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Minden gyerek egy különleges gyémánt
Nyílt nap a Bét Menáchemben

Minden gyerek egy különleges 
gyémánt – ezzel a gondolattal 
nyitotta meg a Bét Menáchem 
Hé ber-magyar Kéttannyelvű 
Ál talános Iskola nyílt napját 
Ober lander Batsheva igazgató-
nő. Az iskola nem ismeretlen 
olvasóink előtt: az intézmény 
életének kisebb-nagyobb hírei-
ről, a diákok szép eredményeiről 
mi is beszámolunk. Azok a szü-
lők azonban, akik érdeklődnek 
az iskola iránt, nem csak újság-
cikkekből ismerkedhetnek meg 
az intézménnyel. A január má-
sodik hetében szervezett nyílt 
napon megismerkedhettek az 
iskola programjával, az itt kínált 
lehetőségekkel és, nem utolsó 
sorban, a pedagógusokkal is. 

„Nekem nagyon pozitív volt a 
tegnapi nyílt nap” – foglalta össze 
tapasztalatait a jövőre első osztályt 
kezdő Andris édesanyja. Férjével 
más iskolák nyílt napjait is meglá-
togatták, mielőtt eldöntötték, hol 
kezdje meg kisfiuk az első osztályt. 

„A tanárok készültek, érdekesek 
voltak a prezentációk és jó volt az 
is, hogy a végén volt idő egy nyitott 
beszélgetésre és kérdésekre.”

A programon, amelyen első-
sorban a szeptembertől már is-
kolaköteles gyerekek szülei vet-
tek részt, arról is szó esett, ho-
gyan zajlik a gyerekek egy-egy 
napja az iskolában, milyen köny-
vekből tanulnak és kik tanítják 
őket. „A tanárok sok mindent 
elmondtak az iskoláról, a szem-
léletről, elmondták, miért ér-
demes oda beíratni a gyereket. 
Mindez nekem abszolút hiteles 
volt és őszintének tűnt” – mond-
ja Bea, akinek két gyermeke böl-
csőde óta jár a Bét Menáchembe, 
ezért a légkört már jól ismerik: 
„A családias, közvetlen hangulat 
nekem mindig is nagyon szim-
patikus volt itt” – mint mondta, 
döntésükben az is szerepet ját-
szott, hogy Andris nagyon jól 
érzi magát a Bét Menáchemben, 
szeret oda járni.

A korábbi évekkel ellentét-
ben a szülők egy-egy óra meg-
látogatása helyett a különböző 
évfolyamok óráin készült filmek 
segítségével ismerhették meg a 
változatos oktatási módszere-
ket: láthatták, hogyan is néz ki 
egy olyan tanóra, ahol a gyere-
kek a személyre szólóan össze-
állított feladatot QR kód olva-
só tabletekkel keresik, majd old-
ják meg (és közben lehetőségük 
van kimozogni magukat az órán 
is…), ahol az emlős állatok tu-
lajdonságait okostáblán keresik 
ki vagy ahol a kis osztálylétszám 
miatt a tanítók mindenkire sze-
mélyes figyelmet tudnak fordí-
tani. 

Itt ugyanis a tanulás mel-
lett nem mellékes az sem, hogy 
hogy érzik magukat a gyerekek. 
Hiszen csak biztonságot nyújtó, 
a gyerekekre fókuszáló légkör-
ben tudnak igazán jól fejlődni 
a diákok és kihozni magukból a 
maximumot.

Mázl tov!
Gratulálunk Faith Aser rabbi-
nak és feleségnek, Ráchelnek 
negyedik gyermekük születé-
se alkalmából. A vári zsinagó-
ga rabbijának és rebecenjének 
családja újabb kisfiúval bővült. 
Mázl tov a kibővült családnak!

Gyarapodó fények 
Óbudán

Különleges lámpákkal egé-
szült ki az Óbudai zsinagóga 
kidusterme. A Somlai Tibor 
tervezte világítótestek a zsina-
gógatérben lévő lámpák „kis-
testvérei”. A nyolc lámpa a zsi-
dó év nyolc kiemelkedő ün-
nepét jelképezi, a Peszáchot, a 
Sávuotot, a Ros hásánát, a Jom 
kipurt, a Szukotot, valamint a 
Hanukát és Purimot, oly mó-
don, hogy oldalukat az adott 
ünnephez kötődő bibliai vers 
vagy imarészlet díszíti. 
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Imaidők a következő hétre (január 18-január 24.):
Talmud Egylet 

– Sász Chevra Zsinagóga 
(VI., Vasvári Pál u. 5.)

Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás; 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 
 15.55 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 
  16.15 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Péntek: 13.00 Minchá délutáni ima (a Keren Orban); 
  17.00 Létezik-e szabad akarat?
  (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  18.00 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: 18.00 Tanulás 
  18.30 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: 18.00 Tanulás; 
  Faith Áser rabbi 
  előadá sa; 
  18.30 Szombat-
  fogadás, Kidus

Hetiszakasz
Mózes a fáraó házában

A Smot szakaszában – az Exo-
dusban, Mózes második köny-
vében (2Mózes 1:1–6:1.) – kez-
dődik az Egyiptomban lezaj-
lott zsidóüldözés, ami Mózes 
küldetésével, a Tízcsapással 
és a csodálatos kiszabadulás-
sal végződik. Mózes születé-
se után a fáraó házában nevel-

kedik, majd emigrálni kény-
szerül, s Midjánban telepe-
dik le, ahol elveszi Jitró egyik 
lányát, és őrzi nyáját. A sza-
kasz végén Mózes közli a zsi-
dókkal: Isten küldte őt ki-
szabadításukra. Azonban a  
kény szermunkától elfásult nép  
nem hisz neki.

Zsidó híradó
Megjelent az Egység januári száma

Zsilip Zsinagóga 
(XIII., Újpesti rakpart 1.)

Szombat: 9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Péntek: 18.00 Tanulás
  18.30 Kábálát Sábát, Kidus

Cháj Galéria
(Szentendre, Pátriárka u. 6.)

Szombat: 9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Péntek: 18.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

re ad választ: mi  
a teendő a náci 
ve zérek re lik viái-
val? A cikkből 
megtudjuk, ámá-
lékita vagyonnak 
számít-e háborús 
bűnösök vagyona 
és szabad-e ilye - 
neket birtokol-
nunk. A Hoh me-
co ló és Jid diskájt 
ro vatok vezérfo-

Talán kevés olyan 
egyöntetű nép-
szerűségnek ör-
vendő ember él 
ma Magyaror-
szágon, mint a 
Bálint gazdaként 
közismert Bá-
lint György. A ta-
valy 100. évét be-
töltő, ma is aktív 
mezőgazdász, aki 
az egész országot 

Ismerjük meg Józsefet!

„És új király támadt Egyiptom 
fölött, aki nem ismerte Józsefet.” 
(2Mózes 1:8.)

A híres Biblia-magyarázó Kli 
jákár mondja, hogy fenti Tórai 
vers nem veendő szószerint, és 
a fáraó bizonyára tisztában volt 
József államférfiúi érdemeivel. 
Szerinte az „aki nem ismerte 
Józsefet” szavak valójában arra 
utalnak, hogy bár a fáraó ese-
ménytörténetileg ismerte József 
életét, annak mégsem tudta felis-
merni valódi jelentését és mon-
danivalóját.

József az elképzelhető legrosz-
szabb dolgokon ment keresztül, 
mégis életben maradt. Ezt nem 
erejének köszönhette vagy külön-
leges eszének, hanem annak, hogy 
volt egy álma. Álmában a csil-
lagok, a Nap és Hold hajoltak meg 
előtte, és nem hagyta, hogy bár-
mi is elbizonyta lanítsa ezen álom 
megvalósulásába vetett hitét.

Mi József népe vagyunk, és 
nekünk is van egy elképzelé-
sünk a világról, egy kollektív ál-
munk, ha úgy tetszik. Ezen vízi-
óban a Szentföldön békében élve 
látjuk magunkat, ahol Isten a ki-
rályunk, és ahová a Messiás ve-
zet el bennünket. 

A történelemben se vége, se  
hossza az olyan zsarnokoknak, 

akik a fáraóhoz hasonlóan nem 
értették meg, hogy mi az „ál-
mok népe” vagyunk, így ránk 
nem érvényesek a szokásos „já-
tékszabályok”. Azt hitték, hogy a 
rabszolgaság, üldöztetés, csecse-
mők Ní lusba fojtása, gázkamrák, 
öngyil kos merényletek majd 
megoldják a „zsidó problémát.” 

Hál’ Istennek, tévedtek. A 
zsi dóság él és virul, de fontos, 
hogy tanuljunk a történelem-
ből, és ne kövessük el ellensége-
ink hibáit. 

Sose felejtsük el, hogy ki 
volt József, hogy mi volt életé-
nek mondanivalója, de legin-
kább azt, hogy mi is az ő utó-
dai vagyunk. Létünket és túlélé-
sünket sosem annak köszönhet-
tük, hogy a földi élet játékát mi 
játszottuk a legjobban, hanem 
csakis a minket az Istenhez fűző 
különleges kötelékünknek. Nem 
az erőnknek, és még csak nem 
is az eszünknek, hanem egy ví-
ziónak.

Tanuljunk a múltból, s kezd-
jünk ismét az álmunkra összpon-
tosítani! Ha így teszünk, talán 
már nem is sokáig marad álom.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Naftali Silberberg írása 

nyomán.

A lublini Meir Spira rabbi által 1923-ban indított kezdeményezés 
7 év, napi egy órás tanulás mellett vezet végig a Babilóniai Tal-
mud felbecsülhetetlen tudás-tengerén úgy, hogy a program-
ban résztvevők minden nap egy teljes talmudi oldalt tanulnak 
végig.

Köves Slomó rabbi vezetésével először nyílik lehetőség magyar 
nyelven bekapcsolódni a Dáf hájomi 14. ciklusába.

Kezdés: 2020. január 2. 
Befejezés: 2027. június 7.
Helyszín: Óbudai Zsinagóga Budapest, 1036 Lajos u. 163
Érdeklődés: talmud@zsido.com Jelentkezési lap: zsido.com/talmud

Minden hétköznap 
reggel 7:30-8:30

vasárnap: 11:00
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Fiatalúr, jaj de jó, 
hogy itt van!

interjú Bálint gyÖrggyEl

A Kicur Sulchán áruch védelmében
Oberlander Báruch rabbi írása

„hogyan engedhette isten?” 
a rEBBE a Holokausztról

tanította a kertészkedésre, la-
punknak adott interjújában 
családjáról, életéről, újrakez-
désről és a föld szeretetéről 
beszélt. 

Ám nem ő az egyetlen 
szépkorú, akit megismerhet-
nek olvasóink a lapból: dr. 
Sasvári István nyugalmazott 
ezredessel készült riportunk 
egy másik tragédiák árnyéká-
ban fejlődött, ám különlege-
sen tartalmas évekből felépü-
lő életutat mutat be. 

Oberlander Báruch rabbi 
há láchikus cikke újabb nem 
min dennapi vallásjogi kér dés - 

nala te hát holokauszttal kap-
csolatos témákat vonultat fel, 
amihez szervesen kapcsolódik 
a Rebbe tanításai ból vett össze-
állítás is. 

Dr. Turcsányi Gabriella pub-
licisztikája egy kizárólag ha szid 
nőkből álló mentőegység kihí-
vásait mutatja be az olvasók-
nak. Két sorozatunk is vé géhez 
ér ebben a számban: a Ju dapest 
anno rovatban a Tudományos 
Akadémiai zsidó tag jait ismer-
hetjük meg, míg Konyha rova-
tunkban a Tóra gasztronómiá-
ját bemutató sorozatunk záró 
részéhez érkezünk. 
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Minden zsidó álma befejezni a Talmudot 
Budapesten is megünnepelték a Szijumot, a Talmud-tanulás befejezését

Manapság hatalmas divatja van 
a különböző kihívásoknak: a 
vál lalkozó szellemű résztvevő 
egy hétre, egy hónapra vagy 
akár egy évre vállalja egy új szo-
kás felvételét és gyakorlását, le-
gyen az fekvőtámaszozás, olva-
sás vagy akár fotók posztolása a 
közösségi médiában.

A kihívások azonban koráb-
ban is léteztek, és tulajdonkép-
pen ilyen kihívás a Dáf hájomi ta-
nulás is. 2711 lap – 2711 nap. Így 
foglalhatnánk össze a „kihívást”, 
vagyis a világszerte sok tízezer 
embert megmozgató tanulási 
projektet, talán a legnagyobbat, 
ami valaha létezett a történelem-
ben. A Dáf hájomi tanulás so-
rán a résztvevők egy dolgot vál-
lalnak: az elkövetkezendő hét és 
fél évben minden áldott nap egy 
oldalt áttanulmányoznak a Tal-
mudból. Amikor pedig teljesítet-
ték a kihívást, hatalmas ünnep-
séget rendeznek ennek tiszteleté-
re. A háború utáni Magyarorszá-
gon talán senkinek sem sikerült 
még teljesítenie a Dáf hájomi ta-
nulást és csatlakozni a világszerte 
tartott ünnepségek sorozatához. 
Eddig. Idén ugyanis Oberlander 
Báruch rabbi és csoportja befe-
jezték a 7 és fél éves ciklust, és 
ennek örömére január 12-én a 
Keren or központban tartottak 
szijum ünnepséget. 

Bár az évek során sokan csat-
lakoztak a tanuláshoz hosszabb-
rövidebb időre, a tanulócsoport 
„kemény magját” Oberlander 
rabbi mellett hárman képezték: 
Abergel Avigdor, Samet Asaf és 
Lévi Ben Dov. Ők mind rövid 
beszédben emlékeztek meg a ta-
nulási ciklusról és adtak hálát az 
Örökkévalónak, hogy segítségé-
vel végig tudták tanulni az ösz-
szes traktátust. 

Oberlander rabbi az esemé-
nyen felidézte a Dáf hájomi ta-
nulás történetét és magyaror-
szági visszhangját is. Az alábbi-

akban előadására alapozva mu-
tatjuk be mi is mindezeket.

Bécsben hirdették ki a Dáf 
hájomi tanulás tervét

A Dáf hájomi tanulás ötletgaz-
dája Méir Spira rabbi volt: 1923. 
augusztus 21-én, az Águ dát 
Jiszráél mozgalom nagy „Kné-
sziá gdo lá” gyűlésén vetette fel 
az ötletét Bécsben arról, hogy 
milyen jó lenne egy program, 
amelynek keretében minden nap 
egy lapot tanulnának az emberek 
a Talmudból. A terv szerint pár 
héttel később, Ros hásáná első 
napján (1923. szeptember 11.) 
kellett volna útjára indulnia az 
új mozgalomnak, ám mindvégig 
bizonytalan volt, hogy „ráharap-
nak-e” majd a közösségek. Végül 
Lengyelországban zajlott le az 
egyik esemény, amely hatalmas 
lendületet adott az új program-
nak. Ros hásáná napján ugyanis 
a több százezer hasziddal rendel-
kező Ávrahám Mordecháj Ál ter 
(1866–1948) gu ri rebbe, a lengyel 
zsidóság ta lán leghíre sebb vallási 
vezetője az ima szü netében arra 
kérte a gabéját, hogy adjanak be 
neki egy példányt a Talmud első 
kötetéből, a Bráchot traktátusból. 
Amikor a gábe kitárta az ajtót és 
kikiáltotta, hogy mit kér a rebbe, 
az volt a jel, melynek hatására 
guri és más haszidok ezrei csat-
lakoztak a Dáf hájomi mozga-
lomhoz. 

Az első ciklus befejezését ün-
neplő szijumra kicsit kevesebb, 
mint 7 és fél év múlva, 1931. feb-
ruár 2-án került sor. Spira rabbi-
nak hatalmas boldogságot oko-
zott, hogy sikerült a terve, ám 
sajnos a második ciklus idején, 
mindössze 46 évesen, 1933. ok-
tóber 27-én elhunyt. 

Hogy lett a 2702 napból 
2711?

Az első hét ciklusban 2702 na-
pig tartott a tanulás. 1975-től 

azonban Moshe Feinstein rabbi 
(1895–1986) hozzájárulásával 
2711 napra emelkedett a tanulás 
ideje. Ahhoz, hogy ennek okát 
megértsük több részletet is meg 
kell ismernünk. Először is tud-
ni kell, hogy a Dáf hájomiban 
tanult babilóniai Talmud év-
századok óta pontosan ugyan-
olyan tördeléssel jelenik meg, 
mégpedig annak a 2690 ol dalas 

Ki és miért ellenezte 
a tanulást?

Azonban, mint mindennek, a 
Dáf hájominak is voltak ellenzői. 
Pedig hát mi rossz lehet tanu-
lásban? Az ellenzés oka az volt, 
hogy egyes galíciai és magyar 
rabbik nem nézték jó szemmel a 
program kapcsolatát az Águdat 
Jiszráél mozgalommal (lásd példá-
ul a munkácsi rebbe Divré Torája 6. rész 

velencei kiadásnak a mintájá-
ra, amelynek első kötete éppen 
500 évvel ezelőtt jelent meg. 
Emellé a Dáf hájomi tanulásba 
bevették a Jeruzsálemi Tal mud 
egy traktátusát (Skálim trak-
tátusa) is. Csakhogy a Jeruzsále-
mi Talmud több különböző ki-
adásban is létezik, és elsőként a 
Skálimnak egy nagyon tömör, 
12 lapos változata került be a 
tanulási programba. Ezt változ-
tatták meg a nyolcadik ciklus 
in dulásakor, így emelkedett a 
la pok (és a napok) száma 1975-
ben 2711-re. 

A töredék oldalak 
problematikája

Már a tanulás indulásakor fel-
merült egy kérdés a traktátusok 
utolsó oldalaival kapcsolatban. 
Az utolsó lap ugyanis sokszor 
nem teljes, így pl. a Bráchot 
utolsó oldala mindössze fél ol-
dal, más traktátusoké pedig még 
ennél is rövidebb. Spira rabbi 
döntése (Or háméir responsum 1. kö-
tet 75. fejezet) értelmében azonban 
ezek az utolsó, töredék oldalak, 
a hosszuktól függetlenül, önálló 
oldalnak számítanak. 

Jiszráélhez, és ezáltal az általuk 
nem támogatott cionizmushoz 
is. Ez azonban nem tudta megál-
lítani a mozgalom terjedését sem 
Magyarországon, sem másutt. 

1938-ban már Budapesten 
is befejeztek egy ciklust

Az első ciklus befejezésekor a 
Bu dapesten megjelenő ortodox 
Zsi dó újság című lap beszámolt 
a Pozsonyban és Kolozsvárott 
ren dezett szijumokról (lásd uo. 
1931. február 13. 7. oldal). 1938-ban, 
a második ciklus befejezésekor 
azonban már több szijum ün-
nepségről adtak hírt, amiből 
kettőt Budapesten rendeztek és 
amelyek közül az egyiken részt 
vett a Vasvári Pál utcai zsinagóga 
élén álló Herskovics rabbi is (lásd 
uo. 1938. július 1. 10. oldal). A Tóra 
világünnepe Lublinban cí mű 
írásukban a Dáf hájomi tanu-
lás ról így írnak: „Ha minden 
zsi dó, aki forgatja a talmudot, 
az illető napra ’eső lapot’ tanulja 
meg, a világ zsidósága egy nagy 
je siva keretét képezi. […] az év 
bár melyik napján a Talmud-
nak ugyanazt a tételét tanulja a 

(folytatás a következő oldalon)

62. fejezet), mivel 
szerintük ez a 
szervezet túlsá-
gosan is „cionista 
volt”... Attól tar-
tottak, a tanu-
láson való rész-
vétel közelebb 
viszi a résztve-
vőket az Águdat 
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new yorki zsidó, mint a tuniszi, 
a pesti, mint a frankfurti…”. A 
cikk felidézi azt a talmudi törté-
netet, miszerint az első em bert 
az örökkévaló a világ különbö-
ző helyeiről vett porból gyúrta: 

Skype-on keresztül tanultunk. 
Egyszer, amikor éppen édes-
anyámnál voltam New Yorkban, 
három kontinenst átérve tanul-
tunk: én Amerikában, Avigdor 
Budapesten, Lévi Izraelben, Asaf 
pedig Hong Kongban, egy szál-
lodai szobában ült a gépe előtt és 
áthidalva az időeltolódást, tanul-
tunk. Feleségem és édesanyám 
addigra már megszokták, hogy 
az Egyesült Államokban töl-
tött szabadságom idején hajna-
li 1-kor kelek, mert az felel meg 
a budapesti idő szerinti megszo-
kott reggel 7 órának, amikor a ta-
nulás kezdődik.”

Hádrán álách… 
A tanulás nem zárul le!

Oberlander rabbi megemlékezett 
arról is, hogy immáron két tanu-
lócsoport is működik Magyaror-
szágon: „Különösen örülök, hogy 
most már egy magyar nyelvű cso-
port is elindult Köves Slomó veze-
tésével.” Ezt a tanulást az interne-
ten is követhetik az érdeklődők, 
emellett pedig a zsido.com olda-
lon megtalálják Oberlander rabbi 
immár 25 éve létező Talmud órá-
jának hanganyagait is, mely szin-
tén magyar nyelven több talmudi 
traktátust is felölel.

Végezetül a ciklus lezárásá-
ról szólva ezt mondta: „Amikor 
befejeztük az utolsó pár sort, el-
mondtuk a hagyományos kíván-
ságot: Hádrán álách…, ami azt 
jelzi, hogy ezzel nem zárul le a 
tanulás, hanem visszatérünk az 
elejéhez. Ma, amikor beszélge-
tünk, a második ciklus 11 lap-
ját már megtanultuk! És Istentől 
kérünk erőt, hogy tovább tudjuk 
folytatni, legalább olyan tempó-
ban a tanulást, mint eddig.” 

Sok erőt kívánunk a követke-
ző talmudi ciklus befejezéséhez!

Steiner Zsófia

Oberlander rabbi első 
tanulócsoportja 1982-ben

Oberlander rabbi az első Dáf 
hájomi csoportjáról is megemlé-
kezett: „1982. november 25-i a 8. 
ciklus befejezésekor alapítottam 

Mennyire hiányzott nekik, és 
abból tanított esténként, mikor 
végsőkig elcsigázva visszatértek 
a munkából. Még annyi évvel 
később is megremegett a hang-
ja, ahogy ezt mesélte, annyira 
meghatódott.”

A New York-Tel Aviv-
Budapest-Hong kong tengely
A rabbi lapunknak nyilatkozva 
elmondta: „hálát adok az Örök-
kévalónak, amiért elértem ezt a 
pillanatot, a Talmud befejezését, 
ami minden zsidó örök vágya. 
Mindig arról álmodunk, hogy 
életünkben legalább egyszer be-
fejezzük a Talmudot, és ha ez 
sikerült, akkor még egyszer és 
még egyszer…”. Beszélt ennek 
a vágynak a motivációjáról is: 
„A tanulás a zsidóság talán leg-
nagyobb micvája, amin belül 
különleges hangsúlyt kap a Tal-
mud tanulmányozása, mert a 
zsi dóságban elsősorban nem az 
információk bemagolását jelenti 
a tanulás, hanem az elmélyülést 
és a tudás elsajátítását”.

A tanulási programról is me-
sélt: „Ahhoz, hogy ezt be tudjuk 
fejezni, nagyon kellett ragasz-
kodni az elhatározásunkhoz. 
Fel kellett kelni a peszáchi széder 
után is, vagy Purim reggelén és 
hét órakor nekilátni a tanulás-
nak. Amikor külföldre utaztam, 

„Amit a Talmud az első em ber re 
mond, az elmondható a Tó ráról 
[...] a Talmudról [...] Min den 
trak tátus [...] a zsidó szel lemi 
élet nek egy centruma [...] a ge- 
 móre egyesítse az egész vi lá got, 
ha ketten találkoznak ide gen-
ben, erről beszélgethesse nek és 
ak kor valóban a Tóra a zsi dó 
em beriség történetének a köny-
ve lesz”. „Ez tehát az össz zsi dó-
ság szijumja” – foglalja össze az 
újság egy másik, a Lon don-lub-
lini tengely című írásában (lásd uo. 
1938. június 24. 1. oldal). 

Már a szatmári közösségek 
is csatlakoztak

Az utóbbi 20 évben a progra-
mot korábban ellenző szatmári 
közösségek is átvették ezt a Dáf 
hájomi rendszerű tanulást, bár 
egy kis módosítással, hogy ezzel 
je lezzék „a cionizmustól való tá-
volságtartásukat”. Így pl. vasár-
naptól csütörtökig napi egy la-
pot tanulnak át, a pénteket és a 
szombatot pedig ezek ismétlésé-
re fordítják (így a szijum ünnep-
ségeik is máskorra esnek).  

(folytatás az előző oldalról)

az első Dáf hájomi tanulókört 
a pápai jesivában, mesterem, 
Grünwald József (1903–1984) 
pá pai rabbi áldásával. Ez a cso-
port addig tartott, amíg az év 
vé gén el nem hagytam a jesivát.” 

Talmud-tanulás 
a munkaszolgálatban

A szijumon felidézte mestere, a 
pápai rabbi megható történetét, 
melyre az Egység magazin olva-
sói egy régebbi (79. szám 5. oldal 
„Brooklynban csak nekem volt nagy-
papám” címmel megjelent) cikkből 
emlékezhetnek: „Mesterem, a 
pápai Grünwald rabbi mesélte 
1982-ben, hogy egyszer, amikor 
a kényszermunkáról tartottak 
visszafele, látott egy papírt a sár-
ban, amin héber betűk voltak. 
Lehajolt, felvette, és kiderült, 
hogy egy lap volt a Talmudból. 
Azt mondta, el se tudjuk kép-
zelni, micsoda öröm volt, hogy 
lett egy egész talmudi lapjuk! 


