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Mázl Tov!
Gratulálunk Oren Glicknek és 
Jakab Cirelének esküvőjük al-
kalmából, melyre a Kazinczy 
utcai zsinagógában került sor.
Kívánjuk, hogy építsenek kö-
zösen egy igazi zsidó otthont! 

Hetvenkedünk 
a Csányi 5-ben

November 8-án 17 órától Het-
venkedünk címmel tart prog-
ramot az Erzsébetvárosi Zsidó 
Történeti Tár (1077 Bp., Csá-
nyi u. 5.) Ezzel az eseménnyel 
nyitják meg Izrael Állam meg-
alakulásának 70. évfordulója 
alkalmából rendezett tárlatu-
kat. Az estet Vattamány Zsolt 
polgármester nyitja meg, fel-
lép Malek Andrea, Trokán Pé-
ter, Jäger András. 

Őszi Ráckevei Sábáton
Téma: Emancipáció, 

asszimiláció, zsidó identitás
Ha egy igazi Sábesz keretében 
emlékezetes hétvégét szeretnél 
kellemes környezetben, jó tár-
saságban, családias hangulat-
ban eltölteni, akkor Ráckeve a 
legjobb választás. A négycsilla-
gos wellness hotel, a felejthetet-
len sábáti hangulat, az érdekes 
előadások és gyerekprogramok 
egyszerre nyújtanak kikapcso-
lódást testnek és léleknek.

Időpont: 2018. november 
16-18. (péntek-vasárnap)
Helyszín: Duna Relax & 

Event Hotel**** 
(Ráckeve, Dömsödi út 1.)

További információ és 
jelentke zés a 268-0183-as 

telefonszámon vagy a 
posta@zsido.com címen.

גוט שבת

Össze kell fogni a bajban
A pittsburgh-i zsidókat ért támadás margójára

a Squirell Hill nevű negyed. Itt 
él a város zsidóinak a harmada, 
további 14 százalék pedig a kör-
nyező területen. A zsidó közös-
ség megőrizte diverzitását: há-
rom zsidó iskolát tartanak fenn: 
egy Chábád, egy ortodox és egy 
konzervatív intézmény várja a 
környékbeli zsidó gyerekeket. 
Több mint 20 zsinagóga és ima-
ház közül választhatnak az itt 
élők. Éttermek, élelmiszer bol-
tok és kulturális központ is mű-
ködik itt. Nem véletlen, hogy 
Squirell Hill lakói közül minden 
5. zsidó.

Szombat reggel a Tree of life 
központ zsinagógájában – az 
épület több közösségnek is ott-
hont ad, párhuzamosan zajlott 
több istentisztelet is – névadó ün-
nepségre gyűltek össze az embe-
rek. Egy élet kezdetét ünnepelték, 
amikor Robert Bowers „Minden 
zsidónak meg kell halnia” ordí-
tással tüzet nyitott. 20 percen ke-
resztül tartott a támadás. 

Mi az eredmény? Tizenegy 
halott, mind közép- vagy idős-
korúak. Van köztük holokauszt-

túlélő is… Hat sebesült, akik-
ből négy rendőr. Az altright uj-
jong. A baloldal Izraelt vádolja. 
Trump felszólal az antiszemitiz-
mus ellen. Netánjáhu együttérez. 
Izraelben az amerikai zászló szí-
neit vetítik közterek falára. A kö-
zösségi médiában megjelennek 
a szolidaritást kifejező jelek. A 
zsidó irányzatok képviselői pe-
dig egymásnak ugranak amiatt, 
hogy hogyan nevezzünk egy he-
lyet, ahol zsidók imádkoznak. 

A 150 éves pittsburgh-i zsidó 
közösség gyászol. Gyászoljunk 
velük mi is. Gyászoljuk az áldo-
zatokat, a nyugalom illúziójá-
nak lerombolását. Gyászoljuk az 
iszony első pillanatainak elmúlá-
sát, ami után rögtön az acsarko-
dás következik. És imádkozzunk 
a következő célpontért, mert 
tudjuk, hogy lesz ilyen. Közben 
talán eszünkbe jut a hetiszakasz 
is – Izsák feláldozásának törté-
nete – és a Szentély Frigyládája, 
melyen az angyalok most bizo-
nyára egymástól elfordulva zo-
kognak. 

Steiner Zsófia

Pittsburgh Pennsylvania Állam 
második legnagyobb városa, 
Al legheny megye központja. 
Nagyjából 3 millió főt számláló 
la kosságával a 63. legnagyobb 
települése az Egyesült Államok-
nak. 446 híd áll a városban, in-
nen kapta a „Hidak Városa” el-
nevezést. Az „Acél városának” is 
nevezik, hiszen 300-nál is több 
vas-és acél üzemnek ad otthont. 

A hidak és az acél városát 
1758-ban, korábbi kisebb telepü-
lések helyén alapították meg. Az 
1800-as évek második negyedé-
ben jelentek meg az első, német 
területről elvándorolt zsidók a 
településen. Pittsburgh zsidósá-
ga igen sokszínű – vagy másként 
fogalmazva, igen vegyes – volt a 
kezdetektől. 1844 őszén tartot-
tak először zsidó istentisztele-
tet a városban. Első zsinagógá-
juk neve Éc chájim – Tree of life, 
vagyis az élet fája, ami egy közis-
mert neve a Tórának. 

Ugorjunk egy nagyot az idő-
ben, egyenesen a 21. század-
ba! Pittsburgh zsidó lakossága 
a sokszorosára nőtt, központjuk 

A pittsburgh-i áldozatokra emlékeznek
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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: 16.10 Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban)
Péntek: 13.00 Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban) 
17.00  Miért áldja meg a halálos ágyon Izsák gonosz fiát? 
  (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  18.00 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás, 9.15 Reggeli ima, majd Kidus 
  15.50 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 

111. száma

Hetiszakasz
Sára 127 éve

Szakaszunk – Chájé Szárá 
(1Mózes 23–25:18.) – Sára ős-
anyánk halálával kezdődik. 
Sára 127 éves korában hunyt 
el. Ábrahám, temetkezési he-
lyet keresve, hosszas alkudo-
zás után megveszi a Máchpéla 
barlangot a hettita törzsfő-
nöktől, és ott temeti el felesé-

gét. Később odatemetik Ábra-
hámot is, majd Izsákot, Jáko-
bot és feleségeiket. Ábrahám 
elküldi szolgáját szülőföldjére, 
Mezopotámiába, hogy a csa-
ládjából feleséget hozzon fiá-
nak. A küldetés sikerrel jár, és 
Izsák feleségül veszi Rebekát, 
Betuél lányát.

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

Péntek: 18.00 Tanulás 
Faith Asher rabbi heti előadá sa
  19.00 Szombatfogadás
Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás 
(zsidó misztika); 
  10.00 Reggeli ima

Októberi számunkban körbe-
járjuk a zsidóság demográfiai 
változásait a világban és ide-
haza. Interjút olvashatnak a 
témában Köves Slomóval, az 
EMIH vezető rabbijával.

Jiddiskájt rovatunkban ér-
dekes, nagy szabású új soroza-
tot indít Oberlander Báruch 
rab bi, amelyben beavat minket 
a budapesti mikvék történe-
tébe, a kezdetektől indulva 
egé szen napjainkig. Soha nem 
lá tott dokumentumok, titkok 
lát nak napvilágot a cikksoro-
zatban hónapról hónapra.

Bemutatjuk a zsidó kegytár-
gyakat, játékokat és ékszereket 
készítő Lévai Erika iparmű-
vészt, valamint a Magyar Ke-

reskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeumban látható kiállítást, 
ahol a zsidó származású szak-
embereknek az ágazatban be-
töltött szerepét követhetjük 
nyomon az emancipációs tör-
vény utáni korszakban. 

Judapest rovatunkban a 
hírhedt „óbudai átok”-ról esik 
szó, és ezzel a lendülettel be is 
mutatjuk az óbudai zsinagóga 
mai napi életét, munkatársait.

A szombati kalácsról tud-
hatunk meg többet gasztro-
cikkünkből, amelyben ter-
mészetesen szokás szerint re-
ceptet is találnak, hogy jól el-
készíthessék az emancipáció 
jegyében a piros-fehér-zöld 
bárheszt. 

Sára élete

Eheti szakaszunk Sára halálá-
nak a körülményeivel kezdődik, 
majd a hebroni temetés részle-
teivel folytatódik. Történetünk, 
ennek dacára, a Chájé Szárá, 
azaz Sára élete címet kapta. 

Vajon miért? Miről szólt Sá-
rának, a zsidók ősanyjának az 
élete? Mit tanít az a mi életünk-
re vonatkozólag?

Sárának megannyi kihívással 
kellett szembenéznie. Fiatal nő-
ként lett Ábrahám felesége, de 
egy idő után arra kellett rájön-
nie, nem  lehet gyermeke. En-
nek dacára is odaadóan vetette 
bele magát spirituális küldetésé-
be, hogy férjével az Egy Istenről 
tanítson az embereknek.

Sára tudta, hogy Ábrahám-
nak örökösre van szüksége ah-
hoz, hogy életműve tovább él-
jen, de azt szerette volna, ha ez a 
gyermek tőle születne meg. Még 
szolgálólányát, Hágárt is odaad-
ta Ábrahámnak, hátha utána ő 
is gyermek áldásában részesül-
het. Terve működött. Hágár fiút 
szült Ismáel személyében, s bár 
ez után még éveket kellett vár-
nia, végül neki is gyermeke szü-
letett, aki az Izsák nevet kapta.

Az öröklés kérdése ezt köve-
tően egy újabb szintre lépett és 

Ismáel innentől kezdve állandó 
fenyegetést jelentett Izsákra néz-
ve. Bár eleinte Ábrahám még tü-
relmes volt, végül Sárára hallgat-
va elküldte idősebbik fiát, így a 
zsidó nép végre a fejlődés útjá-
ra léphetett. 

Összegzésként elmondható, 
hogy a zsidó nép – Ábrahám, 
Izsák és Jákob leszármazottjai – 
Sára erőfeszítéseinek köszönhe-
tően születhetett meg. Ezért kap-
ta hetiszakaszunk a Chájé Szárá 
nevet. Habár fizikai értelemben 
ekkor Sára már nem élt, spirituá-
lis hagyatéka ekkortájt bontako-
zott ki Izsáknak és Rebbekának 
a házasságán keresztül. És ahogy 
utódjai élnek, ő bennük él to-
vább.

Ezekben fogalmazódik meg 
Sára üzenete számunkra is: zsi-
dó gyermekeket kell hoznunk 
erre a világra. Akár spirituális ér-
telemben, az által hogy másokat 
tanítunk, s ezzel szellemi örökö-
seinkké, gyermekeinkké tesszük 
őket, akár saját, vér szerinti utó-
dainkat tanítva, hogy azzal ma-
gunk és népünk életében is foly-
tonosságot teremtsünk.

Kovács Jichak rabbinövendék 
írása Tali Loewenthal írása 

nyomán
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1. rész

miKvéK a fővárosban 
zsidó nők számára 

a mikvék, rituális fürdők a zsidó családi élet alapkövét jelentő intézmények. az elkülönülés és 
az együttlét megszentelt ideje sokat segíthet a házasság frissentartásában is. amikor ma egy 
zsidó nő felkészül a mikvében való alámerülésre, ugyanazt teszi, mint az ókori izrael földjén 
élő nők, vagy a középkori budavárban egykor élt zsidó asszonyok. a körülmények persze 
gyökeresen megváltoztak, a modern tisztálkodó eszközök, fürdőszobák és jól felszerelt mikvék 
sokkal kényelmesebbé varázsolják a felkészülést, de a fizikai tisztálkodást követő lelki megúju-
lás ugyanaz maradt. obeRlandeR báRuch Rabbi íRása

szében a hivatalosan működő budai 
és pesti fürdők gyökereit keressük a 
rabbinikus irodalomban.

mi is egy mikve?
Maga a mikve elnevezés a Bibliában3 
említett mikvé májim kifejezésből 
származik. E szavak szó szerint azt 
jelentik, hogy egybegyűjtött víz. Két-
féle medence felel meg mikvének. Az 
egyik – ez a preferált megoldás – a 
forrásvíz által táplált4, vagy a forrás-
ból elvezetett vízzel meghatározott 
módon feltöltött medence5. Ha erre 
nincs lehetőség, megfelel az előírások 

szerint összegyűjtött esővíz. A me-
dencét nem szabad feltölteni „nem 
természetes” vízzel, vagyis májim söu-
vim-val, ún. „merített vízzel”. Ez alatt 
olyan vizet értünk, amit edényben 
tároltak és utána került a medencébe6. 

Forrásvizes mikve esetében álta lá-
ban közvetlenül a forrásvízben me-
rülnek meg, hiszen ez szinte min dig 
tiszta és folyamatosan pótló dik. Ez-
zel szemben az esővíz nem pót lódik 
folyamatosan, ezért takarékos kod ni 
kell vele. Így az ilyen mikvéknél az 
esővíz-gyűjtő mellé vagy fölé épí-
tenek egy másik, sima – tehát a mik-
vézésre alapból nem kóser – víz zel 
teli medencét, ami egy előírt mó don 
kialakított lyukon át érintkezik az 
esővízzel és ebben a második me-
dencében lehet merülni7. Így ez kó ser 
mikvének számít, a fürdő vize pedig 
tiszta és cserélhető lesz.  

Forrásvízzel táplált mikve esetén 
nem probléma, ha a medencéből to-
vábbfolyik a víz8, az esővízzel táplált 
fürdőből azonban nem szivároghat 
el a víz9. Ha megszakad a kapcsolat 
a medence és a forrás között, akkor 
az már nem számít forrsávizes mik-
vének, és onnantól a gyűjtött vizes 
mikvék szabályai érvényesek rá10.

Minimális vízmennyiség a rituális 
fürdőben 40 söá11, amit 454.28 vagy 
921.60 literre szoktak átszámítani12 
de írva van13, hogy illik ennél több 
vizet biztosítani. Steif Jonatán rabbi 
(1877–1958), a Pesti Ortodox Rab-
binátus tagja úgy emlékszik vissza a 

A mikve szeRepe
Ha egy zsidó közösség történelmi 
nyomait keressük, akkor két épület 
után mindenképpen érdemes ku-
tatnunk. Az egyik az imaház, a zsi-
nagóga, ahol összegyűltek a hí vek 
közösségi imára szombatonként vagy 
nagyobb közösségekben akár napon-
ta is. A másik épület a mik ve, a rituális 
fürdő, a házas élet szentségének leg-
fontosabb segítő in tézménye, melybe 
a zsidó asszonyok havonként eljárnak 
(lásd keretes írá sunkat). 

Háláchikusan ez utóbbi épület 
fontosabb, mint a zsinagóga, annyira, 
hogy ha nincs más lehetőség, akár el 
is kell adni a zsinagógát mikve létre-
hozása céljából1, hiszen imádkozni 
bárhol lehet, akár egyikük otthoná-
ban is összegyűlhetnek a hívek2, de a 
rituális fürdőnek konkrét háláchikus 
előírásoknak kell megfelelnie: a merü-
lés kósersága áll vagy bukik a mikve 
kóserságán. Sajnos Magyarországon 
a mikvék közül nagyon kevés élte túl a 
történelmi viharokat, ha a zsinagóga 
még létezik is, itt-ott lelhetünk már 
csak rá a fürdők maradványaira. 

A budapesti mikvék története ak-
kor kezdett igazán foglalkoztatni, 
amikor 2004-ben új női mikvét hoz-
tuk létre a Kazinczy utcában (erről a 
sorozat további részeiben ejtek majd szót). 
Az adatgyűjtés évei alatt azt tapasz-
taltam, hogy a mikvék történetét 
összefoglalóan még nem dolgozta fel 
senki. Ezt a hiányt pótlandó indítjuk 
el ezt a sorozatot, melynek első ré- A
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CSALÁDI SÍTÁBOR

SZERETETTEL VÁRUNK  
MINDEN KEDVES SÍELNI VÁGYÓT

Az ár tartalmazza a szállást és a teljes ellátást,  
a sífelszerelés és bérlet költségét nem. 

IDŐPONT: 2018. DECEMBER 23-30.

További információ és regisztráció:  
Szilánk Zsuzsa, +36 30 160 9703

Helyszín:
Hotel Da Capo

Sankt Georgen ob Murau, 
8861, Kreischberg str. 19.

Teljes  
kóser ellátás

Esténként zsidó programok  
a család minden tagjának

Hotel Da Capo
pályaszállás a  

Kreischberg lábainál

Felnőtteknek: 150 000 Ft | Gyermekeknek: 100 000 Ft
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אחדות XXIX. ÉVFOLYAM, 111. száM • 2018. Október • 500 Ft
5779. ChesVán • ב״ה • חשון תשע״ט

Magyar zsidók lapja • egYsÉges MAgYArOrszágI IzrAeLItA hItközsÉg

egység
ירחון יהדות הונגריה

óbuda 
kiközösített rabbija 
– Megtört a híres átok?

a jövő neMzedék 
– befektetés vagy teher?
zsidó demográfia
Hová tart Európa, az USA, Izrael és a muzulmán országok jövője?

Kile | Közösség

egység | 2018 Október28

Hétfőtől péntekig legalább akkora 
élet folyik a zsinagóga falain belül, 
mint sábeszkor – vagy nagy ünne-
pek alatt. Igazán pezsgő a légkör 
és mindig van mit csinálni. Minden 
napra jut „baba-mama” program, 
nagyobb gyerekek is heti rendsze-
rességgel járnak ide, minden héten 
egy-egy alkalommal tanulhatnak 
nők és férfiak, külföldi és hazai tu-
ristacsoportok adják egymásnak a 
kilincset, és a frissen felújított kony-
hán készülnek a sábeszi és ünnepi 
fogások is. Senki nem unatkozik a 
zsinagógában. Hogy mitől ennyire 
változatos az élet, elmondják azok, 
akik nélkül ez aligha működne zök-
kenőmentesen. 

miNdeNKi ANyuKáJA
Először Ambrus Klárival, „mindenki 
anyukájával” beszélgettem a zsina-
góga imatermében. 

Nehéz lenne megfogalmazni, 
hogy Ambrus Klári milyen szerepet 
tölt be a közösség és a zsinagóga 
életében, abban viszont mindenki 
egyetért, hogy ő az, akihez bármi-

lyen problémával lehet fordulni, 
illetve mindig, mindenkit meghall-
gat, bármiről is legyen szó. Viccesen, 
„mindenki anyukájának” becézik, 
amit ő egyáltalán nem bán, és szí-
vesen helyt áll ebben a szerepben.

„Én vagyok itt a legidősebb tag, mondja 
mosolyogva. De tényleg!” – vágja rá, mi-
kor látja rajtam, hogy kételkedem 
a szavaiban. Az anyáskodás ebből 
is fakadhat – teszi hozzá. „Amikor 
először elkezdtem az EMIH-nek dolgozni, 

más volt a munkaköröm, nem volt ennyire 
összetett. Az egyik kedvencem, a zsinagóga be-
mutatása.” Ahogy ezt kimondja, be is 
toppan egy házaspár: Amerikából, 
Portlandből jöttek. (Portland Ore-
gon állam legnépesebb városa, itt él 
az egyik legnagyobb zsidó közösség 
Oregonban.) A férfinak magyarok 
az ősei, minden évben ellátogatnak 
Magyarországra, de Óbudán még 
sosem jártak. Amíg Klári körbeve-
zeti őket, figyelem, ahogy beszélget-
nek: látni, hogy Klári milyen átélés-
sel mesél, és hogy a férfiban mennyi 
emlék szakad fel a látogatás során. 
Megható jelenet. 

Távozásuk után a látogatók össze - 
tételéről kérdezem Klárit: „Ugyan-
annyi külföldi jön, mint magyar. Sok a ’be-
eső’ látogató, de rengeteg szervezett csoport 
is jön. Nyáron jellemzően több a vendég, de 
szeretnénk, ha ez egész évben így lenne. A 
Múzeumok Éjszakáján is nyitva vagyunk, 
idén megállás nélkül jöttek – hajnali három 
óra után ment el az utolsó csoport. Jó érzés, 
hogy ennyi embert érdekel a zsinagóga. Min-
den csoportnak elmesélem a zsinagóga régi 
és mostani életét. Szeretem, ha valaki kérdez, 

senKi nem unatKoziK 
Az ÓBUdAI zSINAGÓGáBAN
akik nem látogatják rendszeresen az Óbudai zsinagógát, azt hihetik, hogy kizárólag imaház-
ként funkcionál, azonban a tetszhalálból újjászülető épület mára megannyi színes programnak 
ad otthont. ezeket mutatjuk most be, hogy egy kis ízelítőt adjunk a zsinagóga hétköznapjairól 
is. J. t. íRása

Kile | kÖzÖsség
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Velem és a Rebbével történt

A Tóra legfontosabb parancsa

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

1975-ben, a cánz-klauzenburgi 
(kolozsvári) rebbe, Jekusziél Je-
huda Halberstam rabbi kórházat 
alapított az izraeli Netánjában. 
Sokan csodálkoztak, hogy egy 
haszid rebbe ilyesmivel foglal-
kozik, amire ő ezt válaszolta: 

„Amikor náci koncentrációs 
táborban voltam, egyszer meg-
lőtték a karomat. Féltem a náci 
kórházba menni, bár voltak ott 
orvosok. Tudtam, ha oda belé-
pek, soha nem jövök ki élve... Így 
tehát letéptem egy falevelet, és 
azt szorítottam a sebre, hogy elál-
lítsam a vérzést. Azután egy ágat 
is letörtem, és azzal erősítettem a 
kötést a sebre, hogy ne mozdul-
jon el. Isten segítségével három 
nap alatt meggyógyultam. Ak-
kor megfogadtam, hogy ha kike-
rülök onnan élve, építek Izrael-
ben egy kórházat, ahol minden-
ki méltó ellátásban részesülhet. A 
kórháznak az lesz az alapja, hogy 
minden ott dolgozó orvos és nő-
vér hinni fog Istenben és abban, 
hogy amikor egy beteget kezel-
nek, akkor a Tóra legfontosabb 
parancsolatát teljesítik”.

A cánzi rebbe engem kért meg 
arra, hogy felügyeljem a projekt 
kivitelezését. Az volt a terve, hogy 
olyan kórház épüljön fel, ahol a 
legmagasabb szintű orvosi ellá-
tás a Tóra törvényeinek maximá-
lis betartásával kéz a kézben jár. 
Bár a cél nemes volt, nagyon ne-
héz volt megteremteni hozzá az 
anyagi hátteret. Az izraeli Egész-
ségügyi Minisztérium, melyet 
egy szekuláris párt vezetett, nem 
igazán lelkesedett az ötletért, és 
a legtöbben kételkedtek abban, 
hogy végül sikerrel járunk.

A legnagyobb adományozó-
ink cánzi haszidok voltak. El-
döntöttük, hogy adománygyűjtő 
programot indítunk útnak, mely 

eléri Észak- és Dél-Amerikát is. 
Ennek keretében találkoztunk a 
lubavicsi Rebbével és áldását, il-
letve tanácsát kértük. Egy ötta-
gú bizottság utazott Izraelből a 
Rebbéhez, és én, mint igazgató, 
velük tartottam.

A találkozó elején mindannyi-
an bemutatkoztunk a Reb bé nek. 
Mivel én voltam a legfia ta labb, 
utoljára maradtam. „Én vagyok a 
kórház igazgatója, de nincs sem-
milyen képzettségem vagy ta-
pasztalatom ez ügyben. Az egyet-
len tapasztalom az, hogy eddig én 

bennünket a Rebbe hatalmas tu-
dása és pragmatikus hozzáállása 
az ügyhöz.

A Rebbe azt mondta: „Ne le-
gyen kisebbségi érzésük, és ne fi-
gyeljenek oda, hogy mások mit 
mondanak magukról. Önök 
mind egy nagy rabbi küldöttei. 
Bár lesznek nehézségek az úton, 
végül sikerrel járnak „. Ezután 
tanácsokkal látott el minket. 

Azon a találkozón azt is kér-
tük a Rebbétől, hogy írjon ne-
künk egy ajánlólevelet, mely ha-
tására lubavicsi haszidok is szí-

kozni. Voltak nagy rabbik, akik 
támogatták a tervet, de megkér-
tek minket, hogy ne hozzuk nyil-
vánosságra a nevüket, mert fél-
tek, hogy az megrendítené a po-
zíciójukat. 

A lubavicsi Rebbe, mielőtt 
még hallotta volna, hogy egyes 
rabbik támogatják a dolgot, így 
fakadt ki: „Ezt meg kell csinál-
niuk! Amikor a szekuláris zsidók 
azt látják majd, hogy a vallásos 
közösség hozzájárul az egész-
ségügyhöz, Isten neve megszen-
telődik, és ők közelebb kerülnek 
a zsidósághoz”. Azt kérte, hogy 
hozzuk nyilvánosságra, hogy tá-
mogatja az iskola ügyét.

A találkozó végén arra bizta-
tott minket, hogy hajtsuk vég-
re a cánzi rebbe utasításait és ne 
törődjünk azokkal, akik a buká-
sunkat jósolják. „A cánzer rebbe 
és én jól megértjük egymást” – 
mondta.

A Laniado Kórház, vagy más 
néven a Cánzi Egészségügyi Köz-
pont a mai napig nagy sikerrel 
működik. Ez az egyetlen olyan 
kórház Izraelben, melyet soha 
nem bénít meg sztrájk. A szü-
lészetükön, mely az intézmény 
legnagyobb részlege, évente több 
mint hatezer csecsemő látja meg 
a napvilágot. A nővériskolában 
eddig több mint ezer lány vég-
zett, akik munkába is álltak Iz-
rael különböző kórházaiban, és 
a tórahű szemléletet közvetítik, 
bárhol is dolgozzanak.

Gershon Lieder rabbi

voltam a cánzi rebbe assziszten-
se.” A Rebbe így nyugtatott: „A 
cánzi rebbe tudja, hogy mit csi-
nál. Ha úgy gondolta, hogy al-
kalmas a feladat ellátására, akkor 
senki más áldására nincs szüksé-
ge”. Nagyon megkönnyebbültem. 
Ha ez a két nagy rabbi támogat, 
bizonyára sikerrel járok. 

Ezt követően részletesen meg-
tárgyaltuk a kivitelezés techni-
kai részleteit. A Rebbe rengeteg 
kérdést tett fel. A küldöttségből 
csak Slomó Grünwald rabbinak 
volt egészségügyi tapasztalata, 
így leginkább ő tudta megadni 
a válaszokat. Nagyon meglepett 

vesen adakoznának. A Rebbe azt 
felelte, kitölt egy csekket, ami-
nek a másolatát hozzátehetjük 
a prospektusunkhoz. „Ha látják, 
hogy én is adakoztam, biztosan 
ők is így tesznek majd” – mond-
ta. Ez bölcs megoldás volt, és va-
lóban sokat segített.

Volt még egy ügyünk. A cánzi 
rebbe alapított egy nővérkép-
ző iskolát is vallásos lányok szá-
mára. Nagyon sok izraeli haredi 
közösség ellenezte a dolgot. At-
tól tartottak, hogy problémák 
adódhatnak a szemérmességgel, 
illetve, hogy ezek a lányok ké-
sőbb egyetemre akarnak beirat-

Gershon Lieder rabbi ma a bnéj-bráki Máájánéj Hájesuá Kórház 
igazgatója. Az interjú 2012 augusztusában készült.
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ערב שבת פרשת בהר, י׳׳ט אייר, תשע״ו
Erev Shabbos Parshas Behar, May 27, 2016

In 1975, Rabbi Yekusiel Yehudah Halberstam, the Sanz-
Klausenburger Rebbe, opened a not-for-profit hospital 
in Netanya, Israel. In response to the astonishment of 

many that a chasidic Rebbe would establish a hospital, 
he explained: 

“While incarcerated in a Nazi death camps, I was shot 
in the arm. I was afraid to go to the Nazi infirmary, 
though there were doctors there. I knew that if I went 
in, I’d never come out alive … so I plucked a leaf from a 
tree and stuck it to my wound to stanch the bleeding. 
Then I cut a branch and tied it around the wound to 
hold it in place. With G-d’s help, it healed in three days. 
I promised myself then that, if I got out of there, I would 
build a hospital in Israel where every human being would 
be cared for with dignity. And the basis of that hospital 
would be that the doctors and nurses would believe that 
there is a G-d in this world and that, when they treat 
a patient, they are fulfilling the greatest mitzvah of the 
Torah.”

The Sanzer Rebbe asked me to oversee the project while 

it was still in the early stages of development and the 
eventual director of the hospital. He wanted me to carry 
out his plan of creating a hospital which offered the 
highest level of care, while at the same time adhering to 
the highest level of Torah observance. Although this was 
a noble goal, we were struggling to raise the necessary 
funds. The Israeli Health Ministry, run by a secular party, 
was not very keen on supporting the project and most 
people were skeptical that we would actually succeed. 
Our main donors were Sanz chasidim who felt obligated 
to donate because it was their Rebbe’s undertaking. So 
we decided to establish a fund-raising committee and 
expand our reach to North and South America.    

As part of this effort, the committee decided to visit the 
Lubavitcher Rebbe in Brooklyn and ask for his assistance 
and advice. Five members of the committee were chosen 
to go and I, as the director of the hospital, flew in from 
Israel to participate in the meeting.

We started off by introducing ourselves to the Rebbe 
and, being the youngest, my turn came last. I said, “I am 
the director of this hospital but I have no certification 
or experience whatsoever. My only experience till now 
has been assisting the Sanzer Rebbe. In fact, an Israeli 
newspaper headlined their story about the hospital with, 
‘The Assistant Who Became a Director.’”

The Rebbe reassured me, “I can only tell you one thing. 
The Sanzer Rebbe knows what he is doing and if he 
thinks that you are qualified for the job, then you do not 
need anyone else’s blessing.”

I felt very relieved; if I had the support of these two great 
rabbis then I was sure to succeed. 

We began discussing the technicalities of the project 
in great depth. The Rebbe asked us many questions 
that we never dreamed he would ask and I had a hard 
time answering. Only one member of the committee, 
Rabbi Shlomo Greenwald, who had previous experience 
working in hospitals was capable of giving the answers. 

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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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

Kóser konyha

Római tál 
marhahússal 

és füstölt 
pulykacombbal

Tojás- és gluténmentes

1 kg marhahús
Egy kisebb darab füstölt 
  pulykacomb
2 batáta
6 krumpli
2 fej hagyma
6 gerezd fokhagyma
½ pohár vörösbor
Só, bors, őrölt koriander 
  ízlés szerint
2 rozmaringág
A római tálat a használati 
utasításnak megfelelően víz-
be áztatjuk. A húst megmos-
suk, felkockázzuk, a batátát 
és a krumplit megtisztít-
juk, felkockázzuk, vagy na-
gyobb darabokra vágjuk. A 
hagymát szintén feldarabol-
juk. A bort az edénybe tölt-
jük, ezután a húst és a zöld-
ségdarabokat elrendezzük a 
római tálban, közéjük tesz-
szük a friss rozmaringága-
kat. A tetejét megszórjuk a 
sóval, a borssal és a korian-
derrel. Letakarva, 200 fokon 
két órán át sütjük, majd le-
vesszük az edény felső ré-
szét, és még néhány percre a 
grill alá tesszük, hogy a tete-
je megpiruljon.

A friss fűszereket áztas-
suk néhány percre vízbe, 
majd folyó víz alatt öblítsük 
le, és jó világítás mellett bizo-
nyosodjunk meg arról, hogy 
nincsenek-e rajtuk kártevők.

Szabad-e mankóval járni sábeszkor az utcán?
vagy például a zsebében cipel az 
ember (uo. 96a–b.). Ha azonban 
valamit felveszünk ruhaként, 
akkor a felvett holmi – ruhada-
rab vagy ékszer – nem számít ci-
pelésnek, mert az olyan, mintha 
a részünkké válna (Sulchán áruch 

RSZ 301:2.).

A Sulchán áruch (uo. 13.) ennek 
kapcsán vizsgálja annak a sán-
ta embernek a helyzetét, aki csak 
bottal tud járni. Neki megengedett 
a botot vinnie, akkor is, ha nincs 
a kezéhez kötve, „mivel az olyan 
neki, mint a cipő, ugyanúgy rá-
támaszkodik, rááll”. Ez az enged-

Járulékos haszon: a tfilin csökkenti 
a szívroham kockázatát

Kérdés: Egy olvasónk azzal a kér-
déssel fordult a rabbihoz, hogy 
gyermeke, aki lábműtéten esett 
át és most mankóval jár, kime-
het-e az utcára sábeszkor a bottal 
vagy sem.

Válasz: Bölcseink szerint (Tal-

mud, Sábát 73a. végén) a 39 szom-
bati munkatilalom egyike, hogy 
sábeszkor nem szabad kivinni 
semmit magánterületről közte-
rületre, nem szabad semmit be-
hozni közterületről magánterü-
letre és nem szabad semmit vin-
ni a közterületen. Vivés alatt azt 
értjük, ha valamit kézben, háton 

mény csak azokra, vonatkozik, 
akik egyáltalán nem tudnak jár-
ni és otthon is csak bottal közle-
kednek, de nem vonatkozik azok-
ra, akik csak az utcán használják a 
botjukat a biztonság kedvéért. 

Amíg tehát a kérdező lánya 
otthon is csak a mankóval tud 
járni, addig sábeszkor kimehet 
vele az utcára. De ha a lakáson 
belül már nem használja, akkor 
már nem viheti magával szom-
baton közterületre. 

Mihamarabbi gyors és teljes 
felépülést kívánok!

Oberlander Báruch 

A zsidó férfiak hétköznap reg-
gelente bőrből készült szíjat – 
tfilint – tekernek a karjukra és 
a fejükre, és abban mondják el 
a reggeli imát. Így heti hat al-
kalommal legalább fél órán át 
hordják a szíjakat. A Cincinnati 
Egyetem kutatói azt mondják: 
ez hozzájárul a véráramlás javí-
tásához, és csökkenti a szívro-
ham kockázatát is.

Korábbi izraeli kutatások 
már kimutatták, hogy a vallá-
sos zsidó férfiak az általános né-
pességhez képest kevesebb al-
kalommal kaptak szívrohamot. 
Nőknél ugyanez az eltérés nem 
mutatható ki, és az új amerikai 
kutatás magyarázatul szolgálhat 
erre a jelenségre. A mostani ta-
nulmányban harminc zsidó fér-
fi vett részt, akiknek egy része 
rendszeresen hordott tfilint, más 
része viszont soha. A résztvevők-

nek fontos életfunkcióit, vérét és 
véráramlását is vizsgálták. Azt 
találták, hogy a tfilint viselő kar-
ban sokkal intenzívebb a vér-
áramlás, és ez arra utal, hogy ál-
talában a tfilint naponta felrakó 
férfiak körében jobb a véráram-
lás minősége. A kutatók azt is 
megfigyelték, hogy a tfilint nem 
rendszeresen hordó férfiaknak is 
javult a vérkeringése. A rendsze-
resen imaszíjban imádkozó fér-
fiak vérkeringésében jóval ke-
vesebb olyan molekula volt ki-
mutatható, melyek gyulladást 
okozhatnak, és negatív hatással 
lehetnek a szívre.

Nem ez az első tórai paran-
csolat, melyről bebizonyosodik, 
hogy jót tesz az egészségünknek. 
Fontos azonban megjegyezni, 
hogy a tfilint maga a Tóra jelnek 
tartja a zsidók számára, a zsidók 
és Isten közötti szövetség jelének, 
és a vallásos zsidó férfiak nem az 
egészségügyi vonatkozásai miatt 
teszik fel minden hétköznap reg-
gel, ahogy nem a körülmetélés 
egészségügyi vonzatai lebegnek 
a szülők szeme előtt, amikor fiai-
kon nyolc napos korukban elvég-
zik a brit milát, és a rituális kéz-
mosást sem vezethetjük vissza 
annak higiénikusságára és egész-
séget megőrző mivoltára. A pa-
rancsolatok betartása valójában 
soha nem függhet egészségügyi, 
vagy éppen gazdasági megfonto-
lásoktól, jó azonban tudni, hogy 
egy-egy micva nemcsak a lelkün-
ket, hanem a testünket is erősíti.


