezekhez még hoz-
zászámoljuk az óbudai, budai és 
kőbányai állandó és átmeneti ima-
helyeket, akkor megállapíthatjuk, 
hogy Budapesten 120 évvel ezelőtt 
mintegy 150 – hitközségileg szerve-
zett – helyen gyűltek össze, hogy 
megünnepeljék az 5659-edik zsidó 
újévet és azért fohászkodjanak az 
Örökkévalóhoz, hogy a Jók köny-
vébe kerüljön végső pecsétjük. 

Ez a 150-es zsinagógaszám első 
olvasatra soknak tűnhet, viszont, ha 
a fővárosi zsidó lakosság számada-
tait nézzük, akkor mégsem az. A 19-
20. századfordulón a budapesti zsi-
dók száma szinte megtriplázódott, 
míg 1880-ban 70.879 fő, a lakosság 
19,7%-a vallotta magát izraelitának, 
addig 1910-ben 203.687 fő, a buda-
pestiek 23,1%-a rendelkezett zsidó 
gyökerekkel – érdekességképpen: 
New Yorkban 1920-ban 28,5% volt 
ez az arány. 

Durva egyszerűsítéssel azt állít-
hatnánk, hogy 1898-ban egy ima-
hely re több mint 1000 fő jutott 
– azaz jutott volna, ha mindenki 
elmegy, de valószínűleg nem ment, 
sőt ekkor a pesti hitközségnek kö-
rülbelül 14.000 tagja volt és a többi 
budapesti hitközség összes tagszá-
ma sem rúgott többre pár ezernél, 

bevezető Helyett…
„Ilyenkor, nagyünnepek előtt lát-
juk, hogy tulajdonképpen mennyi-
en vagyunk. Hitfeleink egy tetemes 
nagy része esztendőn át feléje sem 
néz Isten-házának, mert sokat a ke-
nyér, a betevő falatért való küzkö-
dés munkába hív; hanem ilyenkor, 
nagyünnepek előtt, amikor min-
denki félve készül tenni a dolgát s 
csak egy célt ismer, a megtisztulást, 
a mindenek urához való fölemel-
kedést, egyszerre megszűkülnek 
Is tennek a mi rítusunk szerint való 
házai. Nincs elég hely a hívek szá-
mára, különösen a fővárosban, ahol 
nem mindenki mindjárt hitközségi 
tag s ahol különben is a központ 
vonzó erejénél az országból mind 
több és több hitfelünk gyűlik össze 
exisztenciát keresni…” (Egyenlőség, 
1898)

őszi pótiMaHázak a fővárosbaN
Hol ÉS HogyAN imádKoztAK elődeiNK budApeSteN?
az őszi ünnepek kapcsán nosztalgiára hívjuk olvasóinkat. a háború előtti időkre és egészen 
120 évvel ezelőttre repítjük vissza önöket, hogy megismerhessék, hol és hogyan imádkoztak 
a fővárosi zsidók. a zsidó népesség statisztikai adatait vizsgálva látható, hogy nem volt elég 
zsinagóga, mely be tudta volna fogadni a zsidó vallású lakosságot, így hát évről évre pótima-
házakat nyitottak, melyek lehettek egyszerű lakások, elegánsabb éttermek vagy klubhelyiségek, 
de közintézmények is, mint például az országgyűlés régi épülete. Cikkünkben két ismert helyszín 
pótimaház funkciójáról rántjuk le a leplet, illetve idézünk ezzel kapcsolatos rég elfeledett törté-
neteket. cseh Viktor 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
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egység
ירחון יהדות הונגריה

Budavári 
zsinagóga: 
új rabbi, új közösség 
a középkori falak között

Magyar Holokauszt zsidó 
gyerMekáldozatai eMlékközpont

Interjú köves slomó rabbival a sorsok Háza Oktatási központról

Őszi pótiMaházak 
a fŐvárosBan
Hol és hogyan imádkoztak elődeink Budapesten?
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keresztény seregek visszahódították 
a várost az oszmánoktól. A Táncsics 
Mihály utcai imaház falainak részle-
teit 1964-1965 között tárták fel. A fa-
lakon két freskótöredéket is találtak, 
amelyekről Scheiber Sándor a héber 
betűk írásmódja alapján megállapí-
totta, hogy azok a budai-török kor 
zsidóira utalnak vissza. A 15. század 
eleji keltezés azt valószínűsíti, hogy 
eredetileg ez a kisebb imaház volt 
az új zsidónegyed első, eredetileg 
askenáz rítusú zsinagógája. A fres-
kón a Mózes 4. könyvében található 
Ároni papi áldást olvashatjuk.

„Áldjon meg téged az Örökkévaló, és őr
ízzen meg téged, világíttassa az Örökkévaló 
neked az ő színét: és könyörüljön rajtad, 

Közel 400 év után, az 5779. zsidó 
újév alkalmából rendezett avatási 
ünnepséggel visszatér a vallási és 
közösségi élet az egyik legrégebbi 
magyar zsidó imaház falai közé. 
A középkori imaterem Budavári 
zsinagógává avatásán a közel 1000 
fős ünneplő közönség mellett részt 
vett Őexcellenciája David B. Corns
tein, az Amerikai Egyesült Államok 
budapesti nagykövete és dr. Áder Já

nos köztársasági elnök. Köszöntőt 
mondott Köves Slomó, az Egységes 
Magyarországi Izraelita Hitközség 
(EMIH) vezető rabbija. Az ün-
nepségen rabbivá avatták Faith Áser 
Ákost, aki kinevezéséig a Vasvári Pál 
utcai zsinagóga másodrabbijaként 
szolgálta a zsidó közösséget.

Az egykori zsinagóga romjainak 
első feltárására az 1960-as években 
került sor, ugyanakkor, amikor a 
most avatásra kerülő imaház ma-
radványai kerültek elő. Az 1960-as 
években visszatemetett egykori 
középkori zsinagóga feltárásáról 
szól az imaházban megtekinthető 
kiállítás. Az eddig csupán kiállító-
helyként üzemelő egykori imaterem 
az újraavatással visszanyerte eredeti 
funkcióját, és a továbbiakban az 
EMIH Budavári zsinagógájaként 
látja el a zsidó közösség szolgálatát.

A tekintélyes magyar és külföldi 
állami és egyházi vezetők részvéte-
lével zajlott eseményt megtisztelte 
jelenlétével Iain Lindsay, az Egyesült 
Királyság nagykövete, Kirsten Geelan, 
Dánia magyarországi nagykövete, 
Nurbakh Rustemov, a Kazah Köztár-
saság rendkívüli és meghatalmazott 

fordítsa feléd az Örökkévaló az ő színét és 
adjon neked békét.”

A most újra megnyíló zsinagóga 
lett a hazai Altneuschul, azaz a prá-
gai zsinagóga alteregója. Sajnos az 
imaház eredeti berendezései nem 
maradtak fenn, ezért az EMIH új 
bútorokat készíttetett, Somlai Tibor 
belsőépítész tervezésében. Az átala-
kított tér hetven ember befogadásá-
ra alkalmas.
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Velem és a Rebbével történt

Ki gondoskodik majd a gyerekeidről, ha megöllek?

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Koppel Bacher rabbi több mint 50 éven keresztül építette a 
dél-afrikai zsidó közösséget. Az interjú 2010 októberében készült.

Dél-Afrikában nőttem fel. 
Apám a neves Ruch családból 
származott, akik lubavicsi haszi-
dok voltak a litvániai Rokiskis 
városában. Náluk szállt meg az 
előző lubavicsi rebbe 1930-ban, 
amikor az ott élő követőit láto-
gatta meg. A családi hagyomá-
nyokhoz híven apám is erősen 
kötődött az előző rebbéhez, és 
gyakran kérte ki a tanácsát.

1950-ben elhunyt az előző 
rebbe. Apámat nagyon megvi-
selte a veszteség. Az új rebbével 
is felvette azonban a kapcsola-
tot, és 1955-ben, amikor 14 éves 
voltam, elküldött a New York-i 
Chábád jesivába tanulni. Két év-
vel később a montreali Chábád 
jesivában folytattam a tanulmá-
nyaimat még további öt éven ke-
resztül.

Alapvetően nem készültem 
arra, hogy ilyen sok időt töltök 
majd tanulással. Nagyon szeret-
tem volna visszatérni Dél-Af-
rikába, de a Rebbe mindig arra 
biztatott, hogy maradjak még. 
Szívhez szóló levelet írt nekem, 
melyben dicsérte a tanulás ba 
fektetett energiámat, mely igen-
csak meglepett, mert nem tartot-
tam magam éltanulónak, hogy 
finoman fogalmazzak. Az ír ta 
to vábbá, hogy ezek az éveim a 
leg jelentősebbek, és ezért meg-
szakítás nélkül tanulnom kell. 
Tudja, hogy a szüleimnek rend-
kívül nehéz, hogy ilyen hosszú 
időn keresztül nem láthatnak, de 
végül nagyon büszkék lesznek az 
eredményeimre.

A Rebbének természetesen 
igaza lett. Ezek rendkívül fon-
tos évek voltak az életemben, 
és az idősebb haszidok nagy 
hatással voltak rám. Különö-
sen igaz ez Hershel Feigelstock 
és Menachem Zeev Greenglass 

rabbikra, akik Montrealban fog-
lalkoztak velem.

Évekkel később Greenglass 
rabbi egy hihetetlen történetet 
mesélt nekem. Elmondta, hogy 
egyszer ellátogatott a Rebbéhez, 
és arról beszélt neki, hogy kiáb-
rándult a tanári hivatásból. A be-
szélgetés közben feltette a köl-
tői kérdést: „Vajon megérte?” A 
Rebbe így felelt: „Persze, hogy 
megérte! Csak Koppel Bacher 
miatt már megérte!” Nem tu-

Azt akarom, hogy azonnal szer-
vezzen meg vele egy találkozót!” 
Így hát elmentem a legközeleb-
bi telefonfülkéig, és úgy tettem, 
ahogy elrendelte.

Az esküvő után Johannes-
burgban kezdünk dolgozni, 
mint lubavicsi küldöttek.

Az ezt követő években gyak-
ran töltöttem szukkot ünnepét 
New Yorkban. Hosáná rábákor 
mindig felhívtak a Tórához. Egy-
szer késett a gépem, és lemarad-

elő az íróasztal fiókjából. Oda-
adta Shaulinak és azt mondta: 
„Már most odaadom neked a 
hanukai pénzt, mert hanukakor 
nem leszel itt”.

A Dél-Afrikát sújtó nyugta-
lanság idején – közvetlenül az 
apartheid-rendszer széthullá-
sa előtt – tömegesen vándorol-
tak ki az emberek az országból. 
A Rebbe azt tanácsolta, hogy 
bír jam maradásra a zsidókat. 
Üze netet is küldött a számukra: 
„M’zol zich nit sreken – nincs mi-
től félni”.

Miután hallottam a Rebbe 
sza vait, hogy is félhettem vol-
na? Pedig egyszer még egy AK-
47-es gépkarabélyt is a fejemhez 
nyomtak, az irodánkat pedig öt-
ször támadták meg – minden al-
kalommal megkötöztek és kira-
boltak –, de csak a Rebbe szavai 
jártak a fejemben. „Nincs mitől 
félni” – tudtam, hogy nem ér-
het baj.

Egyszer az egyik rabló meg-
kérdezte: „Ki gondoskodik majd 
a gyerekeidről, ha megöllek?” 
Ek kor behunytam a szemem, 
magam elé képzeltem a Rebbét, 
ahogy ezt mondja: „M’zol zich 
nit sreken”. A Rebbe haszidja 
voltam, tudtam, hogy gondos-
kodik rólam abban a pillanat-
ban is, ahogyan egész életében 
tette. Erre az a legjobb bizonyí-
ték, hogy most itt vagyok és el-
mesélem ezt a történetet.

Koppel Bacher rabbi 

dom, hogy ezek voltak-e a Rebbe 
pontos szavai, de Greenglass 
rabbi így mesélte nekem a 90. 
születésnapján.

1961-ben visszatértem Dél-
Afrikába. Egy évvel később leve-
let kaptam a Rebbétől, melyben 
arra biztatott, hogy igyekezzek 
megházasodni. A Rebbe minden 
egyes haszidja életét nagy figye-
lemmel kísérte. Ettől fogva min-
dig jelentenem kellett Hodakov 
rabbinak, hogy mennyit halad-
tam előre a házasság ügyében. 
Amikor arról értesült, hogy egy 
hozzám illő lányt ajánlottak ne-
kem, rögtön megkérdezte: „Mi-
ért nem tesz valamit az ügyben? 

tam a reggeli imáról. Később, 
amikor találkoztam a Rebbével, 
így szólt hozzám: „Hiányoltam 
ma reggel. Nem láttam, hogy fel-
hívták volna a Tórához”. 

Ebből értettem meg, hogy a 
Rebbe mennyire odafigyel min-
den egyes haszidjára. Így érez-
hettem azt a közeli kapcsolatot, 
melyre oly nagy szükségem volt 
a munkám során.

Természetesen a gyermekein-
ket is elvittem a Rebbéhez. Sze-
rettem volna, ha minél korában 
megismerik őt. Először fiamat, 
Shaulit vittem el hozzá, amikor 
ötéves volt. A Rebbe némi vicce-
lő dés után egy ezüstdollárt vett 

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
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ערב שבת פרשת מצורע, ז׳ ניסן, תשע״ו
Erev Shabbos Parshas Metzorah, April 15, 2016

Igrew up in South Africa, the son of an immigrant 
who came from a well-known Lubavitch family in 
Rokiskis, Lithuania — the Ruch family with whom 

the Previous Rebbe stayed in 1930 while visiting his 
followers residing there. True to his roots, my father 
was very attached to the Previous Rebbe and often 
sought his counsel.
For example, there came a time, in 1946, when my 
father was thinking of selling his cattle farm. He had 
been offered a very good price for it and, as he was 
strapped for cash, he thought this might be a good 
idea, but he wasn’t sure. He decided to ask the Previous 
Rebbe’s advice. The Rebbe’s answer came back that 
he should hold onto the property. That proved to be 
the right thing to do because two years later, he was 
offered much, much more — fifty thousand South 
African pounds — and this time the Rebbe said he 
should go forward with the sale.  
In 1950, the Previous Rebbe passed away, a loss 
which my father felt deeply. However, he continued 
his connection to the new Rebbe and in 1955, when I 
was fourteen years old, he decided to send me to New 
York, to the Chabad yeshiva there. After two years I 
transferred to the Chabad yeshiva in Montreal, where 
I stayed for five more years. 
I had not intended to study for so long. In fact, I 
wanted badly to return to South Africa, but the Rebbe 
urged me to stay put. He wrote me a heartfelt letter in 
which he praised my efforts as a student — something 
which surprised me because I did not consider myself 
to be among the top learners, to say the least — and 
explained that I was in my most formative years 
and, therefore, should continue learning without 
interruption. He said he understood that it was 
hard for my parents not to see me for so long, but 
that, in the end, they would take great pride in my 
accomplishments.
Of course, the Rebbe was right — these were my 
formative years and I was greatly influenced by the 
elder Chassidim who mentored me in Montreal — 

particularly Rabbi Hershel Feigelstock and Rabbi 
Menachem Zev Greenglass. 
Years later, Rabbi Greenglass told me an amazing 
story. He said that there came a time when he went 
to see the Rebbe and expressed some disillusionment 
with his job as a teacher. In the course of the 
conversation, he asked rhetorically, “Was it worth it?”
The Rebbe responded, “Of course it was worth it. For 
Koppel Bacher alone, it was worth it!” I am paraphrasing 
here — I don’t know the exactly the words the Rebbe 
used — but this is what Rabbi Greenglass told me on 
the occasion of his 90th birthday. 
While I was studying in Montreal, it was the custom 
for the yeshiva students to travel to New York for the 
holidays. I recall one such occasion when we came for 
Rosh Hashana and Yom Kippur, and the Rebbe made 
an unusual request of me.
It seems that a distant relative of my father — I believe 
she was the sister of Rabbi Pesach Ruch, in whose 
home the Previous Rebbe had stayed in Rokiskis — 
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Van rá gyógymód: a Gaucher-kór
Nehezen azonosítható, de jól kezelhető betegségre hívja fel a figyelmet 

a RIROSZ a Nemzetközi Gaucher Nap kapcsán
A 2014-ben elindított Nem-
zetközi Gaucher Nap célja, 
hogy minden év október 1-jén 
felhívja a figyelmet a beteg-
ségre, annak tüneteire, illetve 
kezelhetőségére. Így segítve, 
hogy az érintettek felismerjék 
az elváltozást, a terápiának kö-
szönhetően pedig teljes életet 
élhessenek. Jelenleg még leg-
alább 100 olyan beteg él Ma-
gyarországon, akik Gaucher-
kórban szenvednek, és nem 
tudják, hogy kezelésre szo-
rulnak, pedig karnyújtásnyira 
van egy fájdalommentes élet.

A Gaucher-kór egy könnyen 
és fájdalommentesen diagnosz-
tizálható és kezelhető, veleszü-
letett anyagcsere betegség.   Egy 
speciális enzimhiány – az elöre-
gedett sejtek lebontásában köz-
reműködő glükocerebrozidáz 
enzim hiánya – okozza. Ennek 
következtében zsírszerű anya-
gok halmozódnak fel a szerve-
zetben, többnyire a lépben, a 
májban, a csontokban. Így töb-
bek között megnagyobbodott 
lép, májkárosodás, véralvadá-
si zavarok, csontszövetpusztu-
lás, maradandó mozgáskároso-
dás, csontfájdalom, csontritku-
lás, csontkrízis alakulhat ki, ha a 
beteg nem kap kezelést.

„Több tucatnyian lehetnek 
olyanok hazánkban is, akik akár 
évek óta, orvostól-orvosig járva 
sem tudják, mi okozza tünetei-
ket. Pedig a betegség egy egysze-
rű vércsepp teszttel kimutatha-
tó. Erre szeretnénk felhívni a fi-

gyelmet a Nemzetközi Gaucher 
Napon” – mondta Dr. Pogány 
Gábor, a Ritka és Veleszületett 
Rendellenességgel Élők Orszá-
gos Szövetségének (RIROSZ) 
elnöke. A diagnózist követően 
ajánlott a család szűrése is, mi-

gyakran tapasztalható órákig, 
napokig tartó, szinte elviselhetet-
len csontfájdalom. A Gaucher-
kór előfordulása gyakoribb az 
askenázi zsidó származású em-
bereknél, ami 1 a 850-hez való-
színűséget jelent, ezért a felsorolt 
tünetekre érdemes jobban figyel-
niük, szakemberhez fordulniuk.

„A betegség megjelenhet ko ra 
gyerekkorban, fiatal felnőttkor-
ban és időskorban is. Ma már 
kétféle terápiás lehetőség is ren-
delkezésünkre áll, és így rendkí-
vül jó eredmények érhetőek el a 
ke zelésben. Mindezt a biotech-
nológia és a diagnosztika fej-
lődése is elősegítette. Megfelelő 
kezelés mellett az érintettek pa-
naszmentesek, teljes életet élhet-
nek, akár sportolni is tudnak” – 
tette hozzá a terület szakértője, 
Dr. Csacsovszki Ottó, a Dél-pes-
ti Centrumkórház – Országos 
He matológiai és Infektológiai 
In tézet orvosa.

A betegek számára Magyar-
országon is van elérhető terá-
pia. A Dél-pesti Centrumkór-
ház – Országos Hematológiai 
és Infektológiai Intézet (a volt 
Szent László Kórház) osztályá-
nak szakorvosai hosszú évek óta 
elkötelezetten vesznek részt a 
Gaucher-betegek kezelésében. A 
betegséggel kapcsolatos kérdé-
seket az orvos@gaucherkor.hu 
e-mail címen várják és ugyanitt 
lehet vizsgálatra is jelentkezni. 
Ez utóbbira a 06 30 572 7668-as 
telefonszámon keresztül is kér-
hető időpont.

 

vel az olyan terhességek eseté-
ben, ahol mindkét szülő hordo-
zó, 25%-os annak a valószínűsé-
ge, hogy az utód Gaucher-kórral 
születik. Továb bá minden máso-
dik csecsemő, akinek hordozó 
szülei vannak, maga is hordozó-
ként születik, még ha ez tünete-
ket nem is okoz. Ha az utód örö-
költe a kórt, már csecsemőkor-
ban elkezdhető a kezelés, mielőtt 
bármilyen károsodás kialakulna, 
így egész életét tünet- és fájda-
lommentesen tudja leélni.

A főbb tünetek, amelyeket 
a beteg észlelhet: krónikus fá-
radtság, végtagfájdalom, bélpa-
naszok, illetve véralvadási zava-
rokból következő erős orrvér-
zés, ínyvérzés, elhúzódó és gör-
csös menstruáció. A kór érinti a 
betegek csontozatát is: csontja-
ik törékenyebbek az átlagosnál, 

Kóser konyha

Batátás tészta 
A batáta, vagy édesburgonya 
mostanában kezd közismert 
alapanyaggá válni Magyaror-
szágon. Most egy könnyű tész-
taételhez használtuk.

tojásmentes 
1 nagy fej hagyma felaprítva 
4 batáta felkockázva 
2 gerezd fokhagyma összetörve 
1 ek. olaj 
200 ml tejszín 
só, bors, 
  őrölt koriander ízlés szerint 
felaprított petrezselyem 
  (elhagyható) 
1 zacskó tészta 

A hagymát üvegesre pároljuk az 
olajon. Hozzáadjuk a fokhagy-
mát és a batátát, egy percig ke-
vergetve tovább pároljuk, majd 
felöntjük annyi vízzel, amennyi 
félig ellepi. Felforraljuk, megfű-
szerezzük, és 10-15 perc alatt 
puhára pároljuk a zöldséget. 
Ameddig fő, kifőzzük a tésztát, 
leszűrjük. A tűzről levéve a ba-
tátát pépesítjük, hozzáadjuk a 
tejszínt, elkeverjük és a tésztá-
hoz adjuk. Tálaláskor petrezse-
lyemmel díszítjük. 

Vásárlásnál ellenőrizzük, 
hogy a tészta és a tejszín is 
meg felelő kósersági engedély-
lyel rendelkezik-e.


