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Napról napra

Haszid tanítások 
a Rebbétől 

Sorozatunkban egy-egy rövid 
tanítást adunk közre a lu ba-
vicsi Rebbe, Menáchem Men-
del Schneerson Hájom jom 
(Napról napra) című könyvé-
ből, melyekről Virtuális Bét 
Mid rás programunkban Me-
gyeri Jonatán tart előadást 
min den nap 20 órától. 

Ijár 26.
A parancsolat, mely szerint 
„Intve intsed” előtt azok a sza-
vak állnak, hogy „Ne gyűlöld 
test véredet”, ugyanis ez a fed-
dés előfeltétele. A Tóra úgy 
foly tatja: „hogy ne viselj miatta 
bűnt”, azaz, ha a feddés hatás-
ta lan, úgy minden bizonnyal te 
vagy a felelős, hiszen a szavak 
nem a szívedből jöttek.

Ijár 29.
A lélek háromszor egy nap fel-
emelkedik, a napi három imád-
ság alatt. Ez különösen igaz a 
cádikok (igaz emberek) lelké-
re, akik „erőről erőre mennek” 
[Zsoltárok 84:8., az eredeti szöveg erő-

ről erőre, avagy szintről szintre. A ver-

set magyarra gyakran úgy fordítják: 

„Újult erővel haladnak”.] Bizonyos, 
hogy (a cádikok) mindenkor 
és minden szent helyen könyö-
rögnek és imádkoznak azo-
kért, akik kötődnek hozzájuk 
és utasításaikhoz, és betartják 
az utasításokat, és különösen 
a tanítványaikért, és a tanítvá-
nyai tanítványaiért, hogy Isten 
megsegítse őket úgy materiá-
lis, mint fizikai értelemben.

Újra látogatható a mádi rabbiház

Tokaj-Hegyalja régi zsidó közös-
ségeinek egyik ékköve volt Mád, 
különleges szépségű barokk zsi-
nagógájával és messze földön 
híres jesivájával. A holokauszt 
pusz títása és az azt követő elván-
dorlás miatt azonban úgy tűnt, 
mindez az enyészeté lesz. Sze-
rencsére azonban, mondhatni 
a 23. órában fordult a kocka: a 
zsinagógát felújították, a rab bi-
házban pedig az EMIH megala-
pí totta a Csodarabbik útja fo-
gadót: a zarándokszállásnak, 
kiál lítótérnek és családfakutató 
köz pontnak helyet adó egykori 
rab biház újra megtelt élettel. 

A koronavírus azonban meg-
álljt parancsolt a turizmusnak, 
ami nagyon rosszul érintette a 
Csodarabbik Útja Fogadót – tud-
tuk meg a hely vezetőjétől, Frank 
Marianntól. A tavaly nyári rövid 
„felszabadulás” óta ismét csak üz-
leti úton levők szállhattak meg a 
zarándokszálláson, és a kiál lítótér 
zárva tartott a közönség előtt. 

Most azonban újra megnyit-
hatta kapuit: védettségi igazol-
vánnyal immár szabadon láto-
gatható a zsinagóga és a kiállí-
tás egyaránt és a szálláshelyre is 
érkezhetnek turisták. „Minden-
ki nagyon fegyelmezett, rög-
tön mutatják az igazolványaikat, 
nincs vita emiatt” – magyaráz-
za Frank Mariann. Egyelőre az 
egyé ni látogatók vannak több-
ségben: „Májusban jellemzően 
bel földi szervezett utakkal ér-
keznek ide, hiányoznak a nyug-
díjas klubok és az iskolák buszos 
csoportjai. Párok, családok, ki-
sebb baráti társaságok jöttek az 
elmúlt héten.” 

Az érkezők megtekinthetik a 
mádi zsidóság történetét, a zsi-
dó folklór különlegességeit. Az 
interaktív kiállítási tárgyak meg-
ismertetnek az egykor itt élő 
közöségekkel: valósággal meg-
elevenedik Északkelet-Magyar-
ország hajdanvolt pezsgő zsi-
dó élete. A rabbiszobába belép-

ve a korabeli bútorok és a vallá-
si könyvek felidézik az itt élő és 
dolgozó nagytudású rabbik szel-
lemét. A látogatók felkereshetik 
a rabbiház szomszédságában ta-
lálható, 1795-ben épült zsinagó-
gát, amelyet a világ legszebb zsi-
dó imaházai között tartanak szá-
mon. 

Most már a szálláshely-fogla-
lá sok is megkezdődtek, így, ha 
va laki a közeljövőben Mádra 
sze retne látogatni, jobb, ha siet-
ve biztosítja a helyét. Remélhető-
leg valamilyen formában idén 
is sor kerülhet a nyaranta már 
megszokott Mádi Zsidó Napok 
megszervezésére: „Ahogy tavaly 
is sikerült a járványügyi előírá-
sokat figyelembe véve megtarta-
nunk, úgy, reméljük, hogy erre 
idén is lehetőség lesz” – mondta 
Frank Mariann, hozzátéve, hogy 
folyamatosan figyelik az előírá-
sok változását és ezek mentén 
alakítják majd ki a nyári prog-
ramot.  
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Zsidó híradó
Előrehozott érettségit tartottak 
a Maimonidész Gimnáziumban

Imaidők a következő hétre (május 18–24.) 
AZ ISTENTISZTELETEKEN MASZK VISELÉSE KöTELEZő!

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

Szombat: 9.15 Reggeli ima, majd süteményes Kidus;
  19.45 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Szerda-péntek: 8.00 Reggeli ima, 
  19.50 Délutáni ima a Keren Orban 
Péntek: 
18.30 Kérdések és dilemmák a hetiszakaszban
  (Szabó György Menáchem előadása); 
19.30 Minchá délutáni ima; 
  Kábálát Sábát, majd Kidus és szombati étkezés 
  (az udvarban);
21.00 Midrási történetek a hetiszakaszhoz
  (Oberlander Báruch rabbi előadása)

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

Szombat: 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Hétfő-péntek 
  (munkanapokon): 
  6.30 Reggeli ima
  7.30 Napi Talmud
Péntek: 18.30 Tanulás 
  19.00 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

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

Szombat: 
  9.15 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima
Péntek: 
  17.30 Szombatfogadás

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

Hetiszakasz
A törzsfők szerepe

Szakaszunk – Bámidbár (4Mó - 
zes 1:1–4:20.) – nyitja meg 
Mó zes negyedik könyvét. Is-
mételt népszámlálás után – 
melynek eredménye csodála-
tos módon egyezik az előző-
vel, amelyet egy évvel azelőtt 
ej tettek meg – Mózes zászlóal-

jak ba szervezi a népet. Négy 
zászlóalj, mindegyikben 3-3 
törzs jön létre, s készek a nagy 
útra, hogy elfoglalják az Ígéret 
Földjét. A szakaszban találha-
tó még a leviták munkarend-
je a Szentély-szolgálatban és a 
törzsfők szerepe.

Támogassa munkánkat 
adója 1+1%-ával!

ADÓJA CIVIL 1%-ÁVAL 
A CHÁBÁD LUBAVICS ALAPÍTVÁNYT
(ADÓSZÁM: 19663038-1-42)

ADÓJA EGYHÁZI 1%-ÁVAL
AZ EMIH-ET
(TECHNIKAI SZÁM: 1287)

Nem csak egy szám...

Ezen a héten kezdjük meg Mó-
zes negyedik könyvének, a Bá-
mid bárnak [A pusztában] az 
ol vasását, amit sok fordításban 
csak úgy hívnak, hogy a „Szá-
mok könyve”. Utóbbi elnevezés 
hí ven tükrözi a könyv elején sze-
replő népszámlálás fontossá gát.

Maga a népszámlálás egy ér-
dekes kettősséget fejez ki: egy-
részt arra hívja fel a figyelmet, 
hogy mindenki jelentőséggel 
bír, hogy minden egyes ember 
ér demes arra, hogy számon tart-
sák. Egy közösség attól közös-
ség, hogy annak az egyes tagjai 
mind hozzájárulnak az azt ösz-
szetartó erő kialakításához, min-
denki máshogy, ki-ki a maga ké-
pessége, tehetsége szerint. Más-
felől azonban, bármilyen fontos 
is az individuum, a népszám-
lálás kontextusában mindenki 
csak annyiban számít, amennyi-
ben a közösség létéhez járul hoz-
zá. Ebben az aspektusban min-
denki ugyanannyit ér, függetle-
nül társadalmi státusztól vagy 
bármi egyébtől.

Iménti dichotómia fontos ta-
nítással szolgál számunkra: egy-
részről fontos, hogy bízzunk 
önmagunkban, értékeinkben, 
másrészről azonban időnként 
szerénységet és alázatot kell  ta-

núsítanunk. A népszámlálásnak 
is ez az üzenete: minden em-
ber számít, senki sem jelenték-
telen. Az isteni elképzelésben 
és tervezésben mindnyájunk-
ra fontos, más által betölthetet-
len szerep hárul. Idáig a nép-
számlálási egyenlet egyik olda-
la. A másik az, hogy mindnyá-
junkat az Örökkévaló teremtett 
– a saját képmására –, így végső 
soron egyenlőek vagyunk. Erre 
kell emlékeznünk, amikor sike-
reinken felbuzdulva arra vállal-
koznánk, hogy a nehezebb sor-
súak felett ítélkezzünk, s ugyan-
csak ezt kell magunkban felidéz-
ni, amikor kilátástalannak tűnő 
helyzetben esetleg önmagunkba 
vetett hitünket kezdenénk elve-
szíteni. 

Ezen egyenlőség a megváltás 
kontextusában sem veszít érvé-
nyéből. Mindnyájunkban ott a 
lehetőség, hogy elhozzuk a vál-
tozást és megcselekedjük azt az 
utolsó micvát, ami a világ mérle-
gének nyelvét az érdemek olda-
lára billenti, hogy elhozza a Mes-
siás általi teljes és végső megvál-
tást.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Mordechai Wollenberg 

rabbi írása nyomán.

A működésének immáron ne-
gyedik évét lezárni készülő 
Maimonidész Gimnáziumban 
megtartották az első ún. előre-
hozott érettségiket.

„Ez azt jelenti, hogy a most 
11. évfolyamos diákjaink egy 
része angol nyelvből állt a vizs-
ga elé” – magyarázza Szilánk 
Zsuzsa, a Maimonidész Gim-
názium operatív igazgatója.

„Iskolánk felmenő rend-
szerben kezdte meg működé-
sét négy évvel ezelőtt. Akkor 
indítottuk el az első, 9. évfo-
lyamunkat, majd a következő 
évben, amikor az első osztály 
10-be lépett, újabb 9. évfolya-
mot indítottunk. Így jutottunk 
el oda, hogy már 11-es osztá-
lyunk is van, akik, Isten segít-
ségével, jövőre fognak érettsé-

gizni” – mondta az igazgatónő, 
aki hozzátette: „több diákunk is 
már idén megpróbálkozott az 
angol nyelvi érettségivel, erre 
a hatályos szabályok adnak le-
hetőséget. Annak, aki így sike-
res vizsgát tesz, jövőre, amikor 
amúgy is nagy az érettségi mi-
atti hajrá, ebből a tárgyból már 
nem kell majd vizsgáznia”.

„Rendkívül jó és felemelő 
érzés látni, hogy hogy múlik 
az idő és milyen komoly fiatal-
emberekké váltak a diákjaink, 
akik nemrég még félve és iz-
galommal léptek be intézmé-
nyünk ajtaján. Ez lesz jövőre az 
első érettségiző osztály, beval-
lom, kicsit elérzékenyültünk 
mi tanárok, de a diákok is, akik 
e fontos mérföldkövet elérték” 
– fogalmazott Szilánk Zsuzsa.
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Velem és a Rebbével történt

Jó hírekre vágyva

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Marokkóban születtem 1936-
ban. Tizenegy éves koromban 
lo vaskocsival Casablancába 
utaz tam, hogy két évet az ott 
mű ködő Chábád jesivában tölt-
sek. Nem éreztem jól magam, 
ko molyabb intézménybe vágy-
tam. Amikor meghallottam, 
hogy a Rebbe küldöttje, Michoel 
Lips ker rabbi Meknesben nyi-
tott egy új jesivát, átiratkoztam. 
Ott végre megtaláltam, amit 
ke restem: egy intenzív tanulási 
programot, melyben egyaránt 
helyet kapott a Talmud és a 
hászid filozófia. Mindemellett 
Lipsker rabbitól azt is megtanul-
tuk, hogy a többi zsidót a szere-
tet segítségével kell közelebb 
hozni Istenhez.

1952-ben, miután két évet 
töltöttem Meknesben, a francia-
országi Brunoy-ban folytattam a 
tanulmányaimat. Ezt a jesivát a 
második világháború után ala-
pították az Oroszországból me-
nekülő lubavicsi diákok számá-
ra. Ott már magas szintű hászid 
szövegeket is tudtam tanulmá-
nyozni, továbbá minden vasár-
nap beutaztunk Párizsba, hogy 
olyan zsidó gyerekeket tanít-
sunk, akik állami iskolába jártak. 
Hillel Azimov rabbi, a Rebbe pá-
rizsi küldöttje vasárnaponként 
összegyűjtötte őket, és a jesiva 
hallgatói tanultak velük.

Az egyik évben, Lág báomer-
kor, buszokat béreltünk, és két-
száz gyereket elvittünk Brunoy-
ba, a jesivába. A gyerekek velünk 
imádkoztak és belekóstol tak a je-
siva hangulatába. Az igazgató, 
Nis san Nemanov rabbi beszámolt 
az eseményekről a Rebbének, 
majd megosztotta velünk a Rebbe 
vá laszát. A Rebbe azt írta, hogy 

letési dátumom. Annyi volt csak 
biztos, hogy valamikor Purim 
környékére esett. Ettől függet-
lenül éltem a lehetőséggel, és el-
mentem a Rebbéhez.

Amint beléptem a szobájába, 
a Rebbe megkérdezte, hogy me-
lyik napon születtem. Nem tud-
tam, hogy mit válaszoljak, ezért 
a Rebbe folytatta: „Mivel nem 
tudod, és mivel a szombat a hét 
legszentebb napja, legyen az el-
következő szombat a születés-
napod. Tanulj több Tórát, mint 
máskor, ahogy a születésnapo-
kon illik, és jótékonykodjál töb-
bet. Az adományt még pénte-
ken add át, a szombat bejövetele 
előtt”. Ezután megáldott és sok si-
kert kívánt a tanulmányaimhoz.

Később levelet írtam a szüle-
imnek és megkérdeztem, hogy 
tudják-e a születésem pontos dá-
tumát. Kiderült, hogy pont azon 
a szombaton van, amit a Rebbe 
kijelölt!

Néhány év tanulás után a 
Rebbe Milánóba küldött, hogy 
az ottani szfárádi közösséget 
szolgáljam. Azért rám esett a 
választása, mert én megőriztem 
a családom marokkói hagyomá-
nyait. Ez azért is történt így, mert 
a Rebbe arra utasította Lipsker 
rabbit, hogy ne próbálja megvál-
toztatni a marokkói zsidók szo-
kásait, csak tanítsa őket Tórára.

Yeshua Hadad 

Miután Nissan rabbi felolvas-
ta a Rebbe levelét, hozzám for-
dult: „Egy nap te is a Rebbe kül-
döttje leszel, és be kell majd szá-
molnod neki a különböző ese-
ményekről. Ne kövesd el az én 
hibámat. Ha jó hírekről tudsz 
beszámolni, azonnal tudatnod 
kell a Rebbével”.

Nem szívleltem meg eléggé 
a tanácsát. Egyszer, amikor már 
Milánóban szolgáltam a Rebbe 
küldöttjeként, összeállítottam 
egy albumot arról az oktatási 
programról, melyet a város öt 
szfárádi közösségében valósítot-
tunk meg. Lejegyeztem mind a 
193 részvevő gyermek nevét, to-
vábbá az édesanyjuk és a tanító-
juk nevét is. Amikor átnyújtot-

számolót a Rebbének, de még 
így is előfordult néha, hogy kés-
lekedtem. Egyszer a következőt 
írta a Rebbe: „Hosszú szünet 
után kaptam Öntől ismét leve-
let ... és ha azzal mentené ki ma-
gát, hogy nem volt miről írnia, 
akkor azt tanácsolnám, hogy te-
gyen valamit, amiről érdemes 
beszámolnia...”

Hét évet töltöttem Brunoy-
ban, majd New Yorkban folytat-
tam a tanulmányaimat. Abban 
az időben minden, születésnap-
ját ünneplő diák személyes ta-
lálkozóra mehetett a Rebbéhez. 
Marokkóban azonban senki sem 
tartotta fontosnak a születésna-
pokat, így én még azt sem tud-
tam, hogy pontosan mi is a szü-

annyi rossz hír után – amiket fel-
tehetően a problémáikkal hoz-
zá forduló emberektől hallott – 
egyenesen vágyik a jó hírekre. 
Ne manov rabbi még dorgálást is 
ka pott, amiért csak egy hét eltelté-
vel írt az eseményekről: „Szégyen, 
hogy annyit késlekedett, amikor 
jó hírei voltak”.

tam az albumot a Rebbének, ő 
sokáig nézte és elolvasta az ösz-
szes nevet. Eközben az arcáról 
földöntúli öröm sugárzott. Miu-
tán befejezte, így szólt: „Mit vé-
tettem, hogy csak most kellett 
erről értesülnöm?”

Ezt követően odafigyeltem 
arra, hogy havonta küldjek be-

Facebook Tanház

Virtuális 
Bét Midrás

Megyeri Jonatán

20:00

Hájom jom
Minden napra egy hászid gondolat

Oberlander Báruch

19:00

Faith Aser

21:00

Kedd: Zsidó misztika
Csütörtök: Zsidó vallásjog

A zsido.com 
Facebook-oldalán 

élőben

Yeshua Hadad rabbi (1936-2017) több mint ötven éven át szolgált 
Milánóban. Az interjú 2012 augusztusában készült Jeruzsálemben.

Szerda: Kérdezd a rabbit! (55)

Csütörtök: Hetiszakasz a kabbala tükrében: 
A legújabb zsidó ünnep: Nobel-díj átadás, 

avagy miért tanulnak a zsidók

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 1,500 
videotaped interviews conducted to date. While we have done our utmost to authenticate 
these stories, they reflect the listener’s recollection and interpretation of the Rebbe’s words.

An inspiring story for your Shabbos table
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Iwas born in Morocco in 1936. When I was eleven, I set 
out by horse-drawn cart to Casablanca, where I studied 
in the Chabad yeshivah for two years. But I wasn’t happy; 

I was looking for something more rigorous. I learned that 
the Rebbe’s first emissary to Morocco, Rabbi Michoel 
Lipsker, had come to Meknes and opened another yeshivah 
there. In Meknes, I found what I had been looking for — a 
more intensive program of studying Talmud and chasidic 
teachings. 
Rabbi Lipsker also taught me (and all his students) how to 
bring Jews closer to G-d through love.
One day representatives of the Jewish Agency for Israel 
came to the yeshivah. Rabbi Lipsker started a conversation 
with them in which questions of faith came up. Rabbi 
Baruch Toledano, the chief rabbi of Meknes and one of the 
greatest rabbis in Morocco, was also present when they 
came. And when he heard how these Jews were speaking 
about Judaism, he put his hands over his ears in shock, 
declaring, “These are words of heresy!”
Rabbi Lipsker countered, “Rabbi Baruch, why are you so 
upset? These people are like children who were stolen from 
their own people — they weren’t educated and they don’t 
know.”

Rabbi Lipsker continued to speak with them for another 
hour, and then they agreed to put on tefillin and to recite the 
afternoon prayers. When Rabbi Baruch saw this, he praised 
Rabbi Lipsker to the skies. Rabbi Lipsker responded, “The 
essence of every Jew is pure — you just have to know how 
to find the right path to his heart.”
In 1952, after two years of studying at the yeshivah in 
Meknes, I moved on to study in the Tomchei Temimim 
yeshivah in Brunoy, France. This yeshivah was founded after 
World War Two with the arrival of many Chabad refugees 
from Russia. In addition to delving into advanced chasidic 
texts, every Sunday we would travel to Paris to teach 
Jewish children there. These children studied in secular 
public schools all over Paris, but on Sundays, Rabbi Hillel 
Azimov, the Rebbe’s emissary in the city, would gather 
them together, and the yeshivah students would learn with 
them.
One year, as part of the celebration of Lag B’Omer, we 
rented busses and brought about two hundred of these 
Sephardi children to spend a whole day in the yeshivah in 
Brunoy. The children prayed with us, ate with us and soaked 
up the spirit of the yeshivah.
The director of the yeshivah, Rabbi Nissan Nemanov, 
reported to the Rebbe about this event, and he shared with 
me the Rebbe’s response. As I recall, the Rebbe implied that 
he received so much bad news — certainly, people wrote to 
him constantly about problems with family, health or with 
livelihood — that he craved good news. And he chastised 
Rabbi Nissan for waiting one week before writing to him by 
saying, “It is a shame that you delayed so much when you 
have good news…”
When Rabbi Nissan finished reading the Rebbe’s letter to 
me, he said: “One day you will be the Rebbe’s emissary, 
and you will need to notify him about various events. 
Don’t make my mistake. When you have something good 
to report, you must write immediately and let the Rebbe 
know.”
I didn’t take his instruction sufficiently to heart. There came 
a time, when I was the Rebbe’s emissary in Milan, that I 
assembled a special album about my Torah programs in 
five different places within the Sephardi community. I wrote 
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Kóser konyha

Kókusztejes 
zöldségleves 

shiitake gombával
párve, glutén- és tojásmentes

1 csomag shiitake gomba
3 szál sárgarépa
2 szál halványító zeller
egy kis darab zellergumó
1 fehérrépa
1 nagy fej hagyma
3 gerezd fokhagyma
2 ek. olívaolaj
fűszerek: só, bors, 
  őrölt koriander, 
  őrölt kurkuma, ízlés szerint
2 babérlevél
1 doboz sűrű kókusztejszín
a tálaláshoz: petrezselyem

A gombát egy órára vízbe 
áztatjuk, majd ujjnyi vas-
tag csíkokra vágjuk. A hagy-
mát felaprítjuk, a fokhagy-
mát fokhagymanyomón át-
préseljük. A gyökérzöldsé-
geket megtisztítjuk és nagy 
lyukú reszelőn lereszeljük. 
A zellerszárakat felkarikáz-
zuk, ha a leveleit is felhasz-
náljuk, akkor áztassuk azo-
kat vízbe, majd fény ellené-
ben alaposan ellenőrizzük, 
nehogy bogár legyen a le-
veleken. A zöldségeket vas-
tag aljú lábosba tesszük, és 
az olívaolajon megpárol-
juk. Hozzáadjuk a fűszere-
ket, egy-két percig kever-
getjük, majd felöntjük vízzel 
úgy, hogy bőségesen ellepje. 
Felforraljuk, majd kis lán-
gon 45-50 perc alatt készre 
főzzük. Ekkor hozzátöltjük 
a kókusztejszínt, elkeverjük, 
és újra felforrósítjuk. 

Családfakutatás a Balaton körül 2. rész

Tapolca 
– a zsidó borászati központ

Innen Tapolcára mentünk to-
vább, ahol a zsidó temető na-
gyon szép állapotban van. A 
múlt évben hozták rendbe és 
építettek neki kerítést egy hét-
millió forintos MAZSÖK-pá- 
 lyázatból. Körbejártam az egész 
temetőt, de sajnos az Ober lan-
der család nyomaira itt nem 
buk kantam rá. 

Itt is meglátogattuk a régi zsi-
nagógát, amit most újítanak fel, 
hogy zsidó kulturális emlékhely-
ként üzemeljen, és megnéztük a 
Lessner család óriási borospin-
céjét is. Mint megtudtuk, egész 
Tapolca alatt ilyen pincék húzód-
nak, melyek ma már csak em-
lékeztetnek a régi időkre, hasz-
nálatban egyik sincs borospin ce-
ként. Az új nagyzsinagógát is fel-
kerestük, kívülről meg is néztük, 
de belül sajnos már semmi sem 
utal eredeti funkciójára.

Badacsonytomaj 
– sírok a fák között

Következő állomásunk Bada-
csony tomaj volt, ami a MA-
ZSÖK üdülője miatt sok olva-
sónknak ismerős lehet. Engem 
azonban most nem ez érdekelt, 
hanem a „temető” – valójában 
ez egy elhanyagolt terület a fák 
között, ahol már csak hét-nyolc 
sír található a szőlődombok kö-
zött. Köztük talán legjobb álla-
potban Oberlander Chánáé 
(1842–1888) van, aki Csech Li-
pót Eliezer felesége volt. Köszö-
net jár a Lauder iskolának, akik 
2019-ben ott jártak, hogy meg-
tisztítsák a sírok környékét és 
akik elküldték nekem a sír fotó-
ját. Másként talán soha nem 
sze reztem volna tudomást róla 
– szerintem csodának számít, 
hogy halála után 130 évvel egy 
Oberlander rokona állt és imád-
kozott a sírjánál. Az ő unokája 

volt az a dr. Csech Edit (1895–
1987), aki az 1920-as években 
kivándorolt Amerikába, majd, 
amikor nagyszüleim gyereke-
ikkel a háború után szintén az 
USA-ba emigráltak, ő fogadta 
őket és segített a letelepedésben.

Itt szeretnék köszönetet mon- 
 dani Hangódi Lászlónak, a ta-
polcai múzeum elkötelezett igaz - 
gatójának, aki egész Tapolcán 
kör bevezetett, majd elkísért ben - 
nünket a badacsonytomaji sí-
rokhoz is, melyeknek pontosan 
tud ta a helyét. Érdemes meg-
említeni, hogy mikor elbúcsúz-
tunk, 2019-ben megjelent Zsi-
dó bordinasztiák Tapolcán című 
könyvéből kaptam tőle egy pél-
dányt. Én pedig a Holokauszt és 
háláchá című munkámat aján-
dékoztam neki. 

Nagyvázsony 
– egy rabbidinasztia bölcsője 
Lett volna még más hely is, amit 
meglátogathattunk volna, de si-
etnünk kellett vissza Budapest-
re, hogy a 19 órától kezdődő 
napi Facebook-órámat meg-
tarthassam. Visszafelé Nagyvá-
zsonyban azért még megálltunk, 
ahol apai nagymamámnak az 
őse, Rosenbaum Mose Náchum 
nyugszik (meghalt 1825), aki 
Oberlander József előtt volt 
nagy vázsonyi rabbi. (A kapcso-
latom Nagyvázsonnyal megerő-
sö dött, amikor a Vasvári Pál 
ut cai Sász Chevra zsinagóga 
rab bija lettem, mert a közösség 
el ső rabbija, Szofer Benjámin 
Zeév [1826–1898] korábban 
nagy vázsonyi rabbi is volt 1860 
körül.)

Nagyjából 25 éve jártam már 
egy szer itt édesapámmal, és 
öröm mel láttam, hogy mennyi vel 
jobb állapotban van most a teme-
tő. Gyönyörű szépen rend be van 
hozva a kerítés is a MA ZSÖK te-
mető-rekonstrukciós program- 

já nak köszönhetően (amiért én  
magam is lobbiztam annak ide-
jén Szabó György elnök segít- 
ségével a MAZSÖK ku ra tó riu-
má ban). Ezt a temetőt többen lá-
togatják, mert Ro sen baum rabbi 
a Grünwald rab bi dinasztia őse. 
Én is imádkoztam a sírjánál, és 
gondolatban azt mondtam neki, 
legyen büszke a leszármazottjai-
ra, akik nagyon sokan vannak és 
rabbikként továbbviszik a zsidó-
ságot az ő szellemiségében. 

Miért felejtődtek el 
az Oberlander ősök?

Ezalatt az utazás alatt, azt gon-
dolom, azt is megfejtettem, mi-
ért éppen az Oberlander-ágról 
nem maradtak fenn a családban 
történetek és információk. A 
Balaton környékének zsidósága 
inkább neológ irányba ment el 
annak idején, és dédnagyapám, 
az újpesti Oberlander Sálom 
(1870?–1934) volt az egyetlen 
az Oberlander-családban, aki 
erősen ortodox és hászid irányt 
választott, miközben testvérei és 
rokonai kevésbé hagyományőr-
ző életet éltek. Például unoka-
testvére, dr. Oberlander József 
téglagyáros volt a váci status 
quo hitközség elnöke. Azt gon-
dolom, ez volt az oka annak, 
hogy dédnagyapám nem mesélt 
sokat a családjáról a leszárma-
zottainak. 

Oberlander Báruch


