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Ismerje meg 
a Maimonidesz 
Gimnáziumot!

A Maimonidesz Gimnázium 
is merkedő estet szervez az is
kola iránt érdeklődő szülők 
szá mára. A beszélgetésen a szü
lők megismerhetik az iskola in
teraktív tanítási módszereit és  
személyre szabott képzési 
rend szerét. A találkozón lehe
tőség nyílik személyesen is ta
lálkozni a jövőbeni tanárokkal.

Regisztráció:  
info@zsidogimnazium.hu 
Időpont: január 24. 18. óra

Helyszín: 
1036, Pacsirtamező utca 21. 

Ösztöndíjprogram 
diákoknak!

A Zsidó Tudományok Szabad
egyeteme, a Chanosh Ala pít
vány jóvoltából ösztöndíjas 
programot biztosít a 1525 év 
közötti zsidó fiatalok számára. 
A program keretében anyagi
lag támogatjuk azokat a zsi
dó fiatalokat, akik szabadide
jük egy részét a héber nyelv 
és a zsidó tudományok meg
ismerésére fordítják. Heti két
szer két óra tanulás, havi akár 
55.000 Ft ösztöndíj!

Tavaszi szemeszter: 
2018. január 30.–május 24. 
hétfőn és szerdán 1820 óra 

között
Helyszín: Keren Or központ 

(1052 Budapest, Károly krt. 20.)
Bővebb információ: 

06 70/3313355; 
atid@zsido.com; www.zstsz.hu

Elő-purimi ünnepség 
Miri Orral!

Különleges programokkal vár
ják a hölgyeket február 13án 
19 órától az Óbudai zsinagó
gában. Ismerkedés a marok
kói konyhával, standup elő
adás, éneklés és tánc. Fellép a 
híres izraeli standup komikus 
és énekes, Miri Or.
Jelentkezés és további információ: 

ambrus.klara@zsido.com 

Új menedzsment és nagyobb kínálat a Kóser Piacon

Közel három éve nyílt meg  
Budapest szívében a Kóser Piac 
élel miszerbolt. Most újabb át
ala  kí táson esett át a Dohány ut
cai üzlet, miután a tulajdono sok 
új menedzsmentet állítot tak a 
bolt élére. Az üzletet mostantól 
a bécsi Padani kóser élel mi szer
bolt vezetője, a Pesti Jesiva egy
kori diákja, Gershon Rivkin üze
melteti. Őt kérdeztük a rövid 
zárvatartás után kibővült áru
választékkal megnyílt üzletről. 

– Milyen változásokra számít
hatunk az üzletben a korábbi
akhoz képest?
– Szeretném azt a szintet tarta
ni, mint a bécsi üzletben. Nyil
ván ugyanazok a beszállítóink, 
ugyanazokból az európai nagy
kerekből érkezik az áru, így vég
ső soron az egész világból érke
zik hozzánk a kóser áru. Tudjuk, 
hogy a legnagyobb nehézséget 
Magyarországon a rövid szava
tosságú alapélelmisze rek, pél  
dául a tejtermékek jelentik, 

azon dolgozunk, hogy ne legyen 
ezeknek a szállításá ban fennaka
dás, és minden hé ten folyamato
san elérhetőek le gyenek. 
– A magyar közönség eléggé ár ér
zékeny. Mire számíthatunk ezen  
a téren?
– Igyekszünk a lehető legtöb
bet kihozni a lehetőségeinkből.  
Tárgyalok a nagykerekkel, hogy  
éppen az áfára való tekintettel 
alacsonyabb beszerzési árat 
tud jak kialkudni, és így a leg
jobb árat kialakítani a vevőink
nek. Fontos, hogy olyan árakat 

határozzunk meg, amit tudunk 
hosszú távon is tartani. 
– Tervezi a külföldi beszállítók 
mel lett, hogy magyarországi kóser 
ter mékeket is forgalmaznak? Van 
po tenciál ezeknek a gyártásában?
– A kínálatban eddig is volt 
sokféle magyar termék, például 
a pékáru, vagy a friss hús, tész
tafélék. Törekszünk rá, hogy 
minél több magyar termék le
gyen. Szélesítettük a kósersági 
engedélyt nem igénylő termé
kek kínálatát, pl. rizs, liszt stb. 
ezek is helyi termékek. 
– Mi a legfontosabb üzletfilozó
fiája?
– Igyekszünk a közösséget szol
gálni, azon dolgozunk, hogy  
a vá sárlóink olyan kiszolgálást 
kap janak, amilyet elvárnak és 
meg is érdemelnek. Nyitottak 
va gyunk akár az egyéni igé
nyekre is, nyugodtan keres
senek bennünket, ha bármire 
szük ség volna, amit a boltban 
nem találtak meg esetleg. Meg
próbáljuk beszerezni! 



2 2018. január 12.

Hetiszakasz
A tíz csapás

Szakaszunkban – Váérá (2Mó
zes 6:2–9:35.) – a tíz csa pás  
szabadul Egyip tomra, amely
nek királya még mindig nem 
fogja fel, hogy nem az álta
la jól ismert bálványok egyi
ke „áll ki” a héber rabszolgák 
mellett, hanem a világ Terem
tője, a zsidók Istene. A Fáraó, 

Mózes figyelmeztetése elle
nére, megkeményíti szívét, és 
csak fokról fokra hódol be az 
újabb és újabbb csapások ha
tására. 

Szemünk előtt válnak a 
meg félemlített, kishitű, el
nyomott gáluti zsidók a meg
váltás letéteményeseivé.

Zsidó híradó

Megjelent az Egység magazin 
101. száma

Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (VI., Vasvári Pál u. 5.)

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 16:00: Délutániesti ima (a Keren Orban, Károly krt. 20.)
Péntek: 13:00 Délutáni ima (a Keren Orban); 
  18:00: Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
  17:00: Mi a válasz a gyerek kérdésére? (Oberlander Báruch rabbi előadása);
Szombat: 8.45: Hetiszakasztanulás, 9:15: Reggeli ima, majd Kidus 
  16:00: 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

A környezet kihívásai

Mózes bemutatta azokat a je
leket, amiket a fáraó kért tőle, 
bizonyítékul arra, hogy ő Isten 
hírnöke. A tíz csapásból ekkor
ra már az első néhány kellően 
nagyot ütött Egyiptom önbizal
mán ahhoz, hogy a fáraó alku
dozni kezdjen Mózessel. „Menj, 
mutass be áldozatot az Istened
nek a földön (Egyiptomban)”, 
hangzott a javaslat. Mózes ezt 
visszautasította. Izrael népének 
ez után három napos túrát kel
lett megtennie a sivatagban, 
hogy Istent szolgálhassák. 

Vajon miért nem volt a fáraó 
– egyébként értelmesnek tűnő – 
javaslata elfogadható Mózes szá
mára? Hiszen Mózes ekkor még 
nem követelte a feltétel nélküli 
szabadon bocsátást. Akkor mi
ért ez a makacs ragaszkodás ah
hoz, hogy a sivatagban imádják 
Istent, és ne Egyiptomban?

Egyiptom atmoszférájának 
és szociális klímájának a befo
lyásoló ereje, pláne egy ilyen 
személyes vonatkozású dolog
ban, mint a vallás, gyakorlatilag 
felmérhetetlen. Csak kevesen 
képesek arra, hogy ellenálljanak 
a tömeghatásnak, s megőrizzék 
szellemilelki függetlenségüket 
egy olyan környezetben, ahol 

ezt egyébként mindenki ellen
zi. Egy vallás úgy tud több teret 
kapni, ha eleve egy olyan kör
nyezetben van, melynek a tulaj
donságai jó táptalajt adnak a nö
vekedéshez. Ennek alapján vilá
gos, hogy az erkölcstelenségben 
dagonyázó Egyiptom nem volt 
ideális jelölt arra, hogy a judaiz
mus bölcsője legyen. 

A zsidók Egyiptomban nem 
tudták volna megfelelően szol
gálni Istent. Még a sivatag pusz
tasága is jobb klímát jelentett 
számukra, mint az Egyiptom 
által nyújtott, a civilizációnak 
legfeljebb a paródiájaként jelle
mezhető légkör.

Baráti kapcsolatok, közös él
mények, kellemes szomszédok 
– még ha Mózes számára ezek 
nem is voltak elengedhetetlen 
kellékei az életnek, legtöbbünk
nek, akik nála esendőbbek va
gyunk, ezek kulcsfontosságú té
nyezői a közérzetünknek. Már
pedig ha a jiddiskájtot gyerme
keinknek is tovább kívánjuk 
adni örökségként, olyan kör
nyezetet kell teremtenünk, ame
lyekben ezek adottak.

Kovács Jichák rabbinövendék 
cikke Zalman Posner rabbi 

írása nyomán

A decemberben meg je lent lap  
ban exklu zív interjút olvashat
nak a Nobeldíjas pro fesszor
ral, Robert Aumannnal, aki a 
val   lás és szakterü lete, a játék
elmélet kap csolatába is beve
zeti az olvasót.

Ellátogattunk a Tett és Vé
delem Alapítvány 5 éves fenn
állása alkalmából rendezett  
konferenciára is: összeállítá
sunk segítségével megismer
kedhetnek az an ti szemitizmus 
el le ni küz delem egyik „nagy
ágyújával” Andrew Bakerrel 
és bepillantást nyerhetnek a 
konferencia előadásaiba is.

A mesterséges megtermé

kenyítésről szóló cikksoro
zatunk záró részében a bér
anyaság sokat vitatott témá
ja mellett az örökbefogadás 
háláchikus hátterébe is bete
kintünk. Történelmi tárgyú 
cikkeink a rabbiszékért folyta
tott belháború részleteit eleve
nítik fel, valamint megtudhat
juk, miért telepítettek ki zsi
dókat az 50es évek elején ott
honaikból.

Gasztronómiai utazásun
kat ezúttal a spórolás jegyé
ben folytatjuk, megtudva, 
hogy mit gondol a zsidóság a 
környezetvédelemről és a túl
zott fogyasztásról. 
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KiSzámolHAtó-e A bÉKe?
Alkalmazható a játékelmélet az  
öszetett közel-keleti probléma-
rendszer kezelésében? Segíthet-
nek az Ön által kidolgozott mód - 
szerek mondjuk Izrael Irán-poli-
tikájának alakításában, netán az 
ország arab szomszédaival való vi-
szonyának rendezésében?
Igen. Olyan értelemben, hogy a 
játékelméleti tételeket lehet alkal-
mazni, de a játékelmélet soha nem 
ad választ ebben a témában. Választ 
a játékelmélet csak bizonyos ese-
tekben ad. Például választásokkor 
vagy az autóforgalomban. Ámbá-
tor, a játékelméleti módszerek akár 
pontosan rámutathatnak arra, hogy 
mit kell tenni. De a Közel-Kelet, 
Irán, arab szomszédok tárgykörben 
a játékelmélet nem pontos választ 
ad, hanem alapelméleteket. És a fő 
elmélet az, hogy az emberek ösztö-
nösen cselekszenek. Ez a mögöttes 
igazság! A béke erőltetése nem ösz-
tönzi az embereket. Tudniillik le-
het, hogy ők pont nem békét akar-
nak. Vagy ha békét akarnak, akkor 
is lehet, hogy speciális módon 
szeretnék azt elérni. Érthető, hogy 
nem a békét kell propagálni! A há-
borút kell megérteni, ami nem várt 
ösztönöket hoz ki a felekből. Ve-
gyük a rákbetegséget. Emberöltők 
óta velünk van a rák, ez a nagyon 

megérteni, hogy meg tudják ölni, ki 
tudják irtani a rákot! Én azt mon-
dom, hogy mielőtt békeközpon-
tokat alapítunk, háborúkutató in-
tézményeket kell létrehozni. Azért, 
mert nem akarunk háborút! Nem 
az egyes, már megtörtént dolgokat 
kell megértenünk, hanem a háborút 
általában. Az emberi mechanizmu-
sok többé-kevésbé ugyanolyanok. 
Példaként, amikor lerobban a ko-
csim, elviszem a szervizbe, és a 
szerelő megpróbálja megtalálni a 
meghibásodás okozóját. Ő általá-
ban ismeri a hibákat, az én autómat 
nem ismeri, mégis megjavítja. 

A játékelmélet a társadalomtudo-
mányokban is gyakran alkalma-
zott módszer. Mit gondol ebből a 
szemszögből az izraeli társadalom 
előtt álló kihívásokról? Sokak sze-
rint az összetett és számos érdekel-
lentéttel terhelt izraeli társadalom 
óhatatlanul katasztrófa felé halad. 
Valós ez a vízió, illetve amennyi-
ben igen, elkerülhető-e Ön szerint 
a tragikus végkifejlet?
Majdnem 50 éve élek Izraelben, és 
nem látom a helyzetet katasztrofális-
nak. Azonban, ha nem teszünk meg 
bizonyos lépéseket, akkor igen, akár 
katasztrófa is bekövetkezhet.

Van-e játékelméleti megközelítés-
ből magyarázat a zsidó nép 3300 
éves, töretlen létezésére vagy az is-
teni gondviselés az egyedüli oka a 
fennmaradásunknak?

súlyos probléma, amit meg kell ol-
dani. Meg kell értenünk a betegsé-
get ahhoz, hogy gyógyítani tudjuk. 
A tudomány, az orvostudomány 
először megpróbálja megérteni a 
rákot, aztán próbálja meggyógyíta-
ni. A béketeremtésre irányuló erőfe-
szítések mindig kompromisszumot 
próbálnak találni, amit ugye el kell 
fogadnia minden félnek. Ahogyan 
például itt az egyetemen van a 
Harry Truman Békeközpont vagy 
Jaffón a Simon Peres Békeközpont, 
úgy vannak rákkutató központok 
is. Nem azért foglalkoznak rákku-
tatással, mert szeretnének rákosak 
lenni, ugye? Azért kutatják, akarják 

játékelmélet a talmudBan

„Egy problémát részletesen megtárgyaltak a Talmudban, amelyet úgy 
hívtak, hogy házasságiszerződés-probléma: egy férfinak 3 felesége van, 
akiknek a házassági szerződés előírja, hogy abban az esetben, ha a férj 
meghalna, külön-külön megkapnak 100, 200, ill. 300 részegységet. A 
Talmud kétségtelenül egymásnak ellentmondó előírásokat ad. Ott, ahol 
a férj 100 egységnyi vagyont hátrahagyva hal meg, a Talmud egyenlő 
felosztást javasol. A 300 egységnyi vagyonnál arányfelosztást javasol 
(50, 100, 150), míg a 200 egységnyi vagyonnál a javaslat 50, 75, 75, 
ami teljes rejtély. Ez a különös Misna összezavarta a Talmud tudósait két 
évezreden át. Felismerték, hogy a Talmud előrevetíti a modern együttmű-
ködő  játékelméletet. Mindegyik megoldás megfelel egy meghatározott 
játék középpontjának.” (Mészáros József: a játékelmélet története) [utalás 
a kötubot 93a-ra]
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Jelentkezz hozzánk!
bölcsőde – óvoda – általános iskola
 
Ezek vagyunk mi:

• Kétnyelvű képzés anyanyelvi pedagógusok segítségével
• Korosztályonként differenciált, kis létszámú csoportok / osztályok
• Pozitív megerősítést hangsúlyozó nevelési módszerek
• Segítő szakemberek biztosítása: fejlesztőpedagógus, logopédus, mozgásterapeuta
• Pozitív zsidó identitás kialakításának elősegítése
• Napi négyszeri étkezés: friss, ízletes, helyben készült kóser ételek
• Napirendbe épített különórák
 

Tudj meg többet rólunk: www.zsidoiskola.hu
 
Bét Menáchem Héber–Magyar Kéttannyelvű Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde
1074 Budapest, Dohány utca 32-34.  +36 1 781 4760; +36 70 379 1250
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Támogassa Ön is a CEDEK Szeretetszolgálat munkáját!

„Ki a bőkezűséget és a jótékonyságot gyakorolja, életet, igazságot és tiszteletet talál.” 
Példabeszédek Könyve

A CEDEK célja, hogy minél több rászorulónak: betegeknek, időseknek, fogyatékkal élőknek, valamint 
hátrányos helyzetűeknek és hajléktalanoknak nyújtson segítséget – nemre, korra és származásra való 
tekintet nélkül.
HOGYAN SEGÍTÜNK
• Adományboltunk megnyitott! Cím: VIII. kerület, Baross u. 61. (bejárat a Vajdahunyad utca felől)
• melegétel osztás, tartós élelmiszer gyűjtés és osztás
• ruha-, játékgyűjtés és osztás
• szociális segítségnyújtás
• egészségügyi segítségnyújtás
• határon túli segítségnyújtás
HOGYAN SEGÍTHET
• tárgyi adomány: jó minőségű ruhák, tartós élelmiszer, bútor, háztartási eszközök
• pénzbeli támogatás: online adományozás weboldalunkon keresztül. 

Átutalással: KDB Bank 13520405-13302010-00003649, Külföldről történő utalás esetén: 
IBAN: HU76 1352 0405 1330 2010 0000 3649; SFIWT code: KODBHUHB

• önkéntes munka: Várjuk önkéntesek jelentkezését. Önkéntes regisztráció honlapunkon.

www.cedek.hu  •  info@cedek.hu  • 06 30 352 0088
Adományok átvétele: VIII. kerület, Baross u. 61. • H-P.: 9-17.
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Menashe 
Egy film a szeretetről és a küzdelemről

A tudós hite olyAn,
mint A közgAzdász 
zongorAjátékA
interjú 
robert auMann 
nobel-díjas 
matematikussal

biztonságban vannak-e 
az európai zsidók?
beszámoló a tev konferenciájáról
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sék, ha baj van, hogy az emberek tud - 
janak róla.

Hogy lehet a közösségen belül nö-
velni a tudatosságot?
Nézze, a legnehezebb dolog, ami-
vel zsidóként szembe kell néznünk 
az az, hogy együtt kell nekünk ma-
gunknak működni. Tudom, hogy ezt 
könnyebb mondani, mint megtenni. 
Úgy gondolom, hogy lehet, hogy az 
imák terén másmilyenek a michág-
jaink és más stílusban imádkozunk, 
másmilyenek a zsinagógáink, de az 
olyan témákban, mint az antiszemi-
tizmus fenyegetésével és más társa-
dalmi problémákkal való szembené-
zés, együtt kell dolgoznunk. 

hogy lássuk: mindezen nehézségek 
ellenére Európa erős és közös erő-
vel gyarapodik. Még akkor is, ha 
vannak fizikai veszélyek, terrorve-
szély – az emberek továbblépnek. 
Azt hiszem, hogy a helyi közössé-
gekhez mérten ez nem egy közpon-
ti veszély, de foglalkozni kell vele. 

Mit tudnak tenni a civilek, mint a 
Tett és Védelem Alapítvány, az an-
tiszemitizmus ellen?
Nagyon fontos, hogy a kormányok 
megismerjék a gyűlölet-bűncselek-
mények természetét és ezen belül 
az antiszemita indíttatású gyűlö-
let-bűncselekményekét. Tudni kell, 
hogy ez honnan jön, fontos, hogy a 
rendőrséget képezzék ezzel kapcso-
latban. Ez egyre több helyen meg 
is történik. Ehhez elengedhetetlen, 
hogy definíciókat, támpontokat kap - 
jon a rendőrség, az ügyészek és a bí-
róságok. A zsidók most már, azt hi-
szem, mindenhol felismerték, hogy  
terroristák célpontjává vál hatnak, 
máshonnan érkezett tá madóké csak-
úgy, mint „hazai ter mesztésűeké”. 
Ha biztosítják a zsi dó intézmények 
vé delmét, akkor kisebb az esélye, 
hogy támadás érje őket, illetve csök-
kenteni lehet a károkat, ha mégis be-
következne. A Tett és Védelemhez  
hasonló, kifeje zetten önvédelmi fel - 
adatot ellátó er nyőszervezetek felhív- 
hatják erre a fi gyelmet, és arra biztat-

hatnak másokat, hogy ha antiszemi-
ta támadásról szereznek tudomást, 
akkor azokat jelentsék.  A monitor-
ing tevékenység is sarkalatos pont. 
Gyakran – ha visszatekintek kb. 15 
évvel ezelőttre – a politikai döntés-
hozók azt mondták, nincs is antisze-
mitizmus, hiszen mi nem látunk be-
lőle semmit, nincs itt semmi gond. 
A rendőrség nem rögzítette ezeket 
a motivációkat, illetve az áldozatok 
sem gondolták úgy, hogy jelenteni-
ük kéne az atrocitásokat – így aztán 
úgy tűnt, mintha nem is történt vol-
na semmi. Azt hiszem, a tudatosság  
növelése az egyik legfontosabb fel-
adat. Magyarországon egy szép nagy  
zsidó közösség él, kell, hogy jelent-
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Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Velem és a Rebbével történt 

A Rebbe haszidjából lubavicsi haszid
Moshe Feinstein rabbi és Joseph 
B. Soloveitchik rabbi avatott fel a 
Yeshiva Universityn, ahol dok
torátust is szereztem zsidó okta
tásból. Negyven éven keresztül, 
1995ös nyugdíjba vonuláso
mig, az Ocean Parkwayen ta
lálható Young Israel zsinagóga 
rabbijaként szolgáltam, illetve a 
Yeshiva University Talmud pro
fesszora voltam. Mindezt azért 
említem meg, mert bár az ok
tatásom és a karrierem is egy
értelműen a modern ortodox 
világhoz köt, én mégis lubavicsi 
haszidnak tartom magam. El is 
mondom, hogy miért.

A történet 35 évvel ezelőtt kez
dődött, amikor megismerkedtem 
Moshe Kotlarsky rabbival, aki a 
Chábád mozgalom oktatási szer
vezetében dolgozott, a Lubavicsi 
Rebbe irányítása alatt. Ebben az 
időben Etty, a legidősebb lányom 
nehéz időszakon ment keresz
tül. Egy nagyszerű fiatalember
hez ment hozzá, aki kohén volt és 
nagy tóratudós. Mindent megtet
tek, hogy gyermekük szülessen, 
de minden terhessége vetéléssel 
végződött. Minden alkalom telje
sen összetörte a lányomat. Ami
kor 1983ban negyedszerre is te
herbe esett, mindannyian lélegzet 
visszafojtva várakoztunk. Félel
meimet megosztottam Kotlarsky 
rabbival: „A lányom két hónapos 
terhes. Nagyon nehéz időszakon 
megyünk keresztül.” Ő ezt kér
dezte: „Miért nem írsz levelet a 
Lubavicsi Rebbének?” Így felel
tem: „Moshe, én még soha sem 
csináltam ilyet... Azt sem tudom, 
hogyan kell megfogalmazni egy 
Rebbének szóló levelet.”  Nem szí
vesen használtam volna olyan ki
fejezést, hogy „a szent rebbének”. 
A rabbi azonban megígérte, hogy 
segítséget kapok, így beleegyez
tem. Végső soron, az ember bár
mit megtesz a lányáért.

Megírtam tehát a levelet, 
amit eljuttattak a Rebbe iro
dájába. Leiber Groner rabbi, a 
Rebbe titkára azt mondta, hogy 
kéthárom nap múlva várha
tó a válasz. Egy órával később 

azonban már meg is kaptam! 
A Rebbe ezt mondta: „A követ
kező hét hónapban ágyban kell 
maradnia, és egészséges gyer
meknek ad életet.”

Amikor megkaptam a választ, 
a lányom épp az otthonunk ban 
tartózkodott. New Jer seyben la
kott, de Brooklynba kellett jön nie, 
mert másnap egy orvosnál volt 
időpontja. A fülöpszigeteki dok

sabbá vált. Ezt követően nagyon 
gyakran megjelentem az össze
jöveteleken. Itt ismertem meg 
Chaim Mordechaj Hodakov rab
bit, aki a Rebbe egyik főmun
katársa volt. Nagyon érdekel
te, hogy mi történik az ameri
kai rabbinátusban és azokban a 
jesivákban, melyekhez tartoztam. 
Gyakran találkoztunk. Mindig, 
amikor a központi lubavicsi zsi

Bár a sok engedményt hozó 
és végül a Szovjetunió bukását 
okozó glasznoszty, a reformidő
szak már közel volt, 1987ben 
még mindig kockázatos volt egy 
zsidónak odautazni, különö
sen, ha tfilin, cicesz és macesz 
volt a poggyászában. A repülő
téren hat órán keresztül vizsgál
ták bőröndjeinket, mire végre 
beengedtek az országba. Azt ál
lítottam, hogy a zsidó irodalom 
professzora vagyok, és előadá
sokat tartani érkeztem. Ez tu
lajdonképpen nem volt hazug
ság, hiszen tartottam előadáso
kat, bár a legfőbb feladatom az 
volt, hogy zsidóságot tanítsak, 
válóleveleket ellenőrizzek és be
téréseket végezzek.

A betérések lebonyolításához 
mikvére, rituális fürdőre volt 
szükségünk. Egy üres mikvét ki
tisztítottunk és vártunk a csapa
dékra, hogy legyen elegendő vi
zünk. Hirtelen elsötétült az ég, 
és bár június volt, hatalmas fel
hőszakadás kerekedett. Mire 
újra kisütött a nap, a mikve már 
csordultig volt vízzel.

Amikor visszatértem Orosz
országból, és beszámoltam a 
Rebbének az utazásról, megem
lítettem neki, hogy mindig úgy 
hivatkoztam magamra, mint a 
lubavicsi Rebbe haszidja, de so
hasem úgy, hogy lubavicsi ha
szid. A Rebbe így szólt: „El
jött az ideje, hogy azt mondd: 
lubavicsi haszid vagy. Így felel
tem: „Rebbe, nem tudom, hogy 
az vagyoke, de azt száz száza
lékban vallom, hogy a Rebbe 
haszidja vagyok.” Mire ő: „Eljött 
az ideje”.

Ezt követően már mindig azt 
mondtam: lubavicsi haszid va
gyok!

Dr. Herbert (Chaim Zev) Bomzer

Dr. Herbert Bomzer az Amerikai Rabbitanács tagja és az Ocean 
Parkwayi Young Israel zsinagóga rabbija 2013 februárjában 
hunyt el. Az interjú 2009 júniusában készült, Brooklynban.

nagógában voltam, a Rebbe rám 
mosolygott és melegen üdvözölt.

1987ben két hétre Oroszor
szágba utaztam a Rebbe kérésé
re. Minden tekintetben a Rebbe 
küldöttje voltam. Mivel abban  
az időben nem voltak rabbik 
Moszkvában, nekem kellett el
lenőriznem a válóleveleket, és  
megállapítani, hogy melyik 
olyan nőnek lehet házasodá
si engedélyt adni, akinek eltűnt 
a férje. Az én feladatom volt to
vábbá, hogy ellenőrizzem, hogy 
a betérések az előírásoknak 
meg felelően zajlanake.

A Chábád volt az egyetlen 
mozgalom akkoriban Orosz or
szág ban, mely aktívan segítet
te a zsidó élet fennmaradását. A 
hetven éven át tartó kommunista 
rendszer alatt sok zsidó elszakadt 
ősei hagyományától. Hetven év 
rengeteg idő, s a Chábád mozga
lom folyamatosan működött, a 
hatalmas veszély ellenére is.

tornő a Caledonian kórházban 
dolgozott és a téma nagy szakér
tőjének számított. Elmondtam a 
lányomnak, hogy mit tanácsolt a 
Rebbe. Ő így felelt: „De holnap 
orvosi vizsgálatra kell mennem. 
Mit tegyünk most?”

Akkoriban még nem igazán 
voltam haszid, ezért így feleltem: 
„Semmi gond, majd én elvisz
lek az orvoshoz.” Másnap elmen
tünk a vizsgálatra. Amikor a lá
nyom kijött, így szólt: „Apa, nem 
tudom, mi folyik itt. A doktornő 
azt mondta, hogy ha hét hóna
pig ágyban maradok, jó eséllyel 
egészséges gyermekem születik.” 

Na, ehhez mit szólnak? Az 
orvos ugyanarra az eredmény
re jutott. Megerősítette, amit a 
Rebbe már eleve tudott. Etty a 
következő hét hónapot nálunk 
töltötte, és egészséges gyermek
nek adott életet.

Ezek után a barátságunk 
Kotlarsky rabbival még szoro

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 the over 1,100 videotaped interviews 
conducted to date. Please share your comments and suggestions. mystory@jemedia.org
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My name is Herbert (Chaim Zev) Bomzer. I was 
ordained a rabbi by Rabbi Moshe Feinstein and 
also by Rabbi Joseph B. Soloveitchik at Yeshiva 

University, where I obtained a doctorate in Jewish 
Education. For forty years, until my retirement in 1995, 
I served as the rabbi of Young Israel of Ocean Parkway 
and as professor of Talmud at Yeshiva University. I 
mention this because my education and career path 
have been decidedly Modern Orthodox, yet I call myself 
a Lubavitcher chasid. And I’d like to tell the story of how 
that came about.

It all began about thirty-five years ago when I befriended 
Rabbi Moshe Kotlarsky, who worked for Merkos L’Inyonei 
Chinuch, under the Lubavitcher Rebbe. 

Around this time my oldest daughter Etty was going 
through a rough time. She had gotten married to a 
wonderful young man, a Kohen, a real scholar, and was 
trying to have a family. But each time she got pregnant 
she would miscarry. It happened once, twice, three times. 
Each time – heartbreak.

And then she got pregnant for the fourth time — this was 

in 1983 — and we were all holding our breath.  I confided 
my concerns to Rabbi Kotlarsky. “My daughter is two 
months pregnant and having a very hard time,” I told him.

 “Why don’t you write a letter to the Rebbe?” he asked.

I said, “Moshe, I’ve never done a thing like that… I don’t 
even know the formalities of how to write a letter to the 
Rebbe.” I mean writing “To our holy Rebbe” was just 
not part of my vocabulary. But he promised to help me, 
so I agreed to do it. After all, what wouldn’t I do for my 
daughter?

I wrote the letter which was delivered to the Rebbe’s 
office. Rabbi Leibel Groner, the Rebbe’s secretary, said 
that it would take two to three days to get an answer. But 
just one hour later, the answer came back! The Rebbe 
said, “She should remain in bed for the next seven months, 
and she will have a living child.”

It so happened that when I got the answer my daughter 
was staying in our house. She lived in New Jersey but 
she had come into Brooklyn for an appointment with a 
doctor that was scheduled for the next morning. This 
doctor, a Filipino woman at Caledonian Hospital here, was 
supposed to be the expert in these matters.

 So I told my daughter what the Rebbe advised. But she 
said, “What about the appointment with this doctor? 
What should we do?”

I wasn’t that much of a chasid yet, so I said, “Okay, I’ll take 
you to the doctor.”

The next day I took her to the doctor and, when she came 
out, she said, “Daddy, I don’t know what’s happening here. 
The doctor said that if I get into bed for the next seven 
months, I have a good chance of having a live baby.”

Now, how do you like that? The doctor reached the same 
conclusion — she confirmed what the Rebbe already 
knew!

Etty stayed in our house for the next seven months and 
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Kóser konyha
Mustáros pulykacomb 

sütve
Húsos, glutén és tojásmentes

2 kg pulyka felsőcomb, 
  nagyobb kockákra vágva
34 ek. dijoni mustár
só, bors és szárított 
  koriander, ízlés szerint
6 ek. étolaj
3 nagy hagyma felszeletelve
5 gerezd fokhagyma 
  összetörve 
  vagy apróra kockázva

A mustárt összekeverjük a 
fűszerekkel, és beleforgat
juk a felkockázott húst. Az 
olajat vastag aljú, mély ser
penyőben, vagy tagineban 
felforrósítjuk, beledobjuk a 
hagymát, a fokhagymát és 
a húst, alaposan megkever
jük, majd letakarjuk, és a sa
ját levében, vigyázva, hogy 
meg ne égjen, egy óra alatt 
készre főzzük. A tagine csú
csos fedelében folyamato
san kering az ételből fel
szálló gőz, így az edényben 
készülő hús és zöldségek 
különleges eljárással főnek
sülnek meg, és kisebb a ve
szélye annak, hogy odaég az 
ebéd. A mustár mindenkép
pen igényel kósersági pecsé
tet a benne levő összetevők, 
illetve adalékanyagok miatt.

Magyar esküvő az izraeli lubavicsi faluban
December 31én Kfár Chá bád
ban állt a chüpe alá Oberlander 
Náchmán és Chani Vorst, hogy a 
zsidó hagyományoknak megfe
lelően egybekeljenek. Az eskü
vő sok szempontból különleges 
volt. A szertartást a szokásoktól 
eltérően nem a település főrab
bija, Méir Áskenázi vezette, ha
nem a milánói lubavicsi rabbija, 

cai zsinagógába jártak, illetve az 
Oberlander család otthonában 
ismerkedtek zsidó gyökereikkel. 
„Nagyon jó volt látni a sok régi 
arcot, együtt örülni velük, látni 
az ’unokákat’, a következő gene
rációt.” – mondta el Oberlander 
Báruch rabbi.  

Az esküvőn részt vett többek 
közt Berl Lázár, Oroszország fő  Az Oberlander és a Feldman 

házaspár

A rabbi válaszol
Miről tanúskodik az esküvői tanú?

din volt vezetője; Bát Jám szfá
rádi újonnan kinevezett főrab
bija, Élijáhu BárSálom valamint 
sok Chábád sliách is. 

Az ifjú pár számára rendezett 
sevá bráchot vacsorák egyikére a 
házigazda, a menyasszony uno
katestvére, aki ÉszakTel aviv
ban lubavicsi küldött, elhív
ta Ilán Mort, aki tavalyig Bu
da pesten volt izraeli nagykö vet. 
Beszédében mesélt az Ober lan
der rabbihoz fűződő régi barát
ságáról, és méltatta a magyaror
szági Chábád sikeres munkáját.

Ezúton kívánunk sok bol
dogságot az ifjú párnak! Chani, 
Náchmán: Mázl tov!

Háromszor van szükség tanúra 
az esküvő során: 1. alá kell írni
uk a kötubát (házasságlevelet), 
2. látniuk kell az eljegyzést és 
a hupát, végül pedig 3. látniuk 
kell a chéder jichudot, amikor 
rögtön a hupá után a fiatal pár 
először vonul vissza férjként és 
feleségként (Sulchán Áruch EH 55:1.; 
(Nité Gávriél, Niszuin 1. kötet 37:2., 4.). 
Mindenképpen minden résznél 
legalább két tanúra van szükség 
(5Mózes 19:15., 17:6.), és tanú nélkül 
nem is érvényes az esküvő, még 
akkor sem, ha a vőlegény és a 
mennyasszony elismeri, hogy az 
megtörtént (SÁ uo. 42:2.). 

A tanúk nem lehetnek roko
nai (testvér, sógor, gyerek, szülő, 
unokatestvér) sem a vőlegény
nek, sem a menyasszonynak, 
sem pedig egymásnak (SÁ CM 
33:2.; Nité Gávriél uo. 20:3.). Istenfé
lőnek és vallásosnak kell lenniük 
(2Mózes 23:1.; SÁ uo. 34:1–2.), ellenke
ző esetben nem bízhatunk meg 
benne, hogy nem fognak hami
san tanúskodni (Urim vötumim a SÁ
hoz, Urim 28:3. Lásd még Nodá biJehudá 
responsum, EH kámá 57. fejezet). 

A kötubát a tanúk a héber 
nevükkel és az apjuk zsidó ne
vével írják alá (SÁ EH 130:11.) [en
nek hiányában a polgári nevét 

kell feltüntetni.] Jelölni kell, ha 
a tanú kohén vagy lévi (SÁ uo. 
129:7.). Van, hogy a vezetéknevet 
is feltüntetik.

A szertartás során a tanúk
nak a rabbi megmutatja a gyű
rűt, és ki kell jelenteniük, hogy 
eléri a minimum egy prtuá (kb 
10 ft) értéket (SÁ uo. 31:2. RöMÁ). 
A chéder jichudnál pedig el
lenőrzik, hogy zárte a szoba, 
nincse benne egy harmadik 
személy (lásd A Sulchán áruch kivona
ta 148:1.) és hogy legalább 5 per
cet ott töltsenek a fiatalok (Nité 
Gávriél uo. 37:8.). 

Oberlander Báruch

Moshe Lázár rabbi – aki a vőle
gény anyai nagyapja is egyben. 

Az esküvőn szokatlanul sok 
magyar szót is lehetett hallani, 
hiszen Budapestről egy nagyobb 
„delegáció” érkezett, melyet ba
rátok és a helyi sliáchok alkot
tak, valamint összegyűltek azok 
az Izraelben élő magyarok is, 
akik valamikor a Vasvári Pál ut

rabbija, Jichák Jehudá Jeruslavsky 
rabbi; Kirját Gát főrabbija, Mose 
Havlin rabbi; Rechovot Chábád 
rabbija, Menáchem Mendel Glu
chov szky; Élijáhu Landau rab
bi Bné Brákból; Szimchá Bunim 
Lei zerson rabbi Jeruzsálemből; a 
Kirját Átában élő makói rab bi, 
Lemberger Simon rabbi; Jir mi
jáhu Cohen rabbi, a párizsi bét 

rabbija (a vő
legény nagy
bátyja); Kfár 
Chábád fő
rabbija, Méir 
Áskenázi rab
bi; a menyasz
szony lakhe
lyének, Kirját 
Máláchi fő

 A vőlegény és a magyar „delegáció” egy része


