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Újra pezseg az élet a budavári zsinagógában
Vajon ki lehetett az az első bár
micvó fiú, akit a budavári zsi
nagógában felhívtak a Tórához?
Hogyan ünnepelték meg a fér
fikorba lépő fiút? És egyáltalán,
hogyan ünnepeltek bármit?
Hogy köszöntötték a fák újévét,
jutott-e az asztalukra az elérhe
tetlennek tűnő távolságban levő
Szentföld terméseiből?
Új élet a régi falak között
A 16. századi zsidók mindenna
pi életéről vajmi keveset tudunk.
Ami biztos, az az, hogy ugyan
azokat az ünnepeket ünnepel
ték, amiket mi ma és ugyanolyan
Tóratekercsekből olvasták közös
történelmünk eseményeit, kö
zös vallásunk törvényeit, mint
amiket ma használunk a zsina
gógáinkban. Sőt, vagyunk olyan
szerencsések, hogy pontosan
ugyanabban az imaházban is
imádkozhatunk itt Budapesten,
mint elődeink. Amióta ugyanis
újjáavatták a budavári imaházat,
azóta aktív közösségi élet zajlik
benne, együtt köszöntik az ün
nepeket és minden sábeszkor
minyenben imádkozhatnak az

ide érkezők. Faith Aser rabbi,
a zsinagóga vezetője péntek es
ténként izgalmas előadásokkal
várja az érdeklődőket.
Az első bár micva
Múlt szombaton pedig, 400 év
után először, újra bár micva
ünnepségre került sor az ódon
falak között. A zsinagóga meg
telt ünneplőkkel, amikor Sebők
Jonatánt – akit Faith rabbi készí
tett fel erre a mérföldkőre – éle
tében először a Tórához hívták.
Mit tanulhatunk a fáktól?
A fák újévét valódi tu bisváti
széderrel ünnepelték a zsinagó
gában: gyümölcsökkel és gyü
mölcsös húsételekkel bősége
sen megrakott asztalok mellett
zajlott az ünneplés. A zsinagó
ga teljesen megtelt, nagyjából
nyolcvanan vettek részt a több
órás fárbréngenen (haszid ös�
szejövetel).
Faith rabbi a tu bisváti szé
deren a szokás kialakulásáról és
az ünnep üzenetéről beszélt. Sir
Edmund Percival Hillary törté
netét mesélte el, aki – miután

nem járt sikerrel az első Mount
Everest expedíción – egy tiszte
letére szervezett rendezvényen
a mögé kivetített képnek azt
mondta: lehet, hogy most nem
járt sikerrel, de a Mount Everest
lehet bármilyen hatalmas, már
nem nő tovább. Ő azonban to
vább fog fejlődni, növekedni, és
megmássza majd a hegyet. (Így
is lett, egy évvel később meg
hódította a Mount Everest csú
csát.) Ehhez azt a mondást kö
tötte, amit a régi haszidok szok
tak mondani esténként: holnap
minden más lesz, vagyis amit
tegnap elértünk, az ma már nem
elég. Tu bisvát egyik fontos üze
nete, hogy a zsidóknak, akár a
fáknak, állandóan növekednünk
kell, fejlődni ahhoz, hogy gyü
mölcsöt hozzunk.
Bővülő kínálat
Hamarosan hétköznapokon is
érdekes programokkal várnak
mindenkit a várbéli zsinagógá
ban. Elsőként „Hinni és hinni
tudni!” címmel indít Faith rabbi
február közepétől háromrészes
előadássorozatot.

Oberlander Mendelre
emlékeztek

A család és a barátok, valamint
a magyarországi Chábád moz
galom küldöttei idén is meg
emlékeztek a hosszú betegség
után elhunyt Oberlander Men
delről. Halálának 7. évforduló
ján édesapja, Oberlander Bá
ruch rabbi emlékelőadást tar
tott a vallásos zsidók és az or
vostudomány viszonyáról.

ENTEBBEI AKCIÓ –
Rami Sherman előadása
az Óbudai zsinagógában
Rami Sherman előadása a be
vetés izgalmas pillanatairól és
kulcsfontosságú szerepéről a
fogvatartottak megmentésében.
Rami Sherman kommandós
ként szolgált az izraeli Szájeret
Mátkál különleges egységben.
1976-ban az entebbei túszmen
tő akcióban a parancsnok, Joni
Netanjahu egyik tisztje volt.
Időpont: február 16. 19.30
Helyszín: Óbudai zsinagóga
(1036 Bp., Lajos utca 163.)
Regisztráció: február 11-ig
a 06-1/268-0183-as
telefonszámon vagy a
posta@zsido.com e-mail címen.
Belépődíj: 1000 Ft,
a helyszínen fizetendő.

Sakk-siker
a Bét Menáchemben

A múlt hé
ten Tóth Ra
fael 2. osz
tályos tanu
lónk meg
nyerte a VII.
kerületi kor
csoportos sakkversenyt. Így be
jutott a budapesti diákolimpiá
ra. Gratulálunk és további ered
ményes versenyzést kívánunk!
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Hetiszakasz

Kell-e nekünk a vallás?

A Háláchá

Szakaszunkban–Mispátim (2Mó
zes 21:1–24:18.) – a zsidó magán
jog sok rendelkezése van
rög
zítve. Kezdve a rabszolga
ság szabályozásán és humánu
sabbá tételén, a szidra felállít
ja azt a keretet, amelyben a zsi

dó életmód kifejezésre juthat: a
Háláchá – a zsidó törvény – ke
retét. Itt mondja ki a Tóra a klas�
szikus demokrácia elvét: a több
ség határozata legyen a döntő –
de ne használd ki a többségi dön
tést negatív, destruktív célokra.

Zsidó híradó

Megjelent az Egység magazin
114. száma
ZSIDÓK
JiddiskáJt | háláchá

egység
אחדות

ÉS A POLITIKA

Köves Slomó előadássorozata
keddenként 18 órától az Óbudai zsinagógában
2019. FEBRUÁR 19 – ÁPRILIS 2.
A zsidó monoteizmus kommunista, nemzetiszocialista és iszlamista ellenpontjai
A zsidó fennmaradás örök titka

A zsidók dolga az antiszemitizmus elleni küzdelem?
Mitől „zsidó” a „zsidó-keresztény” Európa?

Vegyél részt Köves Slomó 7 alkalmas előadássorozatán.
A 7 alkalmas kurzus díja 7000 Ft/ fő
További információ és jelentkezés: posta@zsido.com I www.zstsz.hu

Magyar zsidók lapja • EgységEs Magyarországi izraElita Hitközség

Kóser-e a(z indiai) paróKa?

kóser-e a(z indiai) paróka?

A pARókA töRtÉNete
A házas nők kötelesek eltakarni a
hajukat, mert a fedetlen haj egyfajta
meztelenségnek számít. Csak olyan
személy társaságában mondhatunk
áldást vagy idézhetünk a Tórából,
aki a megfelelő módon fel van öltözve. Egy házas nőnél ez a befedett
hajat is jelenti. A zsidó vallásjog
megengedi, hogy egy nő parókát
hordjon, még akkor is, ha a paróka
emberi hajból készült. Még abban
az esetben is, ha a paróka a saját,
levágott hajából készült.
Vannak olyan vélemények is, melyek teljességgel megtiltják a paróka viselését (többek között a cánzi
Rebbe, a Divré Chájim vélekedik így),
de nem ez az általánosan elfogadott
szabály. Természetesen el lehet fogadni ezt a szigorítást, és tulajdon18

képpen számos magyar gyökerű hászid közösségben ez a hagyomány
él, de azt nem mondhatjuk, hogy ez
lenne a törvény.
Ennek megfelelően sok ortodox
zsidó asszony visel parókát. Nemcsak szintetikus anyagból készültet,
hanem olyat is, melynek emberi
haj az anyaga, mely gyakran szebb,
mint a valódi haj. Egyszer előfordult a Teleki téri zsinagógában,
hogy az egyik vendég megjegyezte
a rebbecenről: bizonyára nem túl
vallásos, hiszen nem takarja el a haját. Amikor megtudta, hogy valójában eltakarja, ám egy parókával, a
vendég nem akarta elhinni. Ekkor
felajánlották neki, hogy húzogassa
csak meg, meglátja, hogy parókáról
van szó, de nagy megkönnyebbülésemre erre nem vállalkozott. Annyi

MuSzLIM-zSIdó öSSzEFOGáS
A kóseR vágáséRt belgiuMbAn?
Kompromisszumról, lobbitechnikákról, antiszemitizmusról és a tEv (tett és védelem alapitvány)
brüsszeli esélyeiről is beszélgettünk az Európai zsidó szövetség (European Jewish association –
EJa) elnökével – interjú menachem margolin izraeli származású, Brüsszelben szolgáló rabbival.

a zsidó történelem során felmerültek olyan kérdések és viták, melyek nagyobb nyilvánosságot
kaptak és jobban megmaradtak az emberek emlékezetében, mint mások. Ilyen volt például a
különleges körülmények között, rabbik által kiadott válólevelek kérdése, Jááákov Emden rabbi
eszmefuttatása egy szív nélküli csirkével kapcsolatban vagy a manhattanben kialakított éruv
1
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ügye, mely rengeteg embert érintett. (sábátkor nem cipelhetünk semmit közterületen, ám
ha kialakítunk egy közös területet, éruvot, akkor megengedett. a manhattani éruv ügye azonban már
a kezdetektől fogva problémás volt, mert kérdéses, hogy egy olyan forgalmas várost át lehet-e
alakítani közös területté az éruv segítségével.) az egyik legnagyobb port felvert vita, melyre
még sokáig fogunk emlékezni, véleményem szerint a parókákkal kapcsolatos. hurwitz shOlOm rabbi írása

wallenstein róbert írása
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ירחון יהדות הונגריה

Fékek és ellensúlyok – Az ideális állam nyomában
„Imádkozzunk Horthy születésnapján!” (?) – Zsidók és a hatalom

Hogy emlékezzünk zsidó módon a holokausztra?

XXiX. éVFolyaM, 114. száM • 2019. január • 500 Ft
5779. sVát • ב״ה • שבט תשע״ט

MuszliM-zsidó összefogás
a kóser vágásért?
interjú Menachem Margolin rabbival

a pesti gettó és
a titkos Mikvekút
Folytatódik Oberlander Báruch rabbi
mikvékről szóló sorozata

egység | 2019 Január

Januári lapszámunkban Chaya Mushka Schneerson reb

becenre emlékezünk. Halálá
nak évfordulója alkalmából
karizmatikus nők életével is
merkedünk meg: a hevroni
nagyanyóval, Menuchá Ráchel
Slonim rebbecennel, aki egy
ségbe kovácsolta Hevron zsi
dóságát.
Bemutatunk hat, a zsidóság
történelmének kapcsán fontos
nőt, akik nagy hatással voltak
Mózes életére, és akiknek tevé
kenysége példaként szolgálhat
a 21. században is.
A férjezett zsidó nők egyik
legfontosabb kísérőjéről, a ha
szid közösségekben is jellegze
tesen viselt parókákról olvas
hatunk több írást is. Az utóbbi
idők egyik legnagyobb vitáját
kiváltó kérdésében, az indiai
parókák kóserságának témá

– Szervezetének egyik öndefiniciója szerint az EJA „Európa zsidó
aktivitásának központja”. Mire is
utal ez pontosan? Azon túl, hogy
aligha Európa önbizalomhiányos
zsidóinak egylete lenne.
– Én azt vallom, hogy minél több
szervezet képviseli azokat az alapérdekeket, amelyeket mi – így az
antiszemitizmus elleni küzdelem,
Izraelt gyalázók elleni fellépés, a
zsidó indentitás megerősítése, zsidó tevékenységek terjesztése a kontinensen, szóval Európában a zsidó
érdekek védelme – annál jobb az
európai zsidóknak. Tudtommal jelenleg egy hozzánk mérhető másik
európai szervezet működik. Mi nyitottak vagyunk minden szervezetre,
olyan platform vagyunk, amelyik
keresi a kooperációt. Elsősorban az
oktatás, vallási – és biztonságunkat
szavatoló jogokért lobbizunk. Bár
hivatalosan csak pár éve működünk,
hosszú előkészítő munkálatoknak
is köszönhetően, mára már természetesnek mondható, hogy magas
rangú uniós politikusokkal közösen
– az Európai Parlament épületében
– ünnepelhetjük legnagyobb ünnepeinket. Mairead McGuinness, a
24

vendéglátó szervezet alelnöke volt
a legutóbbi fővédnökünk és házigazdánk.
– Közösségi médiájuk is azt sugallja, sokat nem tétlenkednek a kapcsolatfejlesztéseikkel. Az elmúlt
két napban három állam – Németország, Izland és Magyarország
– politikai képviselőivel is tárgyalásokat folytattak. Mindez miért
lehet érdekes a magyar zsidóknak?
– Remélem, ez nem csak a magyar,
de minden más Európában élő zsidó
számára egyaránt fontos és érdekes
tény. Munkatársaink ma több száz
partnerszervezettel együttműködve, több százezer ember érdekeit
képviselik. Tavaly novemberi kongresszusunkon vendégeink, vagy 200
támogató és aktív ügyvivő hallhatta
a missziónkat. A résztvevők többsége hazájában befolyásos, tekintélyes
ember, erős politikai és szociális
hálóval. Ami a napokban is zajló
– nemzeti politikusokkal folytatott
– egyeztetéseket illeti: tavalyi kongresszusunkon előterjesztettük ún.
Red Line–stratégiánkat próbáljuk
részleteiben kifejteni a Brüsszelbe
delegált nagykövetekkel és egyéb

menaChem
margolin
• FOGLALKOzáSA:
A European Jewish
Association and the
Rabbinical Centre
of Europe elnöke
• CSALád: házas,
5 gyermek édesapja
döntéshozókkal. Most erre az öt
pontból álló direktívára fókuszáljuk
legtöbb energiánkat.
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jában Hurwitz Sholom rab
bi segít eligazodni. Judapest
rovatunkban a Budapesten a
régmúlt időkben beszerezhe
tő parókákról tudhatunk meg
többet.
Menachem Margolin rabbi
val az Európai Zsidó Szövet
ség (EJA) vezetőjével készült
interjúnkban az európai anti
szemitizmus elleni küzdelem
mellett arra is rákérdeztünk:
vajon létezhet-e muszlim-zsi
dó összefogás a kóser vágásért.
Megemlékezünk a buda
pesti gettó felszabadulásá
ról és Oberlander rabbi hazai
mikvékről szóló sorozatában a
mikve kútjának titkára is fény
derül. Az írás eddig még nem
publikált dokumentumokkal
gazdagon illusztrálva jelenik
meg.
Tartalmas olvasást kívánunk!

Kibertér, géntérképek, őssejtek
és okostelefonok. Tagadhatatla
nul egy új korban, egy új világ
ban élünk. Az egykoron tudo
mányos fikció tárgyát képező
dol
gok immár alapvetésnek
számítanak. Felvetődik a kérdés:
ebben a modern technológiák
kal körülölelt világban is szük
ségünk van még a vallásra? Még
mindig érvényesek lennének a
látszólag már avitt, porlepte tör
vények?
De folytassuk a kérdések so
rát egy kicsit más megközelí
tésben: a Tízparancsolatnak tán
már le is járt volna a szavatossá
ga? A világban már nincs gyil
kosság, lopás, féltékenység? Bár
milyen messzire is jutottunk tu
dományos, illetve technológiai
értelemben, az emberi termé
szet mit sem változott, ugyan
azokkal, de legalábbis nagyon
hasonló erkölcsi kihívásokkal
nézünk szembe ma is, mint ré
gebben.
Akár ökrök húzta szekéren,
akár a legújabb Mercedesben
ülünk, még mindig a mi dön
tésünket képezi, hogy az úton
mellettünk haladóra rávicsor
gunk vagy udvariasan elenged
jük. A Bibliában fellelhető drá
mákat – testvéri rivalizálás, fél

tékenység, egymással acsarkodó
nemzetek – nap mint nap köz
lik az újságok. Még mindig azon
küszködünk, hogy döntéseink
során meg tudjuk különböztetni
a rosszat a jótól, az erkölcstelent
az erkölcsöstől, a dolgok „okos
ban” megoldását az etikustól.
A tudomány és a technoló
gia a „hogyan” kérdésére képe
sek választ adni, azonban a „mi
ért”-re nem. A morális kérdések
megválaszolása ugyanolyan ége
tő, mint régebben volt, s ezt a ki
hívást csak tetézi a technológiai
fejlődés rohamos üteme.
A Tóra az abszolút igazság, te
hát időtlen, örök. A minket kö
rülvevő anyagi környezetünk,
bár megváltozott, emberi mi
voltunkban rejlő kihívásaink
sze
mernyit sem különböznek
eleinkétől. A Tóra így ma is az,
ami mindig is volt: lelki-spiri
tuális iránytű, amellyel Isten tá
jol minket az élet rengetegében
megbúvó erkölcsi útvesztőben.
Legyen a Tóra most és mind
örökké az életnek és az örök
igazságoknak a kiapadhatatlan
forrása. Ámén.
Kovács Jichak rabbinövendék
cikke Yossi Goldmann rabbi
írása nyomán.

Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima
Vasárnap-csütörtök: 16.40 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Péntek: 13.00 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
17.00 Miért koldul a jó Isten, amikor házat épít?
(Oberlander Báruch rabbi előadása);
18.00 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás, 9.15 Reggeli ima, majd Kidus
16.30 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

Budavári Zsinagóga

(I., Táncsics M. u. 26.)
Péntek: 18.00 Tanulás;
Faith Áser rabbi előadása;
19.00 Szombatfogadás, Kidus
Szombat:
9.30 Reggeli tanulás
(zsidó misztika)
10.00 Reggeli ima,
majd Kidus
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 תשע״ו,אבtörtént
 כ׳׳ב,ערב שבת פרשת עקב
Velem és a Rebbével

Erev Shabbos Parshas Eikev, August 26, 2016

Nem fogyatékos, hanem különleges!

EXCEPTIONAL
SOLDIERS

Miután megalakult az izraeli lyos sérülésektől szenvedek, és gadom el a „fogyatékos” kifeje
hadsereg sérült veteránjainak minden szava a szívükig hatolt. zést, mely egyfajta alacsonyabb
szervezete, én vezettem az 1976- Voltak közülük, akik a hagyomá rendűséget sugall. Éppen ellen
zőleg: az ilyen embert az
os torontói paralimpiai játékok nyok szerint éltek és voltak, akik ke
ra kiküldött izraeli csapatot. nem, de a Rebbével való találko Örökkévaló valamilyen különle
Arra gondoltam, hogy a ver zás mindannyiuknak rendkívül ges feladatra jelölte ki, és az át
seny végeztével látogatást tehet sokat jelentett. Nagyon megha lagembernél nagyobb erővel ru
nénk a Rebbénél, és felhívtam a tódtak, különösen, amikor a házta fel. Ez az erő teszi képessé
YOSEF LAUTENBERG
Chábád mozgalom központját, Rebbe egyenesen hozzájuk in arra, hogy az átlagembernél na
gyobb nehézségekkel is meg tud
ahol örömmel fogadták a kéré tézte a szavait.
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re, ezek az emberek nagyon sok
ra vitték. Aki nem látta ezt a saját
szemével, nem is tudja elképzel
ni. A Rebbe azonban tudta mind
ezt, és nagyon különleges beszé
det tartott nekünk.
Beszédét így fejezte be: „Ami
kor zsidók találkoznak, kinyújt
ják a kezüket egymás felé, ami
vel az együvé tartozásukat fejezik
ki. Ezt az üzenetet hordozza az is,
hogy a Tórát kőtáblák formájában
kaptuk meg. Öt parancsolat volt
az egyik táblán és öt a másikon.
Amikor két zsidó kezet ráz, ak
kor az egyik kéz öt ujja találkozik a
másik kéz öt ujjával, s így felidézik
a Tízparancsolatot, továbbá a tíz
igét, mellyel az Örökkévaló a vi
lágot teremtette, valamint a min
den egyes emberre kiterjedő iste
ni gondviselést. Ezért szeretném,
ha megtisztelnének, és kezet fog
hatnék mindannyiukkal, így vi
szonozva az önök köszöntését.”
Ekkor a Rebbe odalépett
hozzánk, ami – ahogy megtud
tam – meglehetősen szokatlan
dolognak számított. Odalépett,
és a csoport minden egyes tag
jával kezet fogott. Nehéz leírni
azt a látványt. A kézfogás mel
lé mindenkinek adott egy dollárt
is, hogy fordítsa jótékony cél
ra. Több mint egy órán keresz
tül tartott a dolog. A Rebbének
fontos volt, hogy minden egyes
emberrel kezet fogjon és váltson
vele néhány szót.
Azt éreztük, hogy a Rebbe
őszinte szeretettel fordult felénk.
Szerette azokat, akik a saját tes
tükkel védelmezték Izrael föld
jét. A szeretete tapintható volt.
Joszef Lautenberg
Készült a lubavicsi Rebbe
életét feldolgozó archívum
videóinterjúja alapján.
Az archívum magyar nyelvű
változata itt érhető el:
www.youtube.com/
alubavicsirebbe
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Kóser konyha
Vörös lencsés
dél-indiai lepény

Egy glutén- és tojásmen
tes, doza nevű dél-indiai le
pényt ajánlunk. Bár maga a
lepény nem igényel sok időt,
az előkészületeket idejeko
rán meg kell kezdenünk. E
palacsintaszerű lepényféle
ség ugyanis áztatott és fer
mentált rizsből, babból, len
cséből készül. A számos le
hetséges variáció közül mu
tatunk most be egyet.
Párve, glutén- és tojásmentes

¾ pohár rizs
½ pohár vörös lencse
1 pohár víz
Só, őrölt bors, ízlés szerint
½ kk. őrölt kurkuma
Egy maroknyi friss koriander
vagy petrezselyem
Kevés olaj a sütéshez
A rizst és a lencsét átmossuk,
átválogatjuk, majd legalább
nyolc órán át ázni hagyjuk. A
vizet az áztatás után leszűr
jük, a rizst és a lencsét egyne
mű masszává turmixoljuk,
szükség esetén egy kevés áz
tatóvízzel higítjuk. Letakar
va, meleg helyen 24 órán át
pihentetjük-erjesztjük. Az
egy
napos pihentetési idő
le
telte után a fűszereket a
masszába keverjük. Egy ser
penyőt olajjal kikenünk, fel
forrósítjuk, és egy szűk me
rőkanálnyi masszát öntünk
bele. Elsimítjuk. A dozákat
mindkét felükön egy-másfél
percig sütjük, rizzsel, salá
tával, mártogatókkal forrón
tálaljuk.

Mit titkolt a Rebbe elől a Rebbecen?
Chaya Mushka Schneerson
Reb
becen, a Rebbe felesége
1988-ban, svát hó 22-én (eb
ben az évben január 28.) hunyt
el. Odaadásáról, segítőkészségé
ről, emberszeretetéről és istenfé
lelméről számtalan történet szól,
ám a Rebbe feleségeként töltött
évtizedek alatt visszahúzódva élt,
minden erejével a férje munkáját
támogatva. Amíg a Rebbe haza
nem érkezett éjjel, soha nem
ment el aludni. Ennek ellenére
soha nem kérte a Rebbét arra,
hogy térjen hamarabb haza vagy
dolgozzon kevesebbet.
Egy péntek délelőtt a Reb
be
cen megcsúszott a lépcsőn,
és csúnyán megsértette a lábát.
Az orvos azt mondta, hogy leg
jobb lenne, ha egyáltalán nem
állna fel egy pár napig. A Reb
becen megkérte Chesed Hal
ber
stam rabbit, aki segítőjük
ként működött az otthonukban,

hogy ne terhelje a Rebbét a hír
rel. Ahogy a Rebbecen lepihent,
Chesed már a Rebbénél is volt, és
mindent elmesélt neki, azzal a ké
réssel együtt, hogy ez ne jusson a
tudomására. A Rebbe mosolyog
va megköszönte az információt.
Péntek este, amikor a Rebbe ha
zatért a zsinagógából, a Rebbecen
ülve fogadta, elnézést kért, amiért
nem állt fel, de, mint mondta, na

Hogy győzzük le korunk Ámálékjeit?
A Nemzetközi Holokausztnap
alkalmából a Páva utcai Holo
kausztmúzeumban tartott meg
emlékezésen többek között felszólalt a Tett és Védelem Alapít
vány elnöke, Bodnár Dániel is.
Be
szédében kiemelte, hogy a
zsidóságban vallási kötelesség az
emlékezés, majd felidézte a zsi
dó nép Ámálékkal vívott harcát:
„Ettől a pillanatól kezdve válik
a zsidóság történetének szerves
részévé … a zsidóság lényegé
nek felszámolására egész létezé
sét feltevő, minden nemzedék
ben ott kísértő ellenség.” Mint
mondta, ebből a történetből is
látjuk, hogy az egyetlen lehető
ség Ámálék ellen a cselekvés: „A
zsidóság számára az emlékezés
nem merengő áhítatot, hanem
cselekvő tanúságtételt jelent. Ta-

núságtételt arról, hogy cselek
véssel minden nemzedékben fe
lül lehet és felül kell kerekedni a
kor Ámálékjein.”

A holokausztra való emléke
zésnek is cselekvőnek kell len
nie – mondta, hozzátéve, hogy
„nem kerülhetjük meg, hogy
korunk Ámálékjeiről ne ejtsünk
szót, és ne ejtsünk szót az erre
adandó cselekvő válaszokról.”
Három csoportot említett
korunk Ámálékjaiként: a holo
kauszt-tagadókat, az „európai
antiszemitizmus terjedését fűtő
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gyon éhes volt, és Chesed már csi
nált neki kidust. A Rebbe nem szólt
egy szót sem, kidust csinált, kezet
mosott, és nekilátott a halnak, amit
Chesed már korábban kitett az
asztalra. Ez után következett a
kritikus rész: péntek este min
dig a Rebbecen szolgálta fel a le
vest. Mielőtt azonban bárki bár
mit szólhatott volna, a Rebbe le
hunyta a szemét, és átszellemül
ten énekelni kezdett. Chesed erre
gyorsan felszolgálta a levest, sőt
bevitte a többi fogást is, és mire a
Rebbe végzett az énekkel, és kinyi
totta a szemét, már az asztalon gő
zölgött az étel.
Ezzel kapcsolatban, élete vége
felé, meg is kérdezték a Rebbe
cent, hogy miért igyekszik an�
nyira, hogy elkendőzze a prob
lémáit a férje elől. Így felelt erre:
„Nekem az a legfontosabb, hogy
ő ne aggódjon miattam.”
Emléke legyen áldott!
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fundamentalista iszlám” radi
kálisait, valamint a szélsőbalol
dali Izrael-ellenesség képviselő
it. Mint mondta, ezek ellen jobb
oktatással, és „erős, alapértéke
iben feltétel nélkül hívő cselek
vő ellenállással” fellépni, mivel
nem fogják „sanda küzdelmü
ket feladni … míg a jó szándé
kú többség cselekvő módon meg
nem érteti velük, hogy Európa
és az európai zsidóság egyszer
már felülkerekedett ordas esz
méken, és ha kell, meg fogja ezt
tenni újra.”
„Ámálék a zsidóság eszméi
nek mindenkori antitézise, an
nak az állandó erőnek az örök
metaforája, melyen népünk hite
szerint közös erővel, a jók egye
sített erejével mindig felül fo
gunk kerekedni!”

