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Egyházak a családok szolgálatában – Fotó: KINCS

Hitközség a családok szolgálatában

November 21-én a Kopp Má-
ria Intézet a Népesedésért és a 
Családokért (KINCS) tartott 
mű helykonferenciát Egyházak a 
csa ládok szolgálatában címmel. 
A program megnyitásaként be-
szédet mondott Novák Katalin 
család- és ifjúságügyért felelős 
államtitkár, Soltész Miklós egy-
házi, nemzetiségi kapcsolato-
kért felelős államtitkár és Balog 
Zoltán miniszterelnöki biztos. A 
konferencián a történelmi egy-
házak képviselői szólaltak fel, 
bemutatva a családokért vég-
zett szolgálatukat. A zsidó kö-
zösségeket Köves Slomó rabbi 
képviselte, bemutatva a zsidó 
vallás családcentrikus világké-
pét és azt a munkát, a magyar-
országi Chábád mozgalom és az 
EMIH a családokért, a közösség 
pilléreiért tesz. 

A konferencia második ré-
szében egy-egy programot mu-
tattak be az egyházak. Az EMIH 

családokért végzett munkáját 
Szilágyi Nóra, a CEDEK Izrae-
lita Szeretszolgálatának vezető-
je ismertette. Beszédét az eskü-
vőn elhangzó egyik áldással ve-
zette be: „Hadd örüljön és vi-
gadjon, aki gyermektelen volt, 
mikor gyermekei örömben ösz-
szegyűlnek nála! Áldott vagy Te, 
Örökkévaló, aki Ciont megör-
vendezteti gyermekeivel!” Ez-
után ismertette a 2015-ben élet-
re hívott szeretetszolgálat esz-
mei hátterét és munkásságát: „A 
CEDEK célja, hogy minél több 
rászorulónak: betegeknek, idő-
seknek, fogyatékkal élőknek va-
lamint családoknak, hátrányos 
helyzetűeknek és hajléktalanok-
nak nyújtson segítséget nem-
re, korra és származásra való te-
kintet nélkül. A cedek jelenté-
se »igazság«. Az igazság nem az 
egyetlen, hanem a legmagasabb 
rendű tulajdonság, amelyet Isten 
az embertől kíván. Hiszen azért 

teremtette Isten az egyik embert 
gazdagnak a másikat szegény-
nek, hogy saját magunk közt te-
gyünk igazságot, segítsük a rá-
szorulókat.” Miután bemutatta 
néhány család történetét, akik-
nek a segítésére kiemelt figyel-
met fordítanak, ismertette a csa-
ládok széles körét segítő kampá-
nyaikat kezdve a tűzifa osztástól 
a népkonyha üzemeltetésén át az 
állami gondozott gyerekek segí-
téséig. 

A tikuon olám, a világ job-
bítása fontos alapelve a zsidó-
ságnak, mely a minket körbeve-
vő társadalom segítésére szólít. 
Az EMIH emellett a közösségen 
belüli segítést is szem előtt tart-
ja. Legyen szó családi sábátonok 
szervezéséről, kóser étkeztetés-
ről vagy vasárnapi iskoláról, az 
EMIH igyekszik megteremteni 
azt az infrastruktúrát, ami egy 
zsidó család életéhez elenged-
hetetlen. 

Elhunyt 
Randolph L. Braham

Elhunyt Randolph L. Braham 
történész. A holokauszt egyik 
legnagyobb ismerőjét és kuta-
tó ját 96 éves korában érte a 
ha lál. Az erdélyi születésű tu-
dós New York-i CUNY, a New  
York-i városi egyetem, a  
CUNY professzor emeritusa  
és a New York-i Rosenthal In-
tézet igaz gatója volt.

Braham, akinek szülei 
Ausch witzban haltak mártír-
ha lált, holokauszt-túlélőként 
ván dorolt ki az Egyesült Álla-
mokba, és elévülhetetlen érde-
mei vannak a magyarorszá gi 
holokauszt-kutatásban. Nagy-
részt neki köszönhetjük, hogy 
ilyen széleskörű tudásunk van 
a Vészkorszak eseményeiről: 
mind a hazánkban, mind a 
környező országokban történ-
tekről. 

Több, mint hatvan könyve  
jelent meg, ezek a holokauszt- 
ku tatás alapját képezik, közü-
lük is kiemelkedik a Magyar 
holo caust (A népirtás politiká-
ja) című műve, ami alapvetése 
a nemzetközi holokauszt-szak-
irodalomnak. 1979-ben részt  
vett az első amerikai holo-
kausztmúzeum megalapításá-
ban Washingtonban. 
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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: 15.45 Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban)
Péntek: 13.00 Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban) 
17.00 Mik a hajléktalanok jogai és kötelezettségei? 
  (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  18.00 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás, 9.15 Reggeli ima, majd Kidus 
  15.25 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
Hanukai egység: önvédelemtől 

a közösség védelmééig

Hetiszakasz
József, a szolga

Szakaszunkban – Vájésév (1Mó  - 
zes 37-40.) – a fiatal Jó zsef meg-
utáltatja magát test vé reivel, 
akik halálhírét köl tik, és eladják 
őt vándor kal má roknak, akik 
Egyiptomba vi szik, ahol házi-
szol ga lesz Po tifár, a Fáraó egyik 
fő embere há zában. Közben Je-
hu dá eltávolodik testvéreitől, 

ön állósítja magát, megnő sül 
és három fia születik, akik kö-
zül kettő meghal. József köz-
ben Egyiptomban emelkedik a 
ranglétrán, Potifár házának ve-
zetője lesz, majd annak felesége 
szemet vet rá, és amikor nem si-
kerül elcsábítania – megvádolja 
és börtönbe juttatja.

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

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

Megjelent az Egység magazin 
112. száma Hanuka ünnepe 
alkalmából. 

„Hanuka ideje különösen 
al kalmas az önvédelemmel 
kap csolatos témák számára, hi-
szen a makkabeusok lenyűgö-
ző bátorsága, élni akará sa, küz-
dő szelleme példaérté kű mind-
annyiunk számára. Matitjáhu 
főpapnak és fiai nak a történe-
te arra tanít min ket: bár való 
igaz, hogy mind annyiunknak 
meg kell halni egy napon, ha 
lehet, ezt ne úgy tegyük, hogy 
önként megadjuk magunkat 
az ellenségünknek – legyen az 
egy leküzdhető betegség vagy 
egy fegyveres. Vigyázzunk ma-
gunkra – vigyázzunk egymás-
ra! „Őrizzétek lelketeket…!” 

– olvasható a főszerkesztő 
k öszöntőjében. A lapszám a 
zsidó önvédelmi csoportoktól a 
Moszad izgalmas történetein át 
egészen az oltások háláchájáig 
vezet bennünket. Szalai Kál-
mán napjaink önvédelmébe 
vezet be bennünket: a Tett és 
Védelem Alapítvány titkárát a 
szervezet nemzetközivé válása 
kapcsán kérdeztük. 

Folytatjuk barangolásunkat 
a pesti mikvék történetében, 
megtudjuk, hogyan készül tek 
elődeink a Hanukára, vagy 
hogy miért mondják, hogy a 
zsidó nép olyan, mint az olaj-
fa. Megemlékezünk a Kris tall-
nacht borzalmairól és meg-
tudjuk, ki volt valójában Meir 
Káháne. 

Mindig van egy nagyobb terv

József élete – amelynek egy része 
eheti tórai szakaszunkban kerül 
elmesélésre – első ránézésre szo-
morú, tragikus események soro-
zatának tűnik. Édesanyja, Ráchel, 
már fiatalakorában meghalt. Idő-
sebb testvéreivel való konfliktusa 
akkorára duzzadt, hogy bátyjai 
végül rabszolgasorba taszították 
Józsefet. Ezt követően további 
szomorú események ahhoz ve-
zettek, hogy egy egyiptomi bör-
tönben sínylődjön.

Ha mindezek szolgálhatnak 
valamiféle tanulsággal, az az, 
hogy Istennek megvan a maga 
forgatókönyve és terve a világ 
történéseivel kapcsolatban. Még 
ha nem is valós idejükben ért-
jük meg azok igaz jelentését, a 
negatív vagy akár tragikus ese-
mények néha a világos, kézzel-
fogható jóban csúcsosodnak ki 
végül. József esetében ez azt je-
lentette, hogy egy egyptomi bör-
tönben kellett szenvednie ahhoz, 
hogy később az ország alkirályi 
tisztségéig emelkedjen fel. Eme 
felemelkedés egyik nem mel-
lékes eredménye pedig az volt, 
hogy családja szükségleteiről 
még a legnagyobb éhínség köze-
pette is képes volt gondoskodni.

Maga József is ennek szel-
lemében viszonyult a saját éle-
téhez. Amikor immár Egyip-
tom alkirályaként, végül testvé-
rei számára is felfedte valódi ki-
létét, azt mondta nekik: „Most 
pedig ne bánkódjatok és ne kelt-
sen haragot szemeitekben, hogy 
eladtatok engem ide...  Azért 
küldött engem Isten előttetek... 
hogy életben tartsalak benne-
teket nagy megmenekülésre.” 
(1Mózes 45:5,7.).

Az isteni terv végső jóságá-
ban rejlő igazság életünk legfon-
tosabb bizonyossága kell, hogy 
legyen. Bár József életében ez 
viszonylag könnyen tetten érhe-
tő, a zsidó történelem egészét te-
kintve azonban a terv már közel 
sem tűnik annyira világosnak. 

József története jó példa arra, 
hogy már a múltban is szemta-
núi lehettünk számtalan meg-
próbáltatásnak, amelyek bár 
kezdetben értelmetlennek tűn-
tek, végül felfedték a mögöttük 
rejlő jelentést és isteni igazságot. 
Ez a jövőbe vetett hitünknek is 
táptalajául kell, hogy szolgáljon.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Tali Loewenthal írása 

nyomán
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nemzetközi színtérre lép 
a tett és védelem alapítvány
A tett és védelem Alapítvány az elmúlt években jelentős eredményeket ért el a magyarországi an-
tiszemita gyűlöletcselekmények elleni fellépés terén. Azonban az európában tapasztalt incidensek 
számának növekedése nemzetközi összefogást kíván. erről és a tev tevékenységéről beszélgettünk 
szALAI KáLMáNnal, az Alapítvány titkárával. VeszpréMy lászló bernát írásA

– 28 európai országra terjeszti ki tevékenységét a Tett 
és Védelem Alapítvány – olvasni a híreket a sajtóban. 
Milyen eredményeket ért el eddig az alapítvány, és 
mire építi nagyméretű ambícióit? Mikor merült fel az 
„európai TEV” gondolata?
– Az elmúlt években, megismerve a témával kapcsolatos 
európai diskurzust, arra jutottunk, hogy a megjelenő 
problémafelvetéseket nem lehet egységesen kezelni egy 
teljes Európát felölelő közös akcióterv nélkül. Ezen el-
képzelésünk az elmúlt évek alatt fokozatosan körvona-
lazódott. Számos nyugat-európai országban az elmúlt 
évek tendenciái alapján kimutatható az antiszemita ér-
zület elfogadottságának és ezzel együtt a zsidóellenes 
incidensek száma is. Ma Európában három forrásból 
eredő veszélyeztetettséget tudunk kimutatni: szélső-
jobboldali, tradicionális zsidóellenességet, a migrációt 
követő sikertelen integráció hatására a szélsőséges mu-
szlim közösségek körében terjedő gyűlöletkeltést, vala-
mint az Izrael-ellenes és kisebbségvédelmi nyelvezetbe 
csomagolt szélsőbaloldali új-antiszemitizmust. Nyu-
gat-Európában elterjedt az a gondolkodás, melyben 
az antiszemitizmus az univerzális alapjogi/emberjogi 

értékek melletti kiállás demonstrációs eszközeként jele-
nik meg. Miközben egyes nyugati politikusok Magyar-
országot antiszemitizmussal vádolják, tulajdonképpen 
nem a zsidó közösségek helyzete miatt aggódnak, ha-
nem elvont fundamentális alapjogi fejtegetések mögé 
bújtatják primer politikai céljaikat. Ahogy a tavalyi 
éves antiszemita incidens-jelentésünkben is kimutat-
tuk, nyugat-európai országokban nagyságrendekkel 
több atrocitást – több esetben emberéletet követelő, 
személyek elleni erőszakot – követnek el. Sajnos olyan 
ország is van, ahol még statisztikát sem készítenek az 
ilyen esetekről. A Tett és Védelem Alapítvány az antisze-
mitizmus vizsgálatát elsősorban biztonsági kérdésnek 
tekinti, melynek első lépéseként hat éve elindítottuk 
az antiszemita incidensmonitoring-szolgáltatásunkat, 
melyet kimondottan az EBESZ (Európai Biztonsági 
és Együttműködési Szervezet) módszertani ajánlásait 
követve készítünk el havonta, illetve éves összegzéssel 
kiegészítve. Mindemellett mérünk adatokat és végzünk 
kutatást a magyar társadalom antiszemita előítéletes-
ségéről is, immár a hatodik alkalommal vizsgálva az 
antiszemita attitűdök jelenlétét (és itt nem a cselekvési 
magatartásról, hanem az attitűdökről van szó). Ezzel 
párhuzamosan a jog minden eszközét igénybe vesszük 
az antiszemitizmus elleni küzdelemben. A sérelmet 
szenvedett zsidók rendelkezésére állunk jogi tanács-
adással, segélyvonalat és jogsegélyszolgálatot tartunk 
fenn, il letve a jogszabályok terén fellelhe tő hiányosságo-
kat, anomáliákat ki küszöbölendő, a törvényalkotók szá-
mára is jogszabály-előkészítő anya go kat szolgáltatunk. 
Több mint száz antiszemita motivációból el kö ve tett 
gyűlöletcselekmény ügyében kezdeményeztünk jogi 
eljárást, főleg közösség elleni uszítás és holokauszt-ta-
gadás tárgykörében.

Hosszútávú stratégia mentén az oktatási rendszer 
különböző intézményeiben jelent meg képzésünk. 
Mindezeknek célja, hogy a magyarországi antiszemita 
gyűlöletcselekmények elleni fellépés valóban hatékony 
legyen. 

Ezen tapasztalatokra építve határoztuk el, hogy 
olyan antiszemitizmust monitorozó, kutató és elemző, 
valamint jogvédelemmel és oktatással foglalkozó eu-
rópai központot hozunk létre, amely képes egységes 
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•  szüLETETT: 1968
•	FOGLALKOzásA:
 mérnök-közgazdász
•	CsALád: feleségével 
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a zsidók védelmezője 
Vagy EgyszERű TERRORIsTa?
A zsidó védelmi liga megalapítója egyszerre volt spirituális 
vezető, politikus és terrorista. méir káháne portréja. réti János írásA

elleni harc és a zsidó lét kiszolgál-
tatottságának keserű tapasztalata a 
két családi történet révén mindörök-
re összakapcsolódott. Az 1932-ben, 
Brooklynban született Méir apja, 
egy helyi rabbi színtén a revizionis-
ta cionizmus híve és a mozgalomhoz 
kapcsolódó önvédelmi milícia, az 
Irgun támogatója volt. Ennek kö-
szönhetően a főáramú cionizmussal 
élesen szembeforduló irányzat alapí-
tója, Zeev Vlagyimir Zsabotinszkij is 
többször megfordult a család New 
York-i otthonában. A fiatal Káháne 
1946-ban maga is csatlakozott a Bé-
tárhoz, és egy, a zsidók szentföldi em-
igrációját a holokauszt pokla után is 
váltig ellenző brit külügyminiszter, 
Ernest Bevin elleni, paradicsom- és 
tojásdobálással kísért tiltakozó akci-
ót követően a rendőrség rövid időre 
őrizetbe is vette. A vallásos középis-
kola elvégzése után, már a Brooklyn 
College hallgatójaként – a rossznyel-
vek szerint a szervezet amerikai ágá-
nak vezetésért folytatott megméret-
tetés sikertelensége miatt – a Bétárt 
otthagyva a vallásos cionista ifjúsági 
szervezet, a Bnéj Ákiva tagja lett, 
ahol egyébként későbbi feleségét, 
Libbyt is megismerte. 

egy ígÉReteS RAbbikARRieR 
küSzöbÉN
A főiskolán folytatott politikatu-
dományi tanulmányok után a New 
York Law School hallgatójaként 
bachelor fokozatott szerzett nem-
zetközi jogból, amit a New York 
University-n nemzetközi tanulmá-
nyok mesterdiplomával egészített 
ki. Világi tanulmányai mellett a világ 
egyik legjobb zsidó fesőfokú vallá-
si intézményében, a Mir jesivában 

is tanult, sőt ortodox rabbivizsgát 
is tett ugyanitt. 1958-ban egy New 
York Queens kerületében levő ún. 
konzervatív, tehát az ortodoxiánál 
jóval megengedőbb, de a vallási 
szabályokat a reform irányzatnál 
valamivel szigorúbban értelmező  
zsinagóga rabbija lett. Karizma-
tikus személyiségével mély hatást 
gyakorolt a gyülekezet tagjaira, ám 
az idősebb generáció tagjai nehezen 
viselték, hogy az új rabbi fiatalabb 
követői, azaz a saját gyerekeik a 
hagyományos zsidósággal találkoz-
va jóval több vallási előírást vettek 
magukra, mint amit ők maguk ké-
nyel mesnek, a középosztálybeli 
ame rikai életformával összeegyez-
tethetőnek ítéltek. A súrlódások 
vé gül szakításhoz vezettek, Káháne 
pe dig a The Jewish Press című ortodox 
hetilap szerzője lett, illetve egy ideig 
újságkihordásból élt. 

Az fbi ÉS Az ANtikommuNizmuS 
kötelÉkÉbeN
A 60-as évek első felében az egyre 
élesebb antikommunizmusára felfi-
gyelő FBI beszervezte Káhánét, 
hogy hamis identitást használva 
férkőzzön be a befolyása csúcsához 
elérkező, radikálisan jobboldali, 
egyúttal antiszemita John Birch 

egy SzokAtlAN Életút kezdetei
1893-ban egy zsidó fiatalember (az 
arab terror által sokszorosan sújtott 
család sarja) csodával határos módon 
úszta meg, hogy az apró – akkor még 
oszmán fennhatóság alatt álló Palesz-
tinában megbújó – település felajzott 
arab lakossága a kiadós verés nehe-
zen múló nyomain túl nem követelt 
tőle még nagyobb áldozatot egy falusi 
előljáró korábbi haláláért cserébe. Az 
arab vezető sorsáért ugyanis a Káháne 
családnevet viselő zsidó férfit tette fe-
lelőssé a feldühödött tömeg, egy hely-
béli alkalmazottja megkérdőjelezhető 
hitelességű beszámolója alapján. 
Nem egészen fél évszázaddal később, 
1938 márciusában a család újabb négy 
tagja már nem járt ekkora szerencsé-
vel: az Akko és Haifa között felállított 
úttorlasszal megállásra kényszerített 
járművükre zúduló golyózápor az 
utasok közül senkit sem hagyott élet-
ben. Az arab banditák akciójára vála-
szul a revizionista cionista mozgalom, 
a Bétár két tagja Ros Pinnától nem 
messze egy arab buszra lőtt. Ugyan 
a válaszcsapásban senki nem sérült 
meg, és az elkövetők kisvártatva fel-
adták magukat a brit hatóságoknál, 
egyiküket, Slomó ben Jószéfet ter-
rorizmus vádjával kötél általi halálra 
ítélték. Az aktivista a vesztőhely felé 
vezető úton a Bétár himnuszát éne-
kelte. Emlékezete ezért a heroikus 
tettekre éhező revizionisták körében 
rövid idő alatt a mozgalom névadójá-
hoz, Joszéf Trumpeldoréhoz hasonló, 
mítikus magasságokba emelkedett. 

cioNiStA RevizioNiStA bRooklyNbAN
Ennél jóval lényegesebb, hogy a 
történtek idején mindössze 6 éves 
Méir Káháne számára az arabok 
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Velem és a Rebbével történt

Mitől van egy vallásos lapnak létjogosultsága?

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Újságírói karrieremet a Hácofe 
című vallásos lapnál kezdtem 
Tel-Avivban. Néhány év eltelté-
vel engem neveztek ki az újság 
főszerkesztőjének. Az előlépte-
tésem előtt két évvel, 1958-ban, 
New Yorkba utaztam. Amikor 
apám meghallotta, hogy hova 
készülök, rávett, hogy feltétle-
nül kérjek találkozót a Lubavicsi 
Rebbétől. Bár apán nem volt 
lubavicsi haszid, rendszeresen 
levelezett a Rebbével a titkárján, 
Hodakov rabbin keresztül.

Hallgattam apámra, és el-
mentem a Rebbéhez. A találko-
zóra purim után néhány nappal, 
éjjel 11-kor került sor. Amikor 
megérkeztem a Chábád főhadi-
szállására, a brooklyni Crown 
Heights negyedbe, rögtön fel-
tűnt a hihetetlen nyüzsgés azon 
a késői órán. Mintha csak a nap 
közepén jártunk volna. Amed-
dig sokadmagammal várakoz-
tam, a Rebbe titkárai cikáztak 
a tömegben, a szomszéd szobá-
ban pedig jesivabóherek tanul-
tak. Végül éjjel egykor mehet-
tem be a Rebbéhez.

Amint beléptem, a Rebbe fel-
állt. Nagy mosollyal üdvözölt és 
kezet fogtunk. Hellyel kínált, és 
egy rövid bemutatkozás után 
már az újságkiadás, pontosab-
ban a vallásos zsidó újságkiadás 
témájával foglalkoztunk. „Az az 
igazság, hogy valójában az vol-
na a legjobb, ha egyáltalán nem 
lennének újságok. Az újságolva-
sásra szánt időben az emberek 
Tórát tanulhatnának. Azonban 
az újságok léteznek, ahogyan az 
a veszély is, hogy nem a megfe-
lelő lapok kerülnek az emberek 
kezébe, olyanok, melyek a zsidó-
ságtól idegen szellemiséget köz-
vetítenek. Ezért tehát elenged-
hetetlen, hogy legyenek olyan 

vallásos újságok, melyek köze-
lebb hozzák az embereket a zsi-
dósághoz” – mondta a Rebbe. 
„Csak abban az esetben van egy 
vallásos lapnak létjogosultsága, 
ha ennek a kritériumnak megfe-
lel. Például, ha Eisenhower elnök 
egyik találkozójáról egy államfő-
vel úgy számol be, hogy kidom-
borítja, hogyan valósul meg ál-

lyénvalónak, hogy egy vallásos 
újságban sportrovat legyen. A 
Rebbe azt felelte, hogy a szomba-
ton rendezett sportesemények-
ről semmiképpen nem szabad 
beszámolni, a többiről azonban 
feltétlenül. Máskülönben az ol-
vasók közül sokan más lapot vá-
sárolnának, és nem jutna el hoz-
zájuk a mi újságunk üzenete.

lenül szívesen látunk, talán elér-
jük, hogy egyszer megváltozik 
majd az illető. Ez nem azt jelenti, 
hogy egyetértünk vele, vagy el-
fogadjuk az álláspontját. De mi-
ért ne hívhattuk volna meg egy 
vallásos rendezvényre? Mi lehe-
tett volna ennél jobb?” – vála-
szolt a Rebbe.

A beszélgetésünk két órán ke-
resztül tartott, és rengeteg témát 
érintettünk, többek között a kü-
lönböző vallásos közösségek és a 
különböző vallásos újságok kö-
zötti kapcsolatot. Láttam, hogy 
a Rebbét nagyon elszomorítja a 
vallásos közösségen belüli meg-
osztottság és a vallásos lapokban 
megjelenő, tiszteletlen hangvé-
telű cikkek. Arra kért, hogy te-
gyek meg minél többet e problé-
mák orvoslása érdekében.

A találkozó egész ideje alatt 
csak ámultam. A Rebbe arca ra-
gyogott. Erre a ragyogásra egész 
életemben emlékezni fogok. Úgy 
éreztem, hogy természetfeletti 
bölcsesség árad belőle. A Rebbe 
még a találkozó végén is – haj-
nali háromkor – teljesen éber és 
friss volt.

Az ezt követő években gyak-
ran előfordult velem cikkírás 
közben, hogy megálltam és így 
szóltam magamhoz: „Vajon, amit  
most írok, az közelebb hozza az 
embereket a zsidósághoz? Mit 
gon dolna a Rebbe Alter Volner 
cikkéről?”

Alter Volner

tala az Örökkévaló terve, akkor 
elmondhatjuk, hogy az adott új-
ság a zsidóság érdekét szolgálja” 
– tette hozzá.

A Rebbe kihangsúlyozta, 
hogy ügyelni kell a lap magas 
minőségére, nehogy az embe-
rek más újsághoz pártoljanak. 
A minőség fenntartása nagyon 
fontos, de az újságíróknak állan-
dóan a zsidó értékeket kell szem 
előtt tartaniuk.

Kérdéseket tettem fel neki 
néhány, sok vitát kiváltott témá-
val kapcsolatban. Az egyik ilyen 
a sportesemények közlése volt. 
Ezt sokan ellenezték az újságíró-
ink közül, mert nem látták he-

Ezt követően egy érzékeny té-
mát hoztam fel, mely rendkívül 
megosztotta az izraeli társadal-
mat, ez pedig a vallásos és sze-
kuláris közösség szembenállása 
volt. Elmondtam, hogy az elmúlt 
évben Kfár Chábádba invitálták 
az akkoriban kifejezetten vallás-
ellenes Munkapárthoz tartozó 
belügyminisztert, Jiszráel Bár-
Jehudát. Azt kérdeztem, hogy 
miért hívott meg a Chábád va-
lakit, aki annyira küzd a vallásos 
értékek ellen a Szentföldön. 

„Mi értelme lett volna távol 
tartani őt? Az segített volna bár-
kin is? Viszont azzal, hogy min-
denkit meggyőződésétől függet-

Alter Volner az ITIM hírügynökséget vezette 1976 és 1990 között. 
Az interjú 2011 decemberében készült Izraelben.

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 1300 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

HERE’S 
my 

STORY HOW TO PUBLISH A 
NEWSPAPER
MR. ALTER VOLNER

Generously
sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת שלח, כ״ה סיון, תשע״ו
Erev Shabbos Parshas Shlach,July 1, 2016

Ibegan my journalism career in Tel Aviv as a local writer 
for the religious newspaper Hatzofe (“The Observer”). 
After several years, I was promoted to the post of 

managing editor for the entire newspaper. 

Two years prior to my promotion — that is, in 1958 — I 
had reason to be in New York, and when my father heard 
about my impending trip, he urged me to use the occasion 
to meet the Rebbe of Chabad Lubavitch. Although my 
father was not a Chabad chasid himself, he would regularly 
correspond with the Rebbe via the Rebbe’s secretary, 
Rabbi Chaim Mordechai Aizik Hodakov. 

I obeyed my father and I made an appointment, which 
was scheduled several days after Purim for eleven o’clock 
at night. When I arrived at the Chabad Headquarters in 
Crown Heights, the first thing that struck me was the level 
of activity which was taking place at such a late hour. It 
might as well have been the middle of the day. I waited 
while many others waited with me, secretaries rushed 
to and fro, and yeshivah students studied Torah in the 
adjoining room. Finally, at one o’clock in the morning, I 
was ushered into the Rebbe’s study.

As soon as I entered, the Rebbe stood up. He greeted 
me with a smile on his face and he shook my hand. He 
invited me to sit down and, after a brief introduction, we 
began discussing the function of a newspaper — more 
specifically, a religious newspaper. 

“The truth of the matter is,” he said, “the world would 
probably be better off without newspapers altogether. 
Rather than reading them, people’s time would be better 
spent studying Torah. But since newspapers do exist, 
there is a danger that people might read the wrong 
newspapers and be influenced by ideas counter to 
Judaism, it is absolutely necessary that there should be 
religious newspapers to present the news in a way that 
will bring Jews closer to Judaism.”

The Rebbe continued, “Only when a religious newspaper 
serves such a purpose does it have a reason to publish. 

For instance, if it reports that President Eisenhower met 
with another head of state in a way that demonstrates 
this is all part of G-d’s plan, then such a newspaper is 
supporting Judaism.” 

The Rebbe emphasized the importance of maintaining 
a high standard of quality; otherwise people will be 
motivated to search for news elsewhere, defeating 
the entire purpose. But, while maintaining quality, the 
reporters and editors must always keep Judaism in the 
forefront of their minds, he said.

I asked him about several controversial issues we were 
facing. For instance, there was a great debate among our 
editorial staff if we should report on sporting events. Many 
staffers opposed the idea because sports have absolutely 
no correlation with religion and therefore, they felt, such 
reporting does not belong in a religious newspaper.

The Rebbe answered that, regarding events which take 
place on Shabbat, there is no question that we must avoid 
them. But regarding weekday sports events, we should 
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Kóser konyha

Datolyatorta 
sütés nélkül

Párve, glutén- és tojásmentes

20 szem datolya
1 pohár darált dió
1 pohár darált mandula
8 ek. cukrozatlan kakaópor
4 ek. víz
Csipetnyi só
3 tábla étcsokoládé

A datolyákat aprítógépbe 
tesszük, ennek hiányában 
villával is összetörhetjük. 
Hozzáadjuk a darált diót és 
mandulát, a vizet és a sót, és 
egynemű masszává gyúrjuk 
(megfelelő méretű aprító-
gép esetén minden hozzáva-
lót beletehetünk, és a géppel 
készíthetjük el a masszát). 
Az egyneművé gyúrt dato-
lyás keveréket nedves kéz-
zel sütőpapírral bélelt for-
mába simítjuk, és egy órára 
a mélyhűtőbe tesszük. A cso-
koládét lábosba vagy tűzálló 
tálba tesszük, és vízgőz fölött 
megolvasztjuk. A mélyhűtő-
ből kivett tortára kenjük, a 
tortát szeletekre vágjuk, és 
egy fél órára hűtőszekrény-
be tesszük, hogy a csokolá-
dé megdermedjen a tetején.
Erre az édességre az általá-
nos „sehákol” áldást mond-
juk. Mivel nem tartalmaz 
lisztet, nem érvényes rá a sü-
teményeknél általában mon-
dott „boré miné mezonot” 
áldás, ám sem a datolyát, 
sem a diót nem látjuk az 
egyneművé gyúrt masszá-
ban, így „boré pri háec” sem 
lenne helyénvaló.

Trenderlizhetünk-e sábeszkor? 
Nagy csoda történt ott!

Kedves hanukai szokás a tren-
der lizés. A trenderli (jiddisül dré - 
 del, héberül szövivon) fából, 
fém ből vagy újabban műanyag-
ból készült négy oldalú pörgety-
tyű, aminek minden oldalán 
egy-egy héber betű található: 
nun (נ), gimel (ג), hé (ה), sin (ש), 

ha a család ébren van (Mágén Áv-
ra hám 672. fejezet végén).  

A mára ősi zsidó szokásként 
ismert játékot sok híres rabbi ját-
szotta (lásd Párdész Eliezer, Chánuká 2. 
kötet 655–657. oldal), köztük példá-
ul a pozsonyi Chátám Szofér is, 
akinek ezüst trenderlije volt (Elef 
kátáv 396. paragrafus). Mára szá-

ember kisimítja az egyenetlen-
ségeket a játékhoz, ami pedig sá-
beszkor tilos (Misná brurá uo. 158. a 
SÁ uo. 338:5. alapján).]

Ezt elvi vitaként terjesztik ki 
a játékokra általában, ami segít 
megérteni, hogy hogyan tekin-
tett a háláchá a játékokra (Petách 
hádvir 4. kötet 338:4.). De a mai, ki-

mos magyarázat is épült köré, 
pl. az, hogy a betűk számértéke 
358, ami megegyezik a Másiách 
 szó számértékével (Imré (משיח)
Pinchász hásálém 1. kötet 49. oldal). 

Szabad-e trenderlizni 
sábeszkor?

A játék kapcsán felmerülő há lá-
chikus kérdés, hogy sábeszkor 
szabad-e trenderlizni, konkré-
tan: mukce-e a trenderli.

A Sulchán áruchban (OC 308: 
45.), hogy labdával nem szabad 
játszani sábeszkor, mert muk cé-
nek számít, hisz nem egy valódi 
használati tárgy és így nem sza-
bad hozzáérni sábeszkor (Mágén 
Ávrahám uo. 72.). De a RöMÁ (uo.) 
valódi tárgynak tekinti, és sze-
rinte emiatt még sábeszkor is 
szabad vele játszani magánterü-
leten (SÁ RSZ uo. 83.). [Kivéve föl-
des talajon, mert félő, hogy az 

fejezetten erre a célra gyártott 
játékok már minden vélemény 
szerint valódi tárgynak számíta-
nak, és nem mukcék (Sévet hálévi 
responsum 9. kötet 78. fejezet). Any-
nyit azonban kikötött a RöMÁ 
(uo. 338:5.), hogy nem szabad sá-
beszkor tétben játszani. 

Így tehát szabad trenderlizni 
sábeszkor és a trenderli nem szá-
mít mukcénak (Chut sáni, Chánuká 
304. oldal), de természetesen nem 
pénzben, de pl. ha dióval ját-
szanak, azt meg lehet engedni, 
mert nem számít valódi nyere-
ménynek. Az én családomban ez 
nem volt szokás, mert nem ha-
gyatkoztak erre az engedmény-
re (lásd még Misná brurá 322:22.; Smirát 
sábát köhilchátá 16:33.), de mostaná-
ban hallottam itt Budapesten 
más családokról, ahol kifejezet-
ten sábeszi játék volt. 

Oberlander Báruch

ami a „Nész gádol hájá sám” – 
nagy csoda történt ott (az izraeli 
trenderliken a sin betű helyett 
a po „itt” szót jelző pé [פ] betű 
található.)

A játék eredete
Bár elterjedt legenda, hogy a 
szír-görög katonák felbukka-
násakor a tiltott Tóratanulást 
trenderlizésnek álcázták a zsi -
dók (Ocár kol Minhágé Jösurun 19:4.), 
nincs történelmi forrása, hogy 
ilyen a messzire nyúlna vissza 
a játék zsidó történelemben. 
Sokkal valószínűbb, hogy a tee-
totum játékból, ered és azért 
kezdték ezt játszani a zsidók, 
hogy a gyerekek ébren marad-
janak és várják meg, míg az 
ap juk meggyújtja a gyertyákat 
(Sziách szárfé kodes 3. kötet 468. pa-
ragrafus végén), hisz csak akkor 
lehet gyertyát gyújtani áldással, 


