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ZSTSZ nyári kurzus
A Zsidó Tudományok Szabad-
egyeteme (ZSTSZ) idén is el-
indítja nyári szemeszterét, 
melynek során minden részt-
vevőnek alkalma nyílik a zsidó 
tudományok mélyebb megis-
merésére. Az EMIH szabad-
egyetemének nyári képzése 
augusztus 21. és szeptember 
2. között vár mindenkit, aki 
érdeklődik a zsidó kultúra és 
vallás iránt, valamint szívesen 
gyarapítaná tudását a zsidó 
történelem és hagyományok 
terén. A kurzus utolsó napján 
a pont egy héttel később kez-
dődő őszi nagyünnepekre ké-
szítik fel a résztvevőket. Jelent-
kezőket a nagy érdeklődésre 
való tekintettel még korláto-
zott számban tudunk fogad-
ni. Részletes program, jelent-
kezés: www.zstsz.hu

Sóletfesztivál
Budapest kóser 
gasztro-ünnepe

2018-ban negyedik alkalom-
mal kerül megrendezésre a 
nép szerű zsidó gasztrofesztivál 
a belváros szívében, a Kazinczy 
utcában. A résztvevők nem-
csak négy különböző ország 
só letjét, hanem számos más 
tra dicionális zsidó ételt és italt 
is megkóstolhatnak, ezen túl 
be pillantást nyerhetnek a kó-
ser konyha és zsidó élet rejtel-
meibe. Az EMIH által szerve-
zett egész napos fesztiválon a 
gasztronómiai élmények mel-
lett élő koncertek, gyermek-
foglalkozások, kulturális prog-
ramok várják az érdeklődőket.

Időpont: 
2018. augusztus 26-án, 

11-21 óra között
Helyszín: Budapest, VII.,  

Kazinczy utca – a Király utca 
és Wesselényi utca közötti 

szakaszon
A rendezvény ingyenes!
www.soletfesztival.hu

„Megvigasztalta az Örökkévaló 
az ő népét és szegényeinek irgalmaz”

Sábát Náchámu és a hét vigasztaló hét

Amikor egy rokonunkat, bará-
tunkat veszteség éri, és bánatban 
szenved, akkor vigasztaljuk őt, 
kedves, bíztató szavakkal támo-
gatjuk a lelkét. Ilyen lelki támo-
gatásra van szükségünk nekünk 
is az áv hó 9-ei gyásznap után, 
mikor a világ zsidói a Szentélyek 
lerombolására emlékezünk év-
ről évre. A vigasztalást Jesájáhu 
prófétától kapjuk meg. 

A Tisá böáv utáni szomba-
tot a háftárá első szava után Sá-
bát Náchámunak hívjuk, melyet 
magyarul a „vigasztalás szom-
batjának” is nevezünk. Ettől 
kezdve egészen Ros hásánáig, 
összesen hét héten keresztül „vi-
gasztaló háftárát” olvasunk fel 
Jesájáhu próféta könyvéből. 

„Vigasztaljátok, vigasztaljá-
tok népemet, mondja Istenetek.” 
(Jesájá 40:1.) – az első mondat, 
amit felolvasunk az első vigasz-
taló szombaton, mely reflektál a 

Tisá böávkor olvasott Échá szö-
vegére: „Sírva sír az éjszakában 
s könnye az orcáján, nincs vi-
gasztalója néki mind a szeretői 
közt, mind a barátai hűtlenek 
hozzá, lettek neki ellenségeivé. 
[…] Tisztátalansága az uszálya-
in, nem gondolt végére, csodá-
latosan hanyatlott, nincs neki 
vigasztalója: lásd, Örökkévaló, 
nyomorúságomat, mert fenn-
héjázott az ellenség!” (Jeremiás 
1:2., 9.) 

A gyászhetek után, ezekre, 
az újévig tartó hetekre egyfaj-
ta fellendülési időszakként is te-
kinthetünk – mind fizikai, mind 
mentális értelemben. Ezekre a 
hetekre időzíti nyaralását a leg-
több vallásos zsidó, ilyenkor töl-
tődünk fel az őszi nagyünne-
pekre. 

Elég csak Budapest utcá-
in szétnézni, és számos orto-
dox zsidó családot láthatunk sé-

tálni. A Carmel glatt kóser étte-
remben például már három hét-
tel ezelőtt minden hely elfogyott 
a mostani sábeszre, mert az itt 
üdülők előrelátóan lefoglalták 
az asztalokat.

Az elmúlt sábesz tikkasztó 
napján kezdtük olvasni, a mos-
ta nin pedig folytatjuk a Tóra 
ta lán legismertebb mondatait: 
„Halljad Izrael, az Örökkéva ló, 
a mi Istenünk, az Örökkévaló 
egy! Szeresd tehát az Örökké va-
lót, a te Istenedet egész szíved-
del, egész lelkeddel és egész 
erőd del.” (5Mózes 6:4-5.). Tórai 
idézetek, melyek elmondásával 
és érintésével – a mezüzében és a 
tfilin pergamentekercseire is fel 
vannak írva – nap mint nap erő-
sítjük hitünket és felidézésük kel 
ezekben a forró nyári napokban 
üdítjük lelkünket.

Bízzunk hát az Örökkévaló-
ban és vigasztalódjunk általa. 
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Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (VI., Vasvári Pál u. 5.)

Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 20.00 Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban, Károly krt. 20.)
Péntek: 18.30 Oberlander Báruch rabbi előadása; 
  19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás, 9.15 Reggeli ima, majd Kidus 
  19.50 Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Hétfő-péntek (munkanapokon): 6.30 Reggeli ima
Péntek: 19.00 Tanulás 
  19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus
Szombat: 9:15 Hetiszakasz a kabbala tükrében
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus

Hetiszakasz
Mózes búcsúbeszéde

Hetiszakaszunkban – Ékev
(5Mó zes 7:12–11:25.) – Mózes  
folytatja összefoglaló elbe szé - 
 lé  sét. Elmondja, hogyan tör tént  
az aranyborjú imádásának vét-
ke és a elbeszéli több sivatagi 

zavargás történetét, a Korách 
lá zadás kö vet kezményeit, majd  
Isten sze retetére és a paran-
cso latok be tar tására szólítja fel  
a népet, amely rövidesen elfog-
lal ja – nélküle – az Ígéret Földjét.  

Zsidó híradó
Megjelent az Egység 108. száma

A júliusi Egység magazinban 
a magyar zsidóság múltját, je-
lenét és jövőjét járjuk körbe. 
Köves Slomó írásában az 1868-
as emancipációs törvénytől 
kezdve elemzi a magyar zsi-
dók és a közpolitika viszony-
rendszerét, amely fontos ta-
nulságul szolgálhat jelenünk 
alakításához is. Hírt adunk a 
Tett és Védelem Alapítvány ál-
tal kezdeményezett antiszemi-
tizmus-kutatásról, ennek kap-
csán Bodnár Dániellel, a TEV 
elnökével is beszélgettünk.

Folytatódik Oberlander 
Bá  ruch rabbi írása a strasshofi 
em lékekről, a Judapest-ro vat-
ban pedig Balatonfüred zsidó 
múltjáról, jelenéről és a jövő-
beni tervekről olvashatnak.

Egy magyar vallásos zsidó 
lányka, a 13 éves Gerstetner 
Ziszi naplójába is beleolvas-
hatunk, ami érdekes adalé-

kokkal szolgál a háború alat-
ti Budapest mindennapjairól 
a családi eseményektől a buj-
kálásig.

Interjú készült Katz Dávid-
dal, akit mostanában a Köves 
Slomóval folytatott élő adá-
sokból ismerhetünk, koráb-
ban ő volt az egyik készítője a 
Bibsinfo rövidfilmjeinek. A be-
szélgetésből sok érdekeset meg-
tudhatnak róla azok is, akiknek 
eddig voltak fenntartásai a fia-
talemberrel kapcsolatban.

A Judapest rovat vezetője, 
Cseh Viktor nyaralni ment Ba-
latonfüredre. Persze ott sem tét -
lenkedett: felderítette a helyi zsi-
dóság múltját jelenét és jövőjét.

Gasztro-rovatunkban a kó-
serság nyaralás közbeni be-
tartásáról esik bővebben szó, 
fontos ta nácsokat, praktikákat 
olvashatunk erről Dénes Anna 
tol lából.

A részben az egész

a babiloni fogságból való vissza-
térésről szól, tehát egy gáluti ál-
lapot végéről, így az szervesen 
kapcsolódik a szombat élményé-
hez is, vagyis az eljövendő világ 
víziójához. Ez mindig emlékez-
tet arra, hogy bármilyen nehéz 
is volt a hetünk, a szombat már 
közel van, csak úgy, mint a mes-
siás, hogy megváltson minket a 
száműzetésünkből.

Fentiek jó például szolgálnak 
arra, hogy már egyetlen paran-
csolatban is, a zsidó hitnek a tel-
jes, lényegi keresztmetszetét lel-
hetjük fel, avagy az Ádám Éden 
kertből való kiűzésének – tehát 
az első gálutnak – és a messiási 
–, tehát az utolsó, teljes Megvál-
tásnak a szimbólumait.

Ezek fényében pedig a „mi-
nek ragaszkodjak egy parancso-
lathoz, ha a többit úgysem fo-
gom tudni betartani” attitűdje is 
megdől. 

Az Istenhez való kapcsolódás 
lehetőségét ugyanis a Tóra pa-
rancsolatai teremtik meg, s mi-
vel azoknak nincs „lejárati ide-
jük”, már egyetlen parancsolat, 
egyszeri megcselekvésén keresz-
tül is, örök kötelékkel kapcso-
lódtunk Istenhez.

Kovács Jichak rabbinövendék

„És midőn eszel és jóllaksz, áldd 
az Örökkévalót, a te Istenedet ama 
jó országért, melyet neked adott.”1

Bölcseink, eheti szakaszunk-
nak, az Ékevnek a fent idézett 
verséből vezették le az asztali ál-
dás parancsolatát.

A haszid filozófia tanítja, 
hogy a mi világunk egy szám-
űzetés, ami alól csak a szom-
bat napja képez kivételt, amely 
olyan a gáluti hétköznapok sötét 
ren getegében, mint egy kis íze-
lítő az oly’ hőn áhított eljöven-
dő világból.

Az asztali áldás előtti zsol-
tár-versek is ehhez a tanítás-
hoz igazódnak. Hétköznap, a 
137. zsoltárt mondjuk el az ál-
dás előtt, amely a zsidó nép azon 
tragikus pillanatáról számol be, 
amikor a babiloni katonák az el-
hurcoltakat éneklésre akarták 
kényszeríteni, hogy ezzel is még 
jobban megalázzák őket. Ezen  
sorok így mindig emlékeztető-
ül szolgálnak arra, hogy tudjuk: 
bárhol is vagyunk, bármit is csi-
nálunk, még mindig a gálutnak 
a béklyóit nyögjük.

Ezzel szemben szombaton, 
az asztali áldást megelőzően a 
126. zsoltárt olvassuk fel, amely 

1 5Mózes 8:10.
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szakadástól 
AZ érTéKEK HáZASSáGáIG
A mAgyAR politikA ÉS zSidó StRAtÉgiA 150 Éve
mindenkinek, aki egy rövid írásban próbálja tömören összefoglalni a magyarországi zsidó iden-
titás változásait az 1868-as emancipációs törvény óta, hamar rá kell ébrednie, hogy nagy fába 
vágta a fejszéjét. százötven évről ugyanis meglehetősen nehéz sarkítások nélkül beszélni. a vállal-
kozás azonban nem reménytelen: a gondolatkísérlet végén meglepően könnyen kiderülhet, hogy 
a széles perspektívájú áttekintés a közpolitika és a magyar zsidók összetett és érzékeny viszony-
rendszerének felfejtésén keresztül nem csupán azt teheti világosabbá, hogy miként jutottunk idáig, 
hanem fontos tanulságul szolgálhat a jelenünk alakításához is. Köves slomó írása

Eötvös József 1841-ben adta köz-
re röpirat formájában A zsidók em-
ancipációja című értekezését, ami 
megfogalmazta az optimista eman-
ci pációs nézetet: mely szerint a 
zsi dóknak ugyanúgy járnak jogok, 
ahogyan a többi polgárnak, azokat 
nem szükséges feltételekhez kötni, 
a kedvezményezettek a számukra 
megnyíló lehetőségek birtokában 
vé gül úgyis jó magyarok lesznek. 

Ennél bizalmatlanabb álláspont-
ra helyezkedett Kossuth. Az általa 
is képviselt pesszimista emancipáci-
ós nézet, amelyet a Pesti Hírlapban 
1844. május 5-én megjelent írásá-
ban is ismertetett, azt hangsúlyoz-
ta, hogy bár a magyarok adhatnak 
egyenlő jogokat a zsidóknak, amíg 
azok nem esznek egy asztalnál a 

„legyetek mAgyARok, 
ÉS AduNk Nektek JogokAt!” 
Az első korszak mottója világossá 
teszi a többségi társadalom korabeli 
elvárásait a zsidókra vonatkozóan. 
A zsidókkal kapcsolatos lépéseket 
formába öntő megfontolások körét 
egy nagyon határozott, ugyanakkor 
meglehetősen öncélú nemzetiségi 
politikából és a magyar nemzeti 
identitáshoz kapcsolódó érdekből 
levezetett gondolat dominálta: az, 
hogy a történelmi Magyarország 
területén a magyar népesség aránya 
nem érte el az ötven százalékot. A 
6-800 ezer zsidó származású ember 
maradéktalan kulturális és nyelvi 
asszimilációjától azt remélhették, 
hogy a magyar nemzetiség többség-
be kerül a nemzet határain belül.Sz
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4. Sóletfesztivál

Zsidó kulináris kaland  

a Kazinczy utcában

2018. augusztus 26.  

vasárnap 11-21 óráig

VII. ker., Kazinczy utca

www.soletfesztival.hu

4 féle sóletkülönlegesség   

Hagyományos zsidó ételek   

Koncertek   

Klezmerész  Oláh Gergo  Iszkiri  Nigun   

Gyerekprogramok   

Kérdezd a rabbit! stand
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JUDAIZMUS
GYORSTALPALÓ

A ZSIDÓ TUDOMÁNYOK 
SZABADEGYETEMÉNEK 
NYÁRI SZEMESZTERE

2018. augusztus 21. - szeptember 2.

Ismerkedj meg jobban a zsidó  
hagyományokkal és sajátítsd el  
a héber olvasás alapjait! 

Főbb témáink:
Biblia és Talmud
Háláchá – Zsidó jog
Kabbala
Antiszemitizmus
Zsidó naptár és ünnepek
Kóser étkezés
Házasság

Helyszín: Keren Or Központ, 1052 

Budapest, Károly krt. 20. 

Részvételi díj: 10 000 Ft/fő,  

a tankönyv ára: 3500 Ft

Jelentkezés és további információ:  

061 268 0183 | posta@zsido.com

www.zstsz.hu
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Nyaral 
a Judapest

a kaftáNtolvaJ visszakérdez 
Interjú Katz Dáviddal

Merre tovább, 
Magyar zsidóság? 
felmérés – eredmények 
és interjú kovács andrással

Köves Slomó: 
A MAgyAr politiKA 
éS zSidó StrAtégiA 150 éve

egységאחדות

Magyar zsidók lapJa • EgységEs MagyarországI IzraElIta HItKözség

ירחון יהדות הונגריה
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létszáma mögött húzódó valódi 
emberi tragédiákat. A naplót olvas-
va kezdetben mintha két világban 
mozognánk: az egyikben a gond-
talan kislány életét olvassuk, aki 
játszik, iskolába jár, családi esemé-
nyekre készül, ezzel párhuzamo-
san újra meg újra felbukkan a ke - 
gyet len külvilág: 

1943. január 16. szombat este
„...Elsősorban a csütörtökön kap-
tam a Hindytől [unokatestvér] egy 
„Capitaly” tár sas játékot. Nagyon 
örültem neki, he lyébe egy töltőtollat 
veszek. Most Sá beszon itt van a Szat-
mári Rebbe. Nagyon örülök annak 
is, hogy a tanító úr pénteken bevonult 
a munkatáborba, és Sábeszkor haza 
engedték. A délután nagyon jól telt el, 
a Hindivel és a Szolival sétáltunk…”

A geStetNeR cSAlád Élete
De ne szaladjunk ennyire előre, elő-
ször ismerkedjünk meg Ziszivel és a 
Gestetner családdal! Magáról a Ges-
tetner családról Oberlander Báruch 
rabbitól kaptam felvilágosítást. Ő 
ugyanis távoli rokonságban áll ve-

lük: „Ükapám elvett egy Gestetner 
lányt” – mondja a rabbi. A család 
sok nemzedéken át Csornán élt. 
Gestetner Ámrám (Imre), óranagy-
kereskedő először Győrbe, majd 
onnan Újpestre költözött, ahol na-
gyon aktív tagja volt a közösségnek. 
Az édesanya a pozsonyi Schreiber 
Mózes rabbi, a Chátám Szofer le-
származottja. A családban 11 gyerek 
volt, 9 lány és 2 fiú, a sorban a hato-

dik Ziszi. (A család harmadik gyer-
meke kétéves korában meghalt.) A 
napló kezdetekor két lány, Rajzi és 
Chájli már férjezett asszonyok, fér-
jeik a családfő üzletében dolgoztak. 

Ebben a magyar haszid miliőben 
nevelkedik tehát a 13 éves Ziszi, aki-
nek életét az iskola, a család, a zsi dó 
ünnepek és persze a ruhák, va la mint 
a jövendő életre való készülés tölti ki. 

1943. május 15.
… örülök annak, hogy már csak 
egy lány eljegyzését kell végignéznem, 
aztán már én vagyok soron. Jaj már 
előre borzóg a hátam! De ezt a témát 
hagyjuk naplócskám, még várunk 
addig egy kis időt…

1943. június 25.
…Szerdán utazunk Nógrád-Ber-
celre nyaralni…most minden nap 
megyek a Lukácsba, nagyon jól ér-
zem ott magam, már a mély vízben is 
úszom, és már ugrok is…

1943. aug 31.
Mikor hazajöttem a dr. Mama 
Mátrafüredre utazott így hát Szoly 

Ziszi édesapja, Gestetner Imre
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Velem és a Rebbével történt

A Rebbe ajánlata: tanulásért nyári tábor
Egy torontói Chábád-csa lád-
ban nőttem fel, és a Rebbe már 
egészen kis koromban is nagy 
hatással volt rám. Már mielőtt 
megismertem volna, tudtam, 
hogy a Rebbe ad erőt a csalá-
dunknak. Emlékszem a Rebbe 
le veleire, melyeket apámnak 
küldött. Apám mindig alapo-
san felkészült, mielőtt elolvasta 
volna a Rebbe szavait. Kezet 
mosott, felvette a gártliját – a 
haszidok által hordott övet –, 
és csak ezután kezdett neki az 
olvasásnak. Időről időre ellá-
togattunk New Yorkba, hogy a 
nagyszüleimnél töltsük szukot 
ünnepét. Nagyon vártuk ezeket 
az utazásokat, mert ilyenkor 
lehetőségünk nyílt arra, hogy 
részt vegyünk a Rebbe összejö-
vetelein, és akár személyesen is 
találkozhassunk vele.

Bár még gyermek voltam, 
tisztán emlékszem az el ső ilyen 
találkozásra. 1954 körül tör-
tént, amikor öt éves voltam. 
Abban a korban még termé-
szetesen nem értettem meg a 
Rebbe jelentőségét, de éreztem 
a nagyságát és ámulatba estem 
tőle.

Emlékszem, hogy a tanul-
mányaimról kérdezgetett. Az 
a tény, hogy figyelmet fordí-
tott rám és a testvéreimmel is 
egyenként elbeszélgetett, jól 
mu tatja, hogy mennyire fonto-
sak voltak számára a gyerekek. 

1960-ban, amikor 11 éves 
voltam, apám elvitt magával a 
Rebbéhez. A testvérem ekkor 
egy nyári táborban volt New 
York közelében. A találkozó 
közben a Rebbe rám nézett, és 
mintha olvasna a gondolataim-
ban, így szólt: „Ahogy az arcki-
fejezésedből ítélem, te is szíve-
sen lennél a táborban.” „Igen, 
igen, szeretnék” – válaszoltam 
örömmel. „Akkor kötök veled 
egy üzletet” – mondta nekem, a 
11 éves gyereknek. „Ha megígé-

red, hogy megtanulsz fejből két 
traktátust a Misnából, megké-
rem apádat, hogy engedjen el.”

Azonnal beleegyeztem. Nem  
is gondoltam át, hogy ez mi-
lyen nehéz is lesz, és így nem 
is marad túl sok időm a nyári 
vakációra, de belevágtam. El-
mentem a táborba, és nagyon 
élveztem.

 A Rebbe így szólt: „Úgy tű-
nik, hogy mindketten tehet-
ségesek vagytok a pilpulban”. 
Pilpul alatt azt értette, hogy va-
laki képes megvizsgálni a kü-
lönböző talmudi döntések fo-
galmi különbségeit a szöveg-
ben lévő, látszólagos ellent-
mondásokra összpontosítva. 
Arra bátorított, hogy csiszol-

Később, miután elvégeztem a 
montreali Chábád jesivát, több 
társammal együtt a New York-i 
Chábád jesivában töltöttem el 
néhány évet. Ott az volt a szo-
kás, hogy születésnap alkalmá-
val személyes találkozóra lehe-
tett menni a Rebbéhez. Ezek rö-
vid, néhány perces találkozók 
voltak, melyek során a Rebbe ál-
dást adott, és alkalom nyílt arra 
is, hogy tanácsot kérjünk tőle. 

Az egyik évben komoly 
problémáim voltak a tanulótár-
sam mal, nagyon nehezen jöt-
tünk ki egymással. Bármit is 
mondott, biztos, hogy ellen-
keztem. Ha én mondtam vala-
mit, ő ellenkezett. A találkozón 
elmondtam a Rebbének, hogy 
magamban látom a hibát, ami-
ért állandóan vitáink vannak, 
és kértem, hogy adjon tanácsot 
az ügyben.

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

jam ezt a képességemet. Ezt kö-
vetően, ahányszor a tanulótár-
sammal vitatkoztam, már egé-
szen más színben láttam a hely-
zetet. Most pozitívumot láttam 
a nézeteltérésünkben, amely 
abból fakadt, hogy mindketten 
elégedetlenek voltunk a szöveg 
felszínes értelmezésével, és mé-
lyebbre akartunk ásni.

Miután befejeztük New 
York-i tanulmányainkat, az a 
döntés született, hogy a más vá-
rosból – Montrealból, New ark-
ból, Párizsból – érkezett diá-
koknak vissza kell térniük abba 
a jesivába, ahonnan jöttek. A 
döntés okát a Rebbe maga ma-
gyarázta el nekünk és ez a gesz-
tusa ismét igazán egyedülálló 
volt. A Zohár egyik metafori-
kus történetét mondta el, mely-
ben egy herceget a messzi tá-
volba küldtek. Merchákim – ezt 

a szót használta a Rebbe. Egy 
távoli helyre, ahol lehetősé-
ge lesz fejlődni, sokkal inkább, 
mint apja közelében, a palotá-
ban. A Rebbe ezután arról be-
szélt, hogy mekkora érdem egy 
távoli helyen szolgálatot telje-
síteni. Emlékszem, ekkor arra 
gondoltam, hogy milyen meg-
tisztelő lenne a Rebbe küldöt-
teként szolgálni valamilyen tá-
voli helyen.

Évekkel később, amikor a 
Rebbe küldötteként Dél-Afri-
kába utaztam, a Rebbe egy má-
sik megbízottján keresztül az 
áldását küldte, melyben ismét 
a merchákim kifejezést hasz-
nálta. Mondhatta volna, hogy 
Dél-Afrikába utazom, de ő ép-
pen azt a kifejezést használ-
ta, melynek kapcsán megszü-
letett bennem az elhatározás, 
hogy egy távoli helyen szeret-
nék szolgálni. 

Néhány év múlva hasonló 
eset történt. New Yorkban vol-
tam és készültem visszatérni 
Dél-Afrikába, amikor a Rebbe 
egy szombati beszédében ki-
jelentette, hogy van itt valaki, 
aki éppen egy távoli helyre ké-
szül visszatérni, és akire az ál-
dását adja. Különleges ajándék 
volt a számomra, hogy a Rebbe 
éppen ezt a szót használta. Ez 
a kifejezés azt jelentette, hogy 
a Rebbe tudta, hogy mire gon-
dolok, odafigyelt rám és támo-
gatott küldetésemben. Ez min-
dennél többet jelentett nekem.

Mendel Lipskar

Mendel Lipskar rabbi a dél-afrikai Chábád-mozgalom igazgatója. 
Az interjú 2014-ben készült.
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Igrew up in a Chabad home in Toronto where, at a very 
early age, I was influenced by the Rebbe. 

Before I ever met him, I knew the Rebbe was a force 
in the life of my family. I remember letters addressed 
to my father coming from the Rebbe , and the special 
excitement that entered the house when they arrived. My 
father never just ripped the letter open. He prepared for 
reading the Rebbe’s words. He  washed his hands and put 
on a gartel — the cloth belt worn by chasidim — and only 
then would he read the letter. Most of the time, he didn’t 
share with us kids what the Rebbe wrote, but we could 
tell that it meant a lot to him.

From time to time, we would travel to visit my 
grandparents in New York for Sukkot, and there was 
always such great anticipation, because we would be able 
to participate in the Rebbe’s farbrengens and possibly see 
the Rebbe in a private audience. 

Even as a child, I distinctly remember the first time that 
happened. It was around 1954, when I was five years old, 
and although I certainly didn’t understand the importance 
of the Rebbe, I could plainly see his majesty. So I was in 
awe. 

I recall that he asked me about my studies. The mere fact 
that he gave me any attention at all — and also to my 
siblings, whom he addressed each in a personal way — 
indicated a tremendous sensitivity toward children. 

I remember that at the farbrengens around Simchas Torah 
time, the custom was for the young children to get up on a 
table and sing a song. Afterwards, the Rebbe would direct 
someone to give us grape juice so we could say L’Chaim. It 
was a beautiful thing — to give the children center stage 
in front of all the adults. More importantly, he was also 
sowing seeds that would flourish later. The Rebbe wasn’t 
just making a kind gesture by paying attention to children 
— the Rebbe was nurturing a future generation.  

In 1960, when I was eleven years old, I accompanied my 
father to see the Rebbe, while my brother was attending 
Camp Gan Israel in upstate New York. During the 
audience, the Rebbe looked at me and, as if reading my 
mind, said, “By the look on your face, I can tell that you 
would like to go to camp as well.”

Of course, he was totally right. “Yes, yes, I would,” I 
replied, jumping at the chance. 

“I’ll make a deal with you,” the Rebbe continued, and 
those were the very words he used to me, an eleven-year-
old child. “I will make a deal with you. If you undertake to 
study two tractates of the Mishna by heart, I will ask your 
father to let you go.”

I immediately agreed. I didn’t realize how difficult it 
was going to be, and that I wasn’t going to have much 
of a summer vacation after that, but I followed through. 
Now in hindsight, I realize what a great move that was 

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 1200 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

Mustáros 
csirkemell

Húsos, glutén- és tojásmentes

1 kg csirkemell
2 nagy ek. mustár
2 ek. olívaolaj
3 gerezd fokhagyma, 
  összetörve
Só, bors, fokhagymapor, 
  őrölt koriander, ízlés szerint

A húst vékony szeletekre 
vágjuk. Egy kis tálban ösz-
szekeverjük a mustárt, az 
olívaolajat, a fokhagymát 
és a fűszereket, majd a hús-
ra öntjük, és alaposan elke-
verjük. Egy órára hűtőszek-
rénybe tesszük, ezalatt né-
hányszor átforgatjuk, hogy 
a mustáros keverék min-
den oldalon egyformán érje 
a húst. Pácolás után tűzálló 
tálba tesszük, és alufóliával 
letakarva, másfél óra alatt 
készre sütjük.

Ebben a receptben a hús 
mellett a mustár is kósersá-
gi felügyeletet igényel, mivel 
több összetevőből álló, fel-
dolgozott élelmiszer, és az 
összetevői is kósersági fel-
ügyeletet igényelnek. Emel-
lett vegyük azt is figyelem-
be, hogy a mustár úgyne-
vezett erős élelmiszer, vagy-
is ha húsos kanállal nyúlunk 
bele az üvegbe, akkor már 
nem használhatjuk többé te-
jeshez, ezért érdemes párve 
eszközzel szedni belőle.

Jobb későn, mint soha

A rabbi válaszol
Mit illik viselnie a nőknek egy temetésen?

Kedves Márti!
Hagyományőrző ortodox zsidók 
nem visznek virágot vagy koszo-
rút a temetésre, de neológ közös-
ségekben, úgy tudom, szoktak. 
Ahogy kérdezi is, a ha gyományos 
felfogás szerint ka vicsot teszünk a 
sírra. Ezzel is azt fejezzük ki, hogy 
ahogy a kő nem hervad el, úgy a 
lélek is örök (minderről lásd írásomat: 

A rabbi válaszol 76. fejezet). 

Hajadonoknak nem kell be-
fedniük a fejüket (lásd uo. 61. fejezet). 

Ugyanakkor hagyományőrző 

kö zösségekben elvárás a temetésen 
is a szemérmes öltözködés: a térdet 
fedő szoknya és a nem túl kivágott, 
könyököt és vállat fedő felsőrész 
(lásd Kvudá bát melech 106-135. oldal). 

A sötét szín viselése nem kö-
telező, de sokan választanak 
ilyen ruhát temetésre. A sötét- 
kék is megfelelő (Kol bo ál ávélut 1. 

kötet 10. paragrafus és 18. lábj.).

Részvétem a családját ért 
vesz  teség miatt, 

üdvözlettel:
Oberlander Báruch

Tisztelt Rabbi! 

Csütörtökön unokahúgom anyu-
kájának temetése lesz a Farkas-
réti Zsidó Temetőben. Illik vi-
rágot vinni? Koszorút? Követ? 
Ha  jadon vagyok, kell-e a fejemre 
ken dő? Hosszú szoknyában illik 
men ni? Nem ujjatlan, de rövid 
uj jú felsőt szabad viselni? A ruha 
szí nében a sötétkék megengedett?

Köszönettel: 
Márti

Lapunk idei 37-es számában ol-
vashattak egy 1948-ban történt 
brit miláról és a 70 év elteltével 
létrejött találkozásról. 

Az akkori történet szereplő-
inek életében újabb események 
zajlottak le az elmúlt hetekben. 
Klein Péter édesapja visszatéré-
se után – a politikai viszonyok 
okán – nem kapott izraeli útle-
velet. Aztán az idén jött egy vá-
ratlan fordulat. Klein Péter így 
mesélt erről: „Július 13. pén-
tek, Áv hó 1. mind a civil, mind 
a zsidó naptár jelentős idősza-
ka. A babonásoknak szerencsét-
len nap, a zsidóságban gyász-
időszak kezdete, a Jeruzsálemi 
Szentély felégetése, majd a zsidó 
nép kétezer évig tartó száműze-
tése a Szentföldről. Ez az idő-
szak a gondolkodás, az önma-
gunkkal való szembenézés ide-
je, ami egyben lehetőség a meg-
erősödésre, felemelkedésre.  

A háború után a megma-

radt kicsiny ózdi zsidó közös-
ség tovább fogyatkozott. Sokan 
már ‘56-ban útnak indultak. A 
nagymamám már türelmetlen 

volt.  Félt, hogy csak ők marad-
nak már otthon. Végül sikerült 
meggyőzni nagypapámat, és 
1957 júniusában a csálád – köz-
tük édesapám – útnak indult a 
Szentföldre. Hajóval, viszontag-
ságos úton, az ismeretlen lehe-
tőséget keresve. Gyönyörű éve-
ket töltöttek ott. Apunak min-

dig van egy új történet a tarso-
lyában erről az időszakról. 5 év 
után, 1962 nyarán mégis vissza-
tértek, itt volt dolguk...

Apu nemrég töltötte be a 70. 
életévét, évre, hónapra egyidős 
Izrael Állammal. Arra gondol-
tunk, ideje valamit pótolni. 56 
év telt el azóta. Pontosan 56, 
napra. 1962. július 13. péntek. 
Mázál Tov!” 

A mellékelt fényképet látva 
minden kiderül.


