
Az Orczy-ház talán utolsó darabja 
Nincs olyan erzsébetvárosi zsidónegyed séta, ahol a vezető ne hozná szóba az 
Orczy-ház jelentőségét, hogy ott a pesti zsidók első hitéleti központja volt. Sok 
történet és legenda őrzi az ottani zsidó életet, de mi, orthodox zsidók talán még 
másoknál is nosztalgikusabban gondolunk vissza az épületre. 
A pesti orthodox hitközség első imahelyét 
az Ellbogengasse/Könyök utca 18. szám 
alatt, vagyis a mai Andrássy úton 1873. 
május 1-jén/5633. ijár 4-én nyitotta meg, 
tudhatjuk meg a Hitközség 50 éves 
fennállására készült gépelt jegyzetből. Az 
imaház a nyár derekára szűknek 
bizonyult, s már az őszi nagyünnepekre 
pótimaházat kellett bérelni. A hitközség 
elöljárósága 1875 tavaszán kezdett 
tárgyalásokat az Orczy bárókkal, hogy 
kibérelhessék a házukban üresen álló régi 
zsinagógahelyiséget. A megállapodást 
követően, a női karzatra mechicét húztak, és az előírásoknak megfelelően újból 
berendezték a zsinagógát, melyet 1875. június 14-én, péntek este, sábesz 
 .kor avattak fel, mikor Ráv Schück Dávid zc’’l tokaji főrabbi mondott drósét-בהעלתך
A visszaemlékezéséből azt is megtudjuk, hogy 1880 végén, 5641 tévétben, 
szintén az Orczy-házban két bészmedrest is létesítettek, mely egyikében 
Hitközségünk első rabbija, Ráv Chájim Szófer zc’’l tartotta az elhíresült 
 ,előadásait. Idővel aztán a Hitközség számos intézménnyel fejlődött tovább-תהלים
de még 1913-ban, a Kazinczy utcai nagyzsinagóga felépülése után sem 
hanyagolta az Orczy-házat. A véglegesen 1937 nyarán lebontott épületet utoljára 
közösségünk tagjai hagyták el, az ott végső pillanatig működő Sász Chevrából. 
Most Hitközségünk levéltárosa, R. Lózsy Tamás megtalálta az 1881-ben alapított 
egyik bészmedres márványtábláját, hátulján még a habarccsal mellyel egykor a 
falhoz rögzítették. Talán az Orczy-ház utolsó darabkája ez. 
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HETISZAKASZ: 

VÁJÁKHÉL 

  פרשת ויקהל 

„És eljött mindenki, 
akit szíve rávitt és 

mindenki, akit lelke 
arra ösztönzött, 

elhozták az 
Örökkévaló ajándékát 

a gyülekezés 
sátorának 

munkájához és 
minden szolgálatához 
és a szent ruhákhoz. 

Eljöttek pedig a 
férfiak a nőkkel 

együtt, […]”  

LUÁCH 
Febr. 25. Szombat 
bejövetele: 17:04 

Febr. 26. Szombat 
kimenetele: 18:10

ADOMÁNYOZÁS 
Legyen Ön is részese az egyik legszebb micvának, 
a cedáká parancsolatának és segítse Hitközségünk 

hitéleti és emberbaráti céljait! Köszönjük! 
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Vájákhél 
(2Mózes 35:1.–38:20.) 
„Egybegyű jtötte  Mózes  Izrael  fiainak  egész 
közösségét  és  szólt  hozzájuk:  Ezek  azon  dolgok, 
mel yeket  parancso l t  az  Örökkéva ló ,  hogy 
megtegyétek. Hat napon át végeztessék munka; de a 
hetedik  napon  legyen  számotokra  szent  szombati 
nyugalom az Örökkévalónak; […]” (2Mózes 35:1–2.) – 
Már kérdezik a magyarázók, hogy miért szakítja meg 
a Tóra a szombati munka tilalom  parancsolatával a 
Szent  Hajlék  építését?  A Miskánnak,  és  később  a 
jeruzsálemi Szentély építésének célja az volt, hogy a 
Schine, vagyis az „Örökkévaló dicsfénye” Izrael népe 
között  lakozzon,  mint  ahogy  korábban  ál l : 
„Készítsenek  nekem  szentélyt,  hogy  lakjam 
közepettük.”  (2Mózes  25:8.)  Mózes  tanítónk  tudta, 
hogy  a  Hajlék  –  héberül המשכן   szónak  ugyanaz  a 
gyöke mint a ,משכון   vagyis  a  „zálog” szónak.  Tehát 
addig  áll  a  Szentély  amíg  megérdemeljük.  Majse 
Rábénu tudta, hogy sajnos bűneink miatt el fogjuk 
veszíteni.  Hol  lesz  ezután  a  Teremtő  hajléka 
közöttünk? A szombat megtartásával  kiérdemeljük, 
hogy közöttünk lakozzon. Úgy, ahogy áll a Zohárban 
–  Kajrách  szakaszánál:  „Nem  mozdul  el  a  Schine 
Izraeltől  minden  szombatokon  és  ünnepeken.” 
(Rabbi Slajme Halberstam Rebe miBobov)

Miért  áll  heti  szakaszunkban  a  szombat  tilalma  a 
pusztai Szent Sátor építése előtt, amíg a múlt héten 
– a Ki sziszó szakaszában – először a Hajlék építése 
állt,  és  utána  szombat  tartása?  A Divré  Ávrohom 
szerzője,  Chájim  Ávrohom  Ornstein  rabbi  így 
magyarázza: az aranyborjú bűne előtt a szent sátorra 
adott  adományok  engesztelésül  szolgáltak,  úgy 
ahogyan  áll:  „[…]  engesztelésül  a  lelkeitekért.” 
(2Mózes 30:16.), míg a Sábesz ajándék volt, amelyet a 
Teremtő  adott  Izrael  népének  adományként.  A 
törvény  szerint  a  bűn  áldozat  megelőzi  az  égő 
áldozatot mivel az előbbi engesztelésre van, utóbbi 
pedig  adomány,  ezért  előzi  meg  Szentélyre  való 
adakozás  a  Sábeszt.  Az  aranyborjú  bűne  után  a 
szombat  lett  engesztelésül,  úgy  ahogyan  áll: 
„mindenki  aki  megtartja  a  szombatot  törvényei 
szerint,  még  ha  bálványt  imádott  is  mint  Enos 
generációja,  megbocsáttatik  neki”  (Talmud  Bavli 
Sábesz  traktatusa  118.).  A Szent  Hajlék  pedig 
ajándékként jött Izrael fiainak megmutatni, hogy az 
Örökkévaló  megbocsátja  nekik  az  arany  borjú 
készítésének  szörnyű  bűnét.  Ezért  itt  a  Sábesz 
megelőzi a Szent Sátor készítését, mint bűn áldozat, 
a  Sátor  pedig  mint  égő  áldozat,  és  a  bűn  áldozat 
megelőzi az égő áldozatot.

Gut sábesz! 
Paskesz Zev
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RÁV GRÜNBAUM MENÁSE JORCÁJTJA 
Idén február 22-én van a mátészalkai rabbi, Ráv 
Grünbaum Menáse (1854–1940) évfordulója, ádár 
rison 21. A szalkai rabbi a korszak Tóra-nagyságaitól 
s z í v t a m a g á b a m é ly t u d á s át , úg y m i nt a 
berettyóújfali Ráv Blum Ámrámtól, a nagyváradi Ráv 
Fuchs Mose Cvitől, az ungvári Ráv Löw Eliezertől 
végül pedig a pozsonyi jesivába járt. A váci rabbi, 
Ullmann Sálom veje lett. 1886 szukkot ünnepén 
tartotta bemutatkozó dróséját a mátészalkai 
zsinagógában, ahol a hallgatóság rögtön elhatározta, 
hogy főrabbijául választja. Fia, Grünbaum Sálom 
(1895–1944) alrabbiként működött mellette és sokáig 
az orthodox ifjúság életét egyengette, majd 1927-ben 
apja saját maga iktatta be a főrabbiszékbe, ahol 
nyilvánosan is megáldotta fiát, mely megható 
jelenetről még sokáig beszéltek. Életében 14-szer 
tanulta át az egész ש״ס-t. Emlékéből fakadjon áldás! 
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