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Az izraeli hadsereg morális alapokon áll – Itay Polivoda előadása

Etikai normák az izraeli seregben
Izrael és az izraeliek a ráckevei hétvégén

Huszonnyolcadik alkalommal 
ren dezték meg a magyarországi 
Chábád mozgalom és az EMIH 
dunaparti hétvégéjét Ráckevén. 
A festői kisváros minden kénye
lem mel berendezett wellness 
szál lója, a Kék Duna Hotel eze
ken a hétvégéken teljesen más 
ar cát mutatja, mint az év többi 
napján. Ilyenkor gyerekzsivajtól, 
haszid dallamoktól, izgalmas be
szélgetésektől hangos a három
szintes szálloda minden zuga. 

Az évente kétszer megrende
zett programon mindig valami
lyen különleges, aktuális és a zsi
dósághoz kapcsolódó téma áll az 
előadások és beszélgetések kö
zéppontjában. A tavaszi hétvé
gén – amely nagyjából az egyet
len napsütéses víkend volt ebben 
az esős májusban – a szentföl
det állították a szervezők közép
pontba: Izrael – Minden, amit a 
Szentföldről tudni kell, állt a 36. 
sábáton programfüzetén. 

Hogy lehet vallásosnak lenni 

az izraeli hadseregben, mit mond 
a zsidó jog a demokráciáról – 
egyáltalán mit tekintünk ideá
lis berendezkedésnek, hogyan 
viszonyul az ortodoxia a cioniz
mushoz? Többek között ezekre 
a kérdésekre keresték a választ 
az előadók, akik között lubavicsi 
küldöttek, például Oberlander 
Báruch rabbi, Glitsenstein Smuel 
rabbi, Feldman Mussie rebbecen 
vagy a Nógrádi házaspár épp
úgy megtalálhatóak voltak, 
mint a közösség tagjai, pl. Szabó 
György, Avigdor Abergel, Asaf Sa
met és Steiner Zsófia. A témához 
szorosan kapcsolódó beszélgeté
sek mellett más érdekességekről 
is hallgathattak előadást a részt
vevők. A hétvége során a „min
dennapi” zsidó tanulásnak is ré
szesei lehetnek az érdeklődök, 
mint pl. a dáf hájomi talmudta
nulás vagy a hetiszakasz.  

A hétvége tagadhatatlanul 
leg izgalmasabb programjára 
szombat este került sor, amikor 

az egykori izraeli katona, Itay 
Polivoda tartott előadást az iz
raeli hadsereg morális kérdése
iről. Polivoda az izraeli hadse
reg Duvdeván (Cseresznye) ala
kulatánál szolgált, ami felvette a 
harcot az első intifádával 1990 és 
1994 között. A Duvdeván tagjai 
speciális kiképzést kapnak, hogy 
fedett műveletek során felderíté
si és megelőzési feladatokat vé
gezzenek el Júdea és Somron 
arablakta településein. A 18 éve 
Magyarországon élő és dolgozó 
Polivoda bemutatta mindazo
kat a morális kérdéseket, ame
lyekkel a katonáknak és a hadse
reg vezetésének szembe kell néz
nie, miközben Izrael Államát és 
az izraelieket védik a pusztító 
terror ellen és azokat a teljesen 
egyedi etikai irányelveket, ame
lyek az izraeli katonák működé
sét szabályozzák. 

Várjuk szeretettel november 
810. között az őszi sábátonon 
Ráckevén!

Kóser gourmet 
élmény Óbudán

Az EMIH újabb kóser feszti
válján közösségi élmény kere
tében sajátíthatja el minden
ki a tradicionális barheszsütés 
rejtelmeit.

Időpont: 
május 26., 10:0013:00

Helyszín: Óbudai Zsinagóga 
(1036 Budapest, Lajos u. 163.)
Az esemény ingyenesen láto
gatható.
A kalácssütés regisztrációhoz 

kötött, ára 1000 Ft/fő.
További információ és jelent

kezés: 06 1 268 0183 / 
posta@zsido.com

Elindult a jelentkezés 
az AlefKids nyári 
napközis táborára

Sun & Fun nyári angol napközi
2019. augusztus 5-30.

Ne csak tanulj, 
beszélj is angolul!

Az AlefKids minőségi gyer
mekprogramjai nyáron sem 
szünetelnek!
Nyári angol nyelvű napközit 
in dítunk Óbudán 2019. au-
gusztus 5-30. között szakkép
zett pedagógusok, angol anya
nyelvi tanár vezetésével. Akár 
egy hétre is jelentkezhetsz!

Jelentkezés: május 31ig 
10% kedvezmény!

Teljes hónap: 126.000 Ft
Egy tetszőleges hét: 45.000 Ft
Május 31. után jelentkezők
nek: Egy hónap: 140.000 Ft

Egy tetszőleges hét: 50.000 Ft
Jelentkezz most!

alefkids@gmail.com
www.alefkids.hu
+36305451864
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Imaidők a következő hétre (május 24-31.):
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Szombat: 8.45 Hetiszakasztanulás; 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 
  19.55 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 20.20 Délutániesti ima (a Keren Orban)
Péntek: 18.30 A jutalom és a büntetés rejtelmeiről
  (Szabó György Menáchem előadása); 
  19.00 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

Szombat: 9.15 Hetiszakasz 
  a kabbala tükrében
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Hétfő-péntek (munkanapokon): 
6.30 Reggeli ima
Péntek: 19.00 Tanulás 
  19.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

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

Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Péntek: 18.30 Tanulás; 
  Faith Áser rabbi előadá sa; 
  19.30 Szombatfogadás, Kidus

Hetiszakasz
A hetedik

Szakaszunk – Böhár (3Mózes 
2526:2.) – a hetedik (Smitá) 
és ötvenedik (Jóbel) év sza
bályaival foglalkozik. Ahogy 
a hetedik nap – a szombat – 
pihenésre szolgál, ugyanúgy a 
hetedik évben pihentetni kell 
a földet; parlagon kell hagy
ni. Hétszer hét (vagyis) 49 év 
után jön a Jóbel év, amikor 
a földek visszakerülnek ere

deti tulajdonosuk birtokába. 
Ugyancsak a Jóbel (jubileum) 
évben szabadulnak azok a zsi
dó rabszolgák, akik a hetedik 
évben nem akartak szabad
lábra kerülni, hanem inkább 
gazdáiknál kívántak maradni. 
A szakasz utolsó verseiben új
fent figyelmeztet a Tóra a bál
ványimádás és a szombatsze
gés tilalmára.

Zsidó híradó
Megjelent az Egység magazin 

118. száma

Májusi számunk a Holokauszt 
emléknaphoz kapcsolódó té
mákkal jelentkezik. Górcső alá 
vesszük a botlatókövek lélek
tani hatásait annak kapcsán, 
hogy az EMIH áprilisban visz
szahelyezett  a Dohány utcá
ban egy építkezés során meg
sérült rézkockát. Moldova Jú
liával műfordítóval beszélge
tünk a nemrégiben megjelent 
A fiú, aki követte apját Ausch
witzba című regényről és arról, 
hogy mennyire lehet sikeres 
egy holokausztról szóló könyv 
manapság. A powayi zsina
góga elleni merényletre em
lékezve beszélünk arról, hogy 
kinek a feladata az antiszemi
tizmus elleni küzdelem. Köves 
Slomó rabbi és Dénes Anna írá
sai nyújtanak segítséget ebben.

A nemrégiben leégett Notre 
Dame zsidó vonatkozá sai  ról is 
olvashatunk és folytat juk mik  
vesorozatunkat, amely ben 
most a Kazinczy utcai fürdő  
történe tét tekintjük át Ober
lander Bá ruch rabbi írásában.

Áttekintjük az izraeli vá
lasztások eredményeit és a vár
ható kilátásokat, valamint be
számolunk az EMIH ország
járásának következő állomá
sairól.

Judapest anno rovatunkban 
a numerus clausus idején a fel
sőházba hívott rabbik történe
tét ismerhetik meg Cseh Vik
tor tolmácsolásában. Gasztro
nómiai kalandozásaink során 
a sávuoti asztalt járjuk körbe 
képletesen. Kellemes olvasást 
kívánunk!

A túlélők kitartása

Számtalan holokauszttúlélővel 
ta lálkoztam már életem során, 
de mindig ámulatba ejett, hogy 
mennyire épnek és józannak tűn
nek a sok rettenetes viszontagság 
után, amit emlékként még min
dig őriznek magukban. Vajon 
honnan merítették a lelkierőt, 
hogy újra családot alapítsanak, 
szeressenek, hogy a reménynek 
és ne a rettegésnek a szellemében 
kezdjék újra életüket?

Mózes harmadik könyvének, 
a Vájikrának a vége felé a Tóra 
azt a szerencsétlen helyzetet tag
lalja, mikor egy zsidó olyannyi
ra elszegényedik, hogy nem ta
lál más megoldást adósságainak 
rendezésére, mint hogy egy he
lyi nem zsidónak rabszolgaként 
áruba bocsássa magát. A Tóra 
ezen a ponton tudatja velünk, 
hogy egy zsidónak vallási köte
lessége, hogy a másikat kiváltsa 
a rabszolgaságból. „Testvéreinek 
egyike váltsa ki őt;  vagy nagy
bátyja vagy nagybátyjának fia 
váltsa ki őt, vagy valaki vérroko
nai közül az ő családjából váltsa 
ki őt.” (3Mózes 25:4849.).

Fenti idézetben a Tóra test
vérről, nagybátyról és unoka
testvérről beszél. Vajon mi a 

helyzet a közelebbi hozzátarto
zókkal, akiket itt meg sem említ 
a Tóra?! Miért nem beszél a szü
lők felelősségéről?

Egy szülőnek a kötelessége 
eleve abban áll, hogy megaka
dályozza, hogy gyermeke ilyen 
helyzetbe kerüljön. Önmagában 
véve az a tény, hogy a Tóra már 
egy olyan helyzetről beszél, ahol 
az illető rabszolgaságba jutott, 
arról tanúskodik, hogy már nem 
élnek a szülei. Egy szülő ugyan
is mindig ott van támaszként 
gyermeke mellett. Mikor a holo
kauszt véget ért, a túlélők a jövő 
felé kezdtek tekinteni. Nem en
gedhették meg maguknak, hogy 
nekikeseredjenek, mert gyerme
keikért tovább kellett éljenek, és 
szavatolniuk az ő épségüket is.

Mi pedig, a holokauszttúlélők 
gyermekei, unokái, hasonlóan 
köteleződünk el a mi gyermeke
ink felé. Ugyanazt a bátorságot 
és hitet fogjuk számukra meg
őrizni, amit mi is kaptunk szüle
inktől, hogy aztán ők is maguk
ra vállalhassák felelősségüket 
közös jövőnk építésében.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Elisha Greenbaum rabbi 
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• Informatika oktatás elso osztálytól 
• Alternatív módszerek, modern technológia 

 • Alacsony osztálylétszám 
• Pedagógus továbbképzés 
• Pozitív zsidó identitás
• Egyéni fejlesztés
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sérülékenyek vagyunk,
de hősöknek kell lennünk!
Mit tanulhatunk a poway-i Chábád zsinagóga elleni támadásból?

izraeli választási 
összefoglaló

köVEs sloMó: 
identitás kérdése-e az antiszemitizmus elleni küzdelem?

zsidó képviselők 
a magyar felsőházban

egység | 2019 Május6

hohmecoló | EmlékEzés

SzAbAd AkARAt
Lassan negyed évszázada, 1997 óta 
járja a városokat és helyezi a kézzel 
készített botlatóköveit szerte Euró-
pában Gunter Demnig; egy német 
művész, aki azok közé tartozik, akik 
kevésbé érintettek a holokausztban, 
azaz az ő felmenői között sem áldo-
zatokat, sem elkövetőket nem talá-
lunk. 

A járdába süllyesztett 10x10 cm-
es rézbe vert betűk és számok a 
nácizmus áldozatairól emlékeznek 
meg. A rövid szövegek standardizál-
tak: tartalmazzák az áldozat nevét, 
születési idejét, illetve a elpusztítá-
sának (halálának) helyét és idejét. 
A kockák elhelyezésénél fontos a 
helyszín, a helyválasztás, ugyanis 
a Stolpersteint ott helyezik el, ahol az 
áldozat legutoljára, a saját akaratából 
lakott. 

Fontos a szabad akarat hangsú-
lyozása, ugyanis az az otthonukból 
való kiszakításakor megszűnt: a csil-
lagos házakban és a gettóban való 
élet már nem tekinthető teljes, igazi 
életnek. Így viszont, hogy az áldo-
zatra az utolsó szabadon választott 
lakóhelyénél emlékezhetünk, az 

önálló akarattal rendelkező ember-
re (aki akár mi is lehetnénk) tudunk 
emlékezni, és nem a kiszolgáltatott, 
emberi tulajdonságaitól és jogaitól 
megfosztott élőlényre, aki csak halo-
vány másolata egykori önmagának.

deceNtRAlizált megA-emlÉkmű 
– SzemÉlyeS hANgvÉtellel
Az egyre növekvő számú emlékkö-
vekből egy hatalmas, decentralizált 
holokausztemlékmű-hálózat rajzo-
lódik ki, mely elsőre nem feltétlenül 
tűnik meghatározónak, viszont, ha 
figyelmesen rójuk az utcákat, akkor 
egyre többe fogunk „belebotlani”, 
és lassanként kirajzolódik a hatal-
mas emlékmű. Számokban: jelenleg 
mintegy 70.000 botlatókő van szerte 
Európában, ebből Magyarországon 
mintegy 500 található. 

A Stolperstein pontosan a spora-
dikussága miatt annyira megkapó, 
hiszen ezáltal szinte kikerülhetet-
len, önkéntelenül is „belebotlunk” 
ellentétben egy nagy méretű holo-
kauszt-emlékművel, melynek meg-
tekintése inkább egy akaratlagos 
te vékenység eredményeképpen va-
ló sul meg. Viszont ez nem jelenti 

azt, hogy a „centrális emlékművek” 
he lyettesíthetők a Stolpersteinekkel 
vagy fordítva, hiszen mindkettőnek 
megvan a maga funkciója: a nagy 
méretű centrális emlékművek első-
sorban tömegekre, gyűjtőhelyekre, 
míg a Stolperstein az individuumra 
emlékeztet, ezáltal személyesebb 
hangvételű.

Amikor egy városban több bot-
latókövet is elhelyeznek, már be-
szélhetünk arról, hogy a város és 
lakói kollektív emlékezetének és 
identitásának részét képezi – a vidé-
ken élőkben mindennapjaiba is új-
ból bekerül, hogy ott valaha zsidók 
éltek, akiket innen elhurcoltak és 
meggyilkoltak. A történelmi múlt a 
botlatókövek révén összefonódik a 
város lakóinak mindennapi életével, 
mintegy folyamatosan „jelen van”, 
hatással van, formálja a közösség 
gondolkodását és viselkedését.

StolpeRSchwelleN
A botlatókövek speciális esete, mi-
kor egy épület előtt már nem lehet 
vagy inkább nem illik „néhány” 
kővel megemlékezni, mert az adott 
helyszínen tömegmészárlás történt. 

Az utcAkövek emlékezete
úJ botlAtókövet helyezett el Az emih A megSÉRült helyÉRe

Budapest – és most már egyre több másik város – 
utcakövein a napsugarak fényében váratlanul villan 
ki egy-egy réznégyzet, rajta néhány betű, számok. 
2007 óta, amikor az első furcsa tünemény hazánk-
ban is feltűnt, már kezdünk hozzászokni, persze 
legtöbben nem az információhoz, a szörnyű em-
lékkocka feldolgozásához, melyet ezek a „botla-
tókövek” idéznek, hanem csak a látványához. de 
mik is valójában ezek a kövek, mi a mögötte álló 
filozófia? az egységes magyarországi izraelita 
hitközség (emih) április 16-án, a holokauszt ma-
gyarországi áldozatainak emléknapján helyezett 
vissza egy botlatókövet, ennek kapcsán vesszük 
górcső alá az emlékezés köveit. Smuel Katzburg íráSa

Kile | Közösség
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értelmesen tudják használni - tette 
hozzá. Az EMIH vezető rabbi-
ja arról beszélt, hogy a település 
történetének szerves része a zsidó-
ság, ezért a zsidóság felelőssége is, 
hogy az itt lakókat segítsék a saját 
történelmük megismerésében. „Mi 
azt gondoljuk, hogy ebben a meg-
ismertetésben felelősségünk van. 
A közösség ma már sokkal inkább 
Budapesthez kötődik, de nem árt a 
zsidó gyerekeknek sem, ha eljönnek 
ide, látnak egy másik közeget, hogy 
egyúttal azt is megélhessék, mennyi-
re sokfélék vagyunk. Mindannyiunk 
fe le lőssége, hogy a nyitottságért kö-
zösen tegyünk. Ez a megállapodás 
jó kezdet.”

Gömze Sándortól megkérdeztük, 
hogy milyen zsidó emlékek marad-
tak meg Tiszalökön. Elsőként a zsi-
dó temetőt említette. Hány sír van 
ott? – érdeklődött a rabbi. Több száz 
– válaszolta a polgármester. Egy 
képviselőtársam a férjével három 
éve az összes sírhelyet lefotózta, ezt 
átadtuk az EMIH képviselőjének. 
A temetőt egy amerikai alapítvány 
kerítette körbe pár éve. Mi tartjuk 
karban – tette hozzá. – És mi lett a 
zsinagógával? – kérdezte tovább a 
rabbi. Egy nagyobb családi házat 

oRSzágJáRáS AdomáNNyAl
Összeszorul az ember szíve, amikor 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fal-
vait, városait róva zsidó emlékekbe 
botlik. Itt egy magtár, amely egy zsidó 
kereskedőé volt, ott egy zsidó temető, 
amott pedig egy ma már nem műkö-
dő zsinagóga. A helyi zsidó életnek a 
holokauszt vetett véget. Ma már alig 
találhatók errefelé zsidók. Emiatt is 
különleges a Hitközség a közösségért 
elnevezésű program, amelyet az Egy-
séges Magyarországi Izraelita Hitköz-
ség indított útjára márciusban. 

A különleges országjárás során a 
résztvevők nemcsak felkeresik azokat 
a helyszíneket, amelyek egykor pezs-
gő zsidó közösségi életnek adtak ott-
hont, hanem adományokat is visznek 
a rászorulóknak. A kezdeményezés 
célja, hogy a szociális, kulturális és 
oktatási együttműködés közel hozza 
egymáshoz a főváros zsidó közössé-
gét Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén és Heves megye 
kistelepüléseinek lakóival.

„A mAgyAR zSidóSágNAK 
Ki Kell lÉpNi budApeStRől” 
– utAzáS tiSzAlöKRe
A közösségépítő túra első állomásán 
Köves Slomó rabbi stratégiai megálla-

Hitközség A közösségért: 
a nyitottságért közösen kell tennünk
az egységes magyarországi izraelita hitközség programja összhangban áll ezzel az értékrenddel. 
a zsidóság egyik alapértéke a jótékonyság, amit héberül cedákának neveznek. Cedáká, azaz igaz-
ságtétel. a tanítás szerint azért rendezte az isten úgy, hogy az emberek között egyenlőtlenségek 
legyenek, hogy azokat majd egymás között kiegyenlíthessék. ennek szellemében látogatja végig az 
1 százalékos adófelajánlásoknak köszönhető adományokkal és az együttműködés szándékával az 
emih magyarország legszegényebb régiójának településeit. ónody-molnár dóra íráSa

podást írt alá Gömze Sándor tiszalöki 
polgármesterrel (Fidesz–KDNP), 
aki felidézte: „Amikor az EMIH 
képviselője itt járt nálunk a megál-
lapodás aláírása előtt, beszélgetett 
középiskolás gyerekekkel. Jól kez-
dett. Azt mondta nekik, jól nézzetek 
meg, itt egy zsidó. Aztán a gyerekeket 
megkérdeztük, mi jut eszükbe arról, 
hogy zsidó. Az elején kicsit be voltak 
rezelve, de aztán oldódott a hangu-
lat, és valaki azt mondta, hogy ke-
reskedő. Aztán jött a pénz, a bankár 
és volt, aki azt mondta: holokauszt. 
Valóban, ami megtörtént, soha nem 
feledhetjük, de a jövőről is beszélget-
nünk kell, és erre sok lehetőségünk 
van. Öröm, hogy az EMIH segít a 
helyi rászorultakon, de akkor ér vala-
mit egy megállapodás, ha kölcsönös. 
Szerencsére vannak olyan rendezvé-
nyeink, ahol sok ember megfordul. 
Lesznek olyan fellépési lehetőségek 
vagy kulináris találkozók, amelyeken 
velünk lehetne az EMIH is.”

Köves Slomó ehhez azt tette hoz-
zá, hogy a magyar zsidóságnak ki 
kell lépni Budapestről, ha azt akarja, 
hogy az emberek nagyobb nyitott-
sággal és megértéssel forduljanak 
felé. A zsidó közösség erőforrásait 
meg lehet osztani azokkal, akik ezt FO
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Velem és a Rebbével történt

Az egyórás küldetés
A brooklyni Eastern Parkwayen nőttem fel 
az ötvenes években. Bár az ott élő zsidók túl
nyomó többsége lubavicsi haszid volt, a mi 
családunk nem tartozott közéjük, mi csak 
egyszerűen ortodoxok voltunk. Ezzel együtt 
a Rebbe hírneve minket is vonzott és évente 
kétszer ellátogattunk hozzá.

Az egyik ilyen alkalom mindig szimchát 
Tóra ünnepe volt, amikor a Rebbe hajnalig 
táncolt a tóratekercsekkel a haszidok töme
gében. A másik pedig ros hásáná első napja, 
amikor a Rebbe a brooklyni botanikus kert 
tavához ment a táslich szertartásra. Olyan
kor több ezer ember kísérte, akik énekelve 
tették meg az utat. Kisgyerekként ez mély be
nyomást gyakorolt rám. 

Később elhagytam ezt a városnegye
det, egyetemre mentem, pszichológusi vég
zettséget szereztem, megnősültem, majd az 
amerikai légierő alaszkai bázisán lettem káp
lán. Autóval utaztunk az állomáshelyemre, 
és útközben megálltunk St. Paulban, Min
nesota államban. Ott két lubavicsi küldöt
tel is találkoztunk, Moshe Feller és Gershon 
Grossbaum rabbival. Azt javasolták, hogy 
új beosztásomról mindenképpen informál
jam a Rebbét. Így is tettem, és levelet írtam 
a Rebbének. Megemlítettem neki, hogy saj
nálatos módon Alaszkában nem működik 
mikve. A hadsereg biztosítaná a szükséges 
összeget, ám nem találtam senkit, aki értene 
a mikve építéséhez és még hajlandó is volna 
eljönni Alaszkába.

Miután átadtam a levelet a rabbiknak, 
nekik is elpanaszoltam a problémámat. Leg
nagyobb megrökönyödésemre Grossbaum 
rabbi közölte, hogy ő éppen ezzel foglalko
zik: mikvéket tervez és ellenőrzi az építésü
ket. Kész volt elvállalni az alaszkai mikve ki
vitelezését is.

1975ben magánkihallgatásra mentünk a 
Rebbéhez a feleségemmel. A legfőbb célom 
az volt, hogy a Rebbe áldását kérjem, mert 
három év elteltével még mindig nem szüle
tett gyermekünk. A Rebbe először a felesé
gemmel beszélgetett. Azt kérdezte tőle, hogy 
milyen zsidóként Alaszkában élni, és kérte, 
hogy hívja fel azonnal, ha bármilyen problé
mát tapasztal. Azt is kérte tőle, hogy beszél

jen az alaszkai zsidó asszonyokkal a mikve 
használatáról és jelentőségéről. A feleségem 
megígérte, hogy így tesz. 

Tőlem azt kérdezte a Rebbe, hogy osz
togatoke zsidó imakönyveket és Bibliákat. 
Mondtam, hogy nem.  A Rebbe erre azt kér
dezte: „De ezek után, már így tesznek, ugye?” 

Így, feleltem. Erre a Rebbe szélesen elmoso
lyodott, majd így szólt: „Legyenek a fiaitok 
nagyvárosok rabbijai!” – és évekkel később 
pontosan ez történt.

1978ben ismét ellátogattunk a Rebbéhez. 
Izraelbe akartunk áttelepülni és ehhez kértük 
az áldását. Miután biztosítottuk róla, hogy a 
megfelelő emberek váltanak minket Alasz
kában, az áldását adta a költözésre.

Két évvel később, amikor újra meglátogat
tuk, azt kérte, hogy térjek vissza Alaszkába, 
ha csak egyetlen órára is. Bár nem értettem 
a kérés okát, elrepültem Anchoragebe. Ott 
két, Philadelphiából érkezett zsidó ügyvéd
del találkoztam, akik az alaszkai olajvezeté
kek ügyében tárgyaltak. Az egyikük az édes
anyját gyászolta, akiért kádist akart monda
ni. Kiderült, hogy nélkülem nem jött vol
na össze a minján. Mielőtt elmentem volna, 
gondoskodtam róla, hogy a későbbiekben is 
mindig összegyűljön a szükséges létszám. 
Ezek a zsidók a későbbiekben is összejártak 
imádkozni, majd Yosef Greenberg, az első 
alaszkai Chábád küldött alapított számukra 
egy állandó zsinagógát.

Azt gondolom, nem vitás, hogy miért 
küldött a Rebbe Alaszkába, „ha csak egyet
len órára is”.

Yisrael Haber rabbi 

Yisrael Haber rabbi és felesége Miriam 
a Golánfennsík lubavicsi küldöttei már 

több mint negyven éve. Az interjú 
2011 szeptemberében készült.

Heti útravaló az 
omerszámláláshoz

Ahogy a tavalyi évben, idén is hétről hétre 
nyújtunk olvasóinknak egy rövid inspirációt 
az omer idejére. A zsido.com oldalon nap mint 
nap elolvashatják az idézetek teljes verzióját is. 

Hatodik hét: jeszod – kötődés
A kötődés a legfontosabb érzelmi kapcsolat, 
az élet alapja, az emberi lélek érzelmi gerinc
oszlopa. Ahhoz, hogy az ember virágozzon 
és fizikai, szellemi, spirituális, érzelmi érte
lemben is növekedhessen, kötődésre, kap
csolatokra van szüksége. A kötődés konst
ruktív, építő jellegű kötelékbe vonja a koráb
bi öt minőséget, megadva azoknak az alapját.

36. nap (5 hét és 1 nap): a kötődés 
kedvessége (cheszed sebejeszod)

Szeretet nélkül nem jöhet létre kötődés. A 
szeretet megbízható alapot biztosít, mely le
hetővé teszi a további építkezést. 

37. nap (5 hét és 2 nap): a kötődés 
szigorúsága (gvurá sebejeszod)

Fontos, hogy alaposan meggondoljuk ho
gyan, kivel és mivel alakítunk ki kötődő 
kapcsolatot. Még a legegészségesebb és leg
szorosabb kötődő kapcsolatban is tisztelet
ben kell tartani a másik ember egyéni terét. 

38. nap (5 hét és 3 nap): együttérzés 
a kötődésben (tiferet sebejeszod) 

A kötődésnek nemcsak szeretettel telinek, 
de együttérzőnek is kell lennie. Az ember
nek képesnek kell lennie arra, hogy empati
kusan álljon másokhoz, meghallgatva, elfo
gadva, nem megítélve őket. 

39. nap (5 hét és 4 nap): kitartás 
a kötődésben (necách sebejeszod)

A kötődés elengedhetetlen fontosságú ele
me annak időtállósága, hogy kibírja a vál
tozásokat és kiállja az esetleges visszaesések 
jelentette próbát. 

40. nap (5 hét és 5 nap): alázat 
a kötődésben (hod sebejeszod) 

Az alázat az egészséges kötődés egyik létfon
tosságú eleme, lehetővé teszi, hogy a másik 
embert elfogadjuk, értékeljük és kapcsolatot 
alakítsunk ki vele. 

41. nap (5 hét és 6 nap): kötődés 
a kötődésben (jeszod sebejeszod) 

Mindenkinek szüksége van a kötődésre, és 
mindenki képes is rá. Ahhoz, hogy a kötődés 
valóban létrejöhessen, a kötődésen kívül a 
másik hat aspektusnak is érvényesülnie kell. 

42. nap (6 hét): szuverenitás a kötődésben 
(málchut sebejeszod) 

A kötődésnek javítania kell az ember magabiz
tosságát, szabadságérzetét. Táplálnia és erősíte
nie kell az ember saját méltóságát, illetve an
nak a méltóságát, akivel kapcsolatot alakítok ki. 
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I grew up on Eastern Parkway in Crown Heights, Brooklyn 
in the 1950s. Though Crown Heights is mostly Chabad-
Lubavitch, my family was not — we were just “plain 

Orthodox.” However, due to the proximity and fame of the 
Rebbe, we would go see him twice a year during his public 
appearances.
One of those times was Simchat Torah, when we would go 
to see the Rebbe and his chasidim dancing with the Torah 
into the wee hours of the morning. The other time was on 
the first day of Rosh Hashanah, when he conducted the 
Tashlich ceremony at the pond in the Brooklyn Botanic 
Garden. Thousands of people would march with the 
Rebbe, singing their hearts out, and I recall this making a 
tremendous impression on me as a child.
Those were my childhood memories of the Rebbe. When 
I grew up, I moved away from Crown Heights. I went to 
university, became a psychologist and, after getting 
married, became a U.S. Air Force chaplain in Alaska.
In 1973, while on my way to take up my post for the first 
time, I drove across the country, with my wife Miriam, 
and stopped in St. Paul, Minnesota. There we met two 

Chabad emissaries, Rabbi Moshe Feller and Rabbi Gershon 
Grossbaum, who upon hearing about my deployment 
insisted that I inform the Rebbe.
I obliged and wrote to the Rebbe about my upcoming 
mission. In my letter, I noted the problem of building in 
Alaska a mikveh — the ritual pool, without which a Jewish 
community cannot function. The U.S. Army had allotted the 
money, but I could not find anyone who knew how to build a 
mikveh, at least not anyone willing to come to Alaska.  
When I finished writing the letter I handed it to them and 
they asked me if there was anything they could do to help 
me. I confided my problem to them and to my shock, 
the younger emissary, Rabbi Grossbaum told me that he 
makes a living doing exactly this — designing mikvehs and 
overseeing their construction — and he would love to help 
me. 
“Here I am looking all over America for someone to build 
me a mikveh,” I thought. “And, before they even put the 
stamp on the letter to the Rebbe, my problem is solved!” 
In 1975, while the mikveh was being built, we came to 
New York for a private audience with the Rebbe. We got 
preferential treatment and, even the yeshivah students 
came out to see the rabbi from Alaska (I guess wanting to 
see if I looked like an Eskimo).
I was very, very nervous because I didn’t know the Chabad 
protocol for a meeting with the Rebbe. I had a Lubavitcher 
friend who was going to tell me what to do, but we were 
invited into the Rebbe’s office before my friend showed 
up! Going in, I had one request on my mind: a blessing for 
me and my wife to have children. We had been married 
for three years and had still not been blessed with any 
offspring.
I remember my knees shaking when we entered the room, 
but otherwise I was in a fog, so I can’t relate much of what 
followed. But I do recall the Rebbe beginning an earnest 
conversation with my wife. He asked her about what it took 
to have the stamina to be Jewish in Alaska, and he invited 
her to call upon him personally whenever she experienced 
any problems. He also asked her to speak to the Jewish 
women of Alaska about the mikveh that was being built, 
and what it means for a Jewish woman to immerse in a 

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 1400 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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Kóser konyha
Habcsók

gluténmentes, tejmentes, 
párve

6 tojásfehérje
2 ¼ pohár (300 g) 
  porcukor
1 tábla étcsokoládé 
  (a lent leírt változathoz)

A tojásokat szétválasztjuk  
(győződjünk meg róla, hogy 
a sárgákban nincsen vér
pötty), a fehérjéket nagy tál
ba tesszük, és habverővel 
ke mény habbá verjük. Las
san hozzáöntjük a porcuk
rot, kis fokozaton folytatjuk 
a habverést, amíg mind el
keveredik, majd nagy foko
zatra kapcsolva folytatjuk, 
amíg szép fényes, sűrű, ke
mény habot nem kapunk. 
Akkor jó, ha a habverő által 
írt hullámok megmaradnak, 
nem folynak szét.

Csokicsíkos habcsókok
hoz egy tábla étcsokoládét 
vízgőz fölött megolvasztunk, 
majd néhány gyors, határo
zott mozdulattal belekever
jük a habba (nem kell elke
verednie, akkor jó, ha már
ványos lesz, és vigyázzunk, 
nehogy összetörjön a hab). 

Kiskanállal vagy habzsák
kal egymástól néhány centi
méter távolságra kis hal mo 
kat helyezünk egy sü tő pa
pírral bélelt tepsire, majd 
110 fokra előmelegített sütő
be toljuk, és nagyjából egy
egy és negyed óra alatt ke
ményre sütjükszárítjuk a 
hab csókokat. Akkor jó, ha a 
sü temények felülete kemény, 
aljuk pedig könnyedén levá
lik a sütőpapírról.

103 éves korában elhunyt Herman Wouk író 
Herman Wouk halálát Amy Rennert, a világszerte ismert és széleskörű népszerűségnek örvendő or-
todox zsidó író irodalmi ügynöke jelentett be. A közel 104 esztendős író álmában hunyt el, a kalifor-
niai Palm Springsben található otthonában.  Rennert tájékoztatása szerint Wouk még halála előtt is 
egy könyvön dolgozott. 

„– Nos, mi ez a vaskos könyv, Mr. 
Goodkind? 
– A Talmud, Elnök úr.
– Értem, a Talmud. Nagyon ha
tásos.”

Nagyjából ezzel a jelenettel indul 
a most elhunyt Herman Wouk 
önéletrajzi elemekkel átszőtt re
génye, a Kívül Belül, melynek se
gítségével Wouk betekintést en
ged az első és másodgeneráci
ós amerikai zsidó családok sok
szor titkokkal terhelt, zavaros, de 
mindezek ellenére nagyon is sze
rethető, „heimise” családias vilá
gába. Az Egyesült Államok elnö
kének dolgozó David Goodkind 
életútján és „mispóhéján” keresz
tül megismerhetjük Wouk saját 
életútját és családját is.

A 104. születésnapja előtt nem 
sokkal elhunyt író 1915. má jus 
27én, orosz zsidó emigrán sok 
gyermekeként látta meg a napvi
lá got New York Bronx nevű ne
gyedében. Rabbinikus felme
nőkkel bíró családjában (nagy
apja lubavicsi rabbi volt) megőr
ző dött a zsidó hagyomány. 
„Min dig is nagyon érdekelt a zsi
dóság. Része életemnek, a csalá
dom életének… Éljük a zsidósá
got” – írta magyarul is megjelent 
Én Istenem című könyvének elő
szavában önnön zsidóságáról.

A Columbia Egyetemen vég
zett, majd dramaturgként dolgo
zott. A II. világháború során ön
ként jelentkezett az Egyesült Ál
lamok haditengerészetéhez, ahol 
többször is kitüntették. 1945
ben Betty Sarah Brownnal kötött 
házasságából, mely Sarah 2011
ben bekövetkezett haláláig tar
tott, három fiú született.

Írói karrirerje a leszerelés 

után kezdett kibontakozni, legis
mertebb regénye, többszörö sen 
feldolgozott Zendülés a Caine 
ha dihajón 1951ben jelent meg: 
a saját élményein alapuló mű 
Pu litzerdíjat hozott Wouknak. 
19521974ig tanított irodal 
mat a New Yorki Yeshiva Uni
ver sityn.  

got. Előszavában így vall a mű
ről a szerző: „Azoknak írtam ezt 
az őszinte könyvet, akik keresik 
ezt az Utat, s azoknak, akik csak 
kíváncsiak rá: mindenkinek, aki 
szeretne pontos és igaz képet al
kotni örök népünkről.”

Bár az Én Istenem előszavá
ban a haszidizmus tisztelőjének 

Számos kiváló regénye jár kö
rül zsidó témákat. Érzékletesen 
mutatja be az amerikai zsidóság 
útkeresését (pl. Hajnalcsillag) 
vagy éppen Izrael Állam küz
delmét a túlélésért (pl. Remény
Dicsőség). A II. világháborút 
feldolgozó művei kapcsán a kri
tikusok úgy vélekedtek: „Az 
amerikaiak többet tanulhattak 
Wouktól a II. világháborúról, 
mint bármely más forrásból.” Ál
talánosságban is jellemző mun
kásságára az aprólékos előkészí
tés és kutatómunka. 

Amellett, hogy regényein ke
resztül bevezette a zsidó témá
kat az olvasóközönség tudatába, 
kifejezetten vallási témájú isme
retterjesztő munkái is jelentő
sek. Magyarul a Chábád Zsidó 
Oktatási és Nevelési Egyesült 
jelentette meg Én Istenem című 
könyvét, mely közérhető for
mában mutatja be a zsidó élet 
alapjait. A mű eredetileg 1959
ben jelent meg, magyarul elő
ször 1993ban látott napvilá

és nem követőjének aposztro
fálja magát, ahogy sok tízezren 
generációnkból, ő is kapcsolat
ban állt a lubavicsi Rebbével, 
Menáchem Mendel Schneerson 
rabbival. Ez az illusztrációkon is 
látszik, melyen Wouk a Rebbével 
beszélget az Egy este Lubavics 
szellemében  című rendezvé
nyen, 1968 májusában. Az itt 
elhangzott beszédében többek 
között ezt mondta: „Semmiben 
nem vagyok annyira bizonyos 
a judaizmussal kapcsolatban, 
mint abban, hogy szeretem né
pemet, Izraelt, és szeretném, ha 
fennmaradna. Minden más csak 
vélekedés, sejtelem. Állandóan 
változó eszményeim közül két 
gondolat mozdíthatatlan: hogy 
Izrael országa a zsidóság dobo
gó szíve és hogy Mózes Törvénye 
nélkül nincsenek történelmi esé
lyeink a fennmaradásra.”

Herman Woukról az Egység ma
gazin 119. számában olvasha
tunk majd bővebben.

Herman Wouk a Rebbével (1968) és otthonában (2012)


