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Hatalmas örömünnep kísérte 
az EMIH Tóra és zsinagóga avatásait

Büszkék vagyunk a múltunkra, 
hagyományainkra és úgy gon-
doljuk, hogy Magyarországon 
és Budapesten nemcsak múltja, 
hanem jelene és jövője is van a 
zsidó közösségnek – jelentette 
ki Köves Slomó, az Egységes Ma-
gyarországi Izraelita Hitközség 
(EMIH) vezető rabbija vasárnap 
Budapesten, a közösség két új 
Duna menti zsinagógájának és 
két új tóratekercsének avatási 
ünnepségén.

Több száz ember jelenlétében 
fejezték be tegnap délután Bu-
dapesten azt a két tóratekercset, 
amelyet Újlipótváros és Szent-
endre új zsinagógájában helyez-
tek el vasárnap délután nagysza-
bású ünnepség keretében.

A Cipők a Duna-parton ho-
lokauszt-emlékmű mellett áll-
va a rabbi elmondta, hogy a ma-
gyar zsidó közösség végre sza-
badon, büszkén és emelt fővel 
élheti meg saját identitását, ta-
nulhatja és ismerheti meg saját 
hagyományait, és ezt az örömet a 
többségi társadalom tagjaival is 
meg tudja osztani.

Fónagy János, nemzeti va-
gyonnal kapcsolatos parlamenti 
ügyekért felelős államtitkár Ben-
jamin Netanjahu másfél évvel ez-
előtt Budapesten elmondott sza-
vai alapján a zsidó népet olyan 
különleges fának nevezte, amely 
mély gyökereinek és a jövő felé 
törő ágainak köszönhetően Eu-
rópa második legnagyobb zsidó 
közösségévé fejlődött ki mára.

Az Izraeli Főrabbinátus kép-
viseletében Eliezer Simcha Weiss 
rabbi mondott beszédet, aki sze-
rint ma az Izrael és Magyaror-
szág között fennálló kapcsola-
tok különlegesen pozitívak.

Oberlander Báruch, a Buda-
pesti Ortodox Rabbinátus ve-
zetője hangsúlyozta: 30 évvel 
ezelőtt azért érkezett Magyar-
országra, hogy családjával be-
teljesítse azt a küldetést, amit a 
Lubavicsi Rebbe egykor fontos-
nak látott, és felépüljön a közös-
ség ott, ahol édesapja egykoron 
saját szemével látott meghalni 
zsidókat a Duna partján. 

Az EMIH által felavatott két 
új tekercs a vasárnap megnyi-

tott két új zsinagóga és közössé-
gi központban kap otthont. Az 
egyik a szentendrei Cháj Galé-
riában, ahol Menachem Myers 
rabbivá avatását megelőzően 
Semjén Zsolt nemzetpolitiká-
ért, egyházügyekért és nemzeti-
ségekért felelős miniszterelnök-
helyettes is beszédet mondott, 
és egyben bejelentette: a ma-
gyar kormány és az EMIH átfo-
gó megállapodást kötött, amely-
nek értelmében a szervezet a leg-
magasabb kategóriában elismert 
egyházzá válik.

Az ünnepségsorozat harma-
dik felvonásaként Glitzenstein 
Sámuel rabbivá avatása követ-
kezett a ZSILIP Közösségi Köz-
pontban, ahol átadták a fővárosi 
Újlipótváros új zsinagógáját is.

A 2500 m2-es ingatlankomp-
lexum első részének átadásán 
Róth Alex, a központ támoga-
tója szüleire – Róth Simonra és 
Lenkére – emlékezve elmondta: 
családját sok szál köti Budapest-
hez, és fontosnak tartotta, hogy 
testvérével részt vegyenek az új 
intézmény támogatásában. 

Ráckevei sábáton
Ha egy tradicionális sábesz 
kereté ben emlékezetes hétvé-
gét szeretnél kellemes környe-
zetben, jó társaságban, családi-
as hangulatban eltölteni, akkor 
az EMIH ráckevei programja a 
legjobb választás. A négycsilla-
gos wellness hotel, a felejthetet-
len sábeszi hangulat, az érdekes 
előadások és gyerekprogramok 
egyszerre nyújtanak kikapcso-
lódást testnek és léleknek.
Időpont: 2019. november 8-10.

Helyszín: 
Duna Relax & Event Hotel**** 

(Ráckeve, Dömsödi út 1.)
Jelentkezés: posta@zsido.com 

vagy 268-0183

Újra nyílt nap 
a Maimonidész 
Gimnáziumban

A nagy érdeklődésre való te-
kintettel ismét nyílt nap lesz a 
Maimonidész Gimnáziumban. 
Az érdeklődő diákok és szülők 
négy különböző bemutató órán 
vehetnek részt reggel 08:05 és 
11:30 között, zsidó filozófia, 
történelem, héber és, az iskola 
erősségét jelentő, angol témák-
ban. A nyílt órákat követően a 
gimnázium igazgatója, Szilánk 
Zsuzsa ad majd tájékoztatást és 
válaszol a felmerülő kérdésekre.

Időpont: 2019. október 16.
Jelentkezés: 

info@zsidogimnazium.hu 
vagy 0630/160-9703

Álomakadémia 
a Vasvári zsinagógában

Oberlander Báruch rabbi nyolc-
részes előadássorozatot indít az 
álmokról. Az első előadás szept-
ember 29-én, vasárnap, Ros 
hásáná este lesz az ünnepi va-
csora alatt, melynek címe: „A 
ros hásánái, újévi alvás miszti-
kus jelentése”. Azt követően pe-
dig péntek esténként, a szom-
batfogadás utáni kidusok alkal-
mával lesznek. 

Jelentkezés: posta@zsido.com 
vagy 268-0183
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Imaidők a következő hétre (szeptember 28-október 4.):
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás; 9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 
  17.50 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap, szerda-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Szerda: 17.45, csütörtök: 18.00 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
(lásd az ünnepi imarendet)
Péntek: 17.00 Mózes mesterünk búcsúja 
  (Szabó György Menáchem előadása); 
  18.00 Minchá, 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: 19.00 Tanulás 
  19.30 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: 18.30 Tanulás; 
  Faith Áser rabbi előadá sa; 
  19.30 Szombatfogadás, Kidus

Hetiszakasz
A nép egybegyűjtése

Szakaszunk – Nicávim (5Mó-
zes 29:9–30:20) – leírja, miként 
gyűjtötte egybe Mózes a nép 
apraját-nagyját, hogy utolsó fi-

gyelmeztetést intézzen hozzá-
juk: maradjanak hűek Istenhez 
és Tórájához. Mózes felvillantja 
a megtérés lehetőségét. 

Zsidó híradó
Megjelent az Egység magazin 

ünnepi, 122. száma

Szeptemberi – egyben ros há-
sá nái ünnepi – számunkban 
áttekintjük a rendszerváltozás 
óta eltelt 30 évet a magyaror-
szági zsidóság kapcsán. 

Elsőként Haraszti György, 
Megyeri András Jonatán és Réti 
János történelmi áttekintései-
ből kapunk képet az időszakról.

Interjúkat olvashatnak az 
időszak történelmi változása-
iról, a hazai zsidó élet fejlődé-
séről három rabbival: Fröhlich 
Róberttel, a Dohány utcai zsi-
nagóga rabbijával, Oberlander 
Báruch-hal, a Budapesti Or-
todox Rabbinátus vezetőjével 
és Köves Slomóval, az EMIH 
vezető rabbijával. Érdekes 
összevetni, miként látták ők 
az 1989 óta eltelt időszakot, 
mennyiben különbözik vagy 
hasonlít a véleményük. 

Fritz Zsuzsával, a Bálint 
Ház igazgatójával Ónody-
Mol nár Dóra beszélgetett a 
zsi dó identitásról, a szarvasi  
táborok indulásáról és hagyo-
mányairól. 

Oberlander Mussie sliách-
gyerekként teljesen más néző-
pontból élte meg a rendszer-
váltás utáni izgalmas éveket, a 
magyarországi változásokat – 
erről is mesélt nekünk. 

Rózsa T. Endre művészet-
történész és művészeti kritikus 
aktív és agilis résztvevője volt 
a rendszerváltás környékén ki-
alakuló zsidó közéletnek, erről 
ír publicisztikájában.

Minden kedves Olvasónk-
nak édes új évet kívánunk: 
Sáná tová umetuká, irat tas-
sunk és pecsételtessünk be jó 
esz tendőre!
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erő a mindennapokHoz
beszélgetés fRitz zSuzSával
megindító nézni azt a folytonosságot, ahogy az egykori szarvasi gyerekből szülő lesz, és az ő 
gyereke megéli a zsidó identitását. erről beszélt lapunknak Fritz zsuzsa, aki azt mondta: bár meg-
tört valami a holokauszttal és a kommunizmussal, most újra lehet látni, hogy van zsidó építkezés, 
folytonosság, van jövő. ónody-Molnár dóra írása

is a UJS. Jött egy magyar származású 
izraeli a Somertől, aki azt mondta, 
„gyerekek, a Somer a legjobb dolog 
a világon”, és nem sokkal ezután Ma-
gyarországon is megalakult. Így jött 
létre minden. Egy- két év alatt valóban 
lett egy csomó zsidó szervezet, min-
denféle stratégia nélkül. 

– Ön ott volt a szarvasi tábor meg-
születésénél is. Miért pont Szarvas?
– A szarvasi tábor az amerikai JOINT 
(American Jewish Joint Distribution 
Committee – a szerk.) és a Lauder Ala-
pítvány közös missziója. A JOINT 
egyik példaképe, Ralph Goldman és 
a Lauder Alapítvány egyik képviselője 
kezdtek el arról beszélni, hogy milyen 
jó lenne egy olyan nemzetközi tábort 
létrehozni, ahol kelet-európai zsidó 
fiatalok tanulhatnának a zsidóságról. 
Még a rendszerváltás előtt Grósz Ká-
rollyal tárgyaltak is erről. Akkoriban 
Fekete János volt a Magyar Nemzeti 
Bank elnökhelyettese, aki Szarvasról 
származott, ő javasolta a helyszínt. 
Tudta, hogy a helyi, a hetvenes évek 

óta működő Aranyszarvas kemping 
már nem megy annyira jól, így szü-
letett meg a tábor helyszínének ötle-
te. A zsidó származású Fekete János 
végig segített a tárgyalások során is. 
Így vette meg a Lauder Alapítvány 
ezt a kempinget, és alakította át nagy-
jából egy hónap alatt zsidó táborrá. 
Amikor elindult, nagyrészt magyarok 
vettek részt benne, egy-két külföldi 
csoporttal, 160 fős turnusok voltak. 
Ez akkor hatalmas dolog volt. Em-
lékszem, a Szochnut Magyarország 
(Jewish Agency for Israel – a szerk.) 
küldött képviselőket, ők tanítottak is. 
Volt egy izraeli táborvezetőnk, de a 
kezdeteket eluralta a káosz. 1991-től 
azonban már fölállt a máig működő 
struktúra. Akkor vette át ugyanis a tá-
borvezetést Jichák Roth, vagyis Jickó, 
aki több mint tíz évig vezette a tábort. 

– Az egyik misszió az volt, hogy a ke-
let-európai zsidó fiatalok találkozza-
nak egymással. Ez miért volt fontos?
– Mert a kelet-európai zsidó közössé-
gek a kommunista blokk országaiban 
elsorvadtak. Már csak azért is, mert 
sokan nem akarták, hogy a gyere-
kük zsidó rendezvényekre, helyekre, 
mondjuk zsinagógába járjon. Attól 
féltek, hogy ez a jövőjüket érintette 
volna hátrányosan. Ha belegondo-
lunk, a kelet-európai országokban – 
Magyarországhoz hasonlóan – alig 
volt bármiféle zsidó ifjúsági rendez-
vény. Emellett a túlélők traumáját is 
meg kell említenem: a kommunista 
rezsim lefojtotta a holokauszt témáját. 

– Kelet-európai sajátosságként ge-
nerációk nőttek fel úgy, hogy csak 
felnőttként tudták meg származásu-

– Idén nyáron immáron a 30. alka-
lommal nyaraltak fiatalok a Szar-
vasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tá-
borban. A magyarországi zsidóság 
számára Szarvas fogalom: szinte 
mindenkinek vannak élményei a 
táborról. Van, akinek azért, mert az 
unokája, gyereke volt ott, van, aki a 
kilencvenes években gyerekként volt 
Szarvason, de ma már a sajátjait kül-
di. Az alakuláskor, a rendszerváltás 
környékén milyen zsidó szervezetek, 
civilek mozgolódtak? Hogyan jött 
létre a tábor?
– A rendszerváltás előtt az emberek 
nem nagyon tűzték a homlokukra a 
vallásukat. Volt ugyan a nyolcvanas 
években zsidó élet, de az nagyon csen-
des volt. Viszont a nyolcvanas évek 
második felében sokan kimentek Iz-
raelbe, elkezdődött egyfajta mozgoló-
dás, erősödött a zsidó identitás. Erős 
lelkesedést éreztem azokban, akik va-
lamilyen szinten a zsidó élet részei vol-
tak. És akárcsak a rendszerváltásban, 
abban, hogy hirtelen eljött a szabad-
ság, úgy a zsidó identitásban, a zsidó 
életben is volt egy óriási, fölszabaduló 
energia, amely a hosszú elfojtás után 
robbanásszerűvé vált a nyolcvanas 
évek végére. Már a vasfüggöny lehul-
lása előtt is érezhető volt, hogy egyre 
többen érkeznek nyugatról, és megta-
lálják a zsidó csoportokat: eljöttek a 
Rabbiképzőbe vagy Balatonfüredre, 
a zsidó üdülőbe. Mi, úgymond, vé-
letlenszerűen alakultunk meg: jött 
valaki a Zsidó Diákszövetségtől (UJS 
– Union of Jewish Students – a szerk.) 
azzal, hogy alakítsuk meg Magyaror-
szágon is ezt a szervezetet. Páran ki 
is mentek a nyári egyetemre Olaszor-
szágba, és aztán megalakult idehaza 

fritz zsuzsa
• szüLETETT: 1966
• FOGLALKOzásA: tanár 
• CsALáD: házas

névJegy
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rózsa t. endre Budapesten, Bécsben és Párizsban végzett tanulmányai során olyan nagynevű 
filozófusok tanítványa volt, mint André neher, emmanuel levinas és jacques derrida tanítványa 
volt. ismert „hangja” volt a magyar rádiózásnak, a 3t korszakában a negyedik t-t, a tájékoztatást 
képviselte. A művészettörténész és művészeti kritikus aktív és agilis résztvevője volt a rendszerváltás 
környékén kialakuló zsidó közéletnek.

aláírattak velem egy papírt, hogy Jeruzsálemet nem is-
merem el Izrael fővárosának. Megszólaltattam minden-
kit, aki erre járt: Efraim Kishont, Itamár Jáoz-Keszt költőt, 
Rónai Andrást, a Habima színészét, Naftali Kraus írót és sok 
mindenki mást. Amosz Ozzal a lakásán, az izraeli Ara-
don készítettem tévéinterjút. Az ellenzék mozgolódni 
kezdett és zsidó körökben ez is hullámot vetett. Magyar 
zsidó címmel Gadó György szamizdat újságot adott ki, a 
tévében és a rádióban magam is terjesztettem a lapot. 
Kockáztattam, hogy ha lebukok, kirúgnak, de nem iz-
gatott túlzottan.

Egy orosz-amerikai zsidó pszichológus, Leon Festinger dolgozta ki a kognitív 
disszonancia elméletét. Ha az addig szokásos világképet vele ellentétes információk 
kezdik bombázni, az emberekben szorongás keletkezik, és amikor egy egész csoportot 

ér ilyen konfliktus, erősödő társadalmi feszültség a válasz. 

rózsa t. endre
• szüLETETT: 1946
• FOGLALKOzásA: 
 művészettörténész, 
 filozófiatörténész 
• CsALáD: nős, 
 6 gyermeke és 
 8 unokája van

névJegy

A nyolcvanas években efféle helyzetbe került a magyar 
zsidó értelmiség. A kádárizmus felpuhulása láthatóvá 
tette a régi antiszemita kliséket. Amik tehát soha nem 
enyhültek, csak évtizedekig háborítatlanul lapultak a 
fű alatt. Hanák Péter történész az elsők között reagált. 
Összeállította a Zsidókérdés, asszimiláció, antiszemitizmus c. 
szöveggyűjteményt és Pozsgay Imre előszava legitimálta 
a szokatlanul nyílt könyvet.

A Soá után született fiatalabb nemzedék egyik kedvelt 
találkozási helye volt péntek esténként a Rabbiképző, 
ahol a felejthetetlen emlékű Scheiber Sándor tartott kabalat 
sabbátokat, de 1985 tavaszán Scheiber meghalt, és a Rab-
biképző a megszűnés határára sodródott. A spontán 
zsidó összejövetelek amúgy is szúrták a titkosszolgálat 
szemét, és az egyetlen magyar hallgatót, Frölich Róber-
tet behívták katonának. Jogellenesen. Külföldiek alig 
voltak, és ha sikerül megszabadulni az oroszországi 
Sajevicstől, a csehországi Daniel Mayer már nem áll 
útjában a Rabbiképző megszüntetésének. Mivelhogy 
már korábban beépítették téglának, a magyar belügy 
kezéből evett, mint Prágában utóbb kiderült. A rokon-
ságnak sikerült orvosi igazolást beszerezni arról, hogy 
Frölich katonai szolgálatra alkalmatlan, és meglepetésre 
még Zelei László, a Magyar Rádió egyik befolyásos politi-
kai vezetője is fellépett a Rabbiképző fennmaradása ér-
dekében. Ironikus fordulat a történetben, hogy Frölich  
Róbert később ezredesi rangban tábori rabbi lett, sőt 
később dandártábornok.

Annak ellenére, hogy Magyarország és Izrael között 
nem létezett diplomáciai kapcsolat, a magam részéről 
igyekeztem Izrael hangját hallatni a magyar tömeg-
kommunikációban. Élőben jelentkeztem például a 
jeruzsálemi filmfesztiválról, több százezren hallhatták 
a Reggeli Krónikában a napi tudósításokat. Komikus 
epizód, hogy utazásom előtt behívattak a Külügybe és 
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Egy emberöltő a szabadságban
Volt-e zsidó rendszerváltás?
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20195779A rEndszErváltás gEnErációjA 
Fritz zsuzsát, Frölich róbertet és rózsa t. Endrét kérdeztük

interjú Oberlander Báruch és köves slomó rabbikkal

Szökés a fogságból

Közismert az anekdota, mely-
ben egy bajok sújtotta ember, 
szemét az égre emelve a kö-
vetkező szavakkal fakad ki az 
Örökkévalónak: „Istenem, azt 
ígérted, te mindig ott leszel ne-
kem hogy utamon kísérjél, de 
most, mikor hátranézek, egyet-
len pár lábnyomot látok életem 
sivatagában”. Erre egy meleg, 
szerető hang azt feleli az ember-
nek: „Fiam, azok a lábnyomok 
az enyéim, míg téged a hátamon 
hordtalak”.

Ezen a szombaton olvassuk a 
Tórából, hogy Isten miként fog 
visszatérni a száműzetés után. 
Fontos tisztázni: a Tóra nem azt 
mondja, hogy valójában mi té-
rünk majd vissza a gálutot meg-
előző spirituálisan idilli állapot-
ba – csak éppen Isten segítsége 
által. Hetiszakaszunk fő üzenete 
ennél tovább megy, s azt mond-
ja, bizonyos értelemben maga 
Isten is a száműzetést szenve-
di, és a jövőbeni Megváltás so-
rán Őmaga fog visszatérni közös 
otthonunkba.

Iménti gondolat különös je-
lentőséggel bír: ezek szerint Is-
ten nem csupán ura és irányí-
tója a világnak, hanem életünk 
minden pillanatában részt vál-
lal: velünk ünnepli az új gyer-

mek születését és velünk együtt 
sínyli a száműzetést. Más szóval: 
nemcsak kíséri életünket, de igaz 
társként, osztozik is benne. 

Egy fogoly külső segítség hí-
ján képtelen kiszabadulni bör-
tönéből. Mindig szüksége lesz 
egy társra, aki a szökésben se-
gíti. Ez a spirituális valóságban 
sincs másképpen: a fogságból 
nem tudunk egyedül kiszaba-
dulni. Ilyenkor Istenre támasz-
kodunk, s tőle várjuk hogy se-
gítsen át minket a korlátainkon, 
s hogy eltávolítsa utunkból a 
fizi kai, valamint a pszichológiai 
aka dályokat.

Istenben egy olyan segítőtárs-
ra lelünk, aki a szabadulásunk-
hoz szükséges menekülőutat 
már rég megtervezte és előké-
szítette, még jóval fogságba ke-
rülésünk előtt. Nem vár más-
ra, mint hogy mi is készen áll-
junk a gálutból való szökésre, 
hogy abból kiszabadítva oda ve-
zessen bennünket vissza, ahová 
mindig is tartoztunk, hogy azok 
legyünk, akik mélyen legbelül 
mindig is voltunk: igaz zsidók, s 
igazán zsi dók.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Elisha Greenbaum írása 

nyomán.
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Velem és a Rebbével történt

Miért irigykedik Mózes egy bócherre? 

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Amikor az ötvenes évek elején 
a manchesteri jesivában tanul-
tam, felfigyeltem arra, hogy a 
lubavicsi diákok mások voltak, 
mint a többiek. Komolyabbnak 
és elkötelezettebbnek tűntek, 
mint a többiek. Kíváncsi voltam, 
hogy mi lehet az, amit ők tud-
nak, én pedig nem. Rájöttem, 
hogy ez nem más, mint a hászid 
filozófia. Ekkor eldöntöttem, 
hogy én is hászid akarok lenni, 
és egy lubavicsi jesivában sze-
retném folytatni a tanulmánya-
imat, így 1956-tól a New York-i 
lubavicsi jesiva tanulója lettem.

Érkezésem után azonnal le-
hetőséget kaptam, hogy szemé-
lyesen találkozzam a Rebbével. 
Ez csupán öt évvel azután tör-
tént, hogy átvette a Chábád moz-
galom vezetését, és még nagyon 
könnyű volt bejutni hozzá. Egy-
szerűen bejelentkeztem a titkár-
ságon, elmondtam, hogy ki va-
gyok, és hamarosan kaptam idő-
pontot. A találkozón először azt 
a kérdést tettem fel, hogy meg 
kell-e változtatnom az imádko-
zás rítusát. Akkoriban a hagyo-
mányos askenáz imarendet kö-
vettem, de azt gondoltam, hogy 
most már talán a Chábád rítust 
kellene használnom. A Rebbe 
ezt jó ötletnek találta, de azt kér-
te, hogy még ne változtassak. Azt 
javasolta, hogy a közelgő újhold 
alkalmával cseréljem le az ima-
könyvemet.

Amikor eljött ez a nap, meg-
kérdezte, hogy beszereztem-e 
már egy lubavicsi imakönyvet. 
„Még nem, de hamarosan vá-
sárolok egyet” – feleltem. „Erre 
semmi szükség. Én adok magá-
nak egyet” – mondta a Rebbe. 
Miután kimentem a szobájából, 
leültem, hogy feljegyezzek min-
dent, amit a Rebbe mondott ne-

irigykedik magára, mert lehető-
sége van a Smát mondani zsidó 
gyerekekkel. Azzal a micvával, 
amit ezekkel a gyerekekkel tesz, 
örökké tartó hatást gyakorol rá-
juk”. A barátom megmutatta a 
Rebbe válaszát, és ez nagyon 
nagy hatást gyakorolt rám. En-
nek hatására lettem végül tanár. 

Egyszer felmerült bennem, 
hogy talán csatlakoznom kelle-
ne a bátyám ingatlanüzletéhez, 
ezért a Rebbe tanácsát kértem. 
Azt írtam, hogy nem hagynék 
fel teljesen a tanítással, hanem 
ötvözném azt az üzlettel, hogy 
jobban tudjak gondoskodni a 
családom szükségleteiről.

A Rebbe válaszában a követ-
kező állt: „Milyen kár, hogy egy 
ilyen evilági dologért elhagyná 
azt a szent hivatást, melyet az 
apósom hatására kezdett el”. A 
Rebbe feltehetően látta, hogy ha 
belefognék az üzletelésbe, akkor 
fokozatosan leépíteném az okta-
tói tevékenységemet, majd telje-
sen felhagynék vele.

Így tehát közöltem a bátyám-
mal, hogy nem társulok vele. Ez-
zel a döntéssel bizonyára jelentős 
haszontól estem el, mert a töb-
bi üzlettársa megduplázta a be-
fektetését, de nem bántam meg. 
Boldog vagyok, amikor a tanít-
ványaim sikerét látom – és ötven 
év alatt volt egy pár tanítványom 
–, és elégedett vagyok azzal, ami 
nekem jutott.

Ahron Avigdor Cousin

könyvet, és így szólt jiddisül: 
„Imádkozz örömmel és legyél si-
keres!” Az imakönyvet a mai na-
pig őrzöm. Nagyon sokat jelent a 
számomra. Mára már egy kicsit 
viseletes lett, ezért csak különle-
ges alkalmakkor használom.

A jesivában bekapcsolódtam 
egy programba, melyet még az 
előző rebbe indított útjára. Ez 
volt a „szerdai óra” vagy más 
néven a „szabadidő” program, 
melynek keretében szerdánként 
zsidó gyerekekkel tanultunk. Én 
Coney Islandre mentem, ahol 
egy általános iskolából elhoz-
tuk a zsidó fiúkat és lányokat, el-
mentünk egy közeli zsinagógá-
ba és ott a zsidóság alapjaira ta-
nítottuk őket. Minden alkalom 
végén ajándékokat osztottunk ki 
közöttük. 

bet kell tanítanom aznap a gye-
rekeknek, éppen a születésna-
pom miatt.

Ez a szerdai program rendkí-
vül fontos volt a Rebbe számá-
ra. Emlékszem, egyszer az egyik 
barátom megírta a Rebbének, 
hogy szerinte áldásokat monda-
ni a gyerekekkel és utána ajándé-
kokat osztogatni, nem hoz vala-
mi nagy eredményt. Ezen kívül a 
program zavarja a tanulmányait 
és maga a tudat, hogy a hét kö-
zepén félbe kell szakítani a tanul-
mányait, önmagában nyomasz-
tóan hat rá. Mindezek fényében 
engedélyt kért a Rebbétől, hogy 
abbahagyhassa a részvételt.

Nem kapta meg az engedélyt. 
A Rebbe így válaszolt neki: „Az 
eljövendő világban minden lé-
lek, beleértve Mózes lelkét is, 

kem. Tíz perc elteltével hallot-
tam, hogy egy hászid a nevemet 
kiáltja: „Gyere gyorsan, a Rebbe 
látni akar!” – mondta.

Visszatértem a Rebbe irodá-
jába. Éppen beszélgetett valaki-
vel, de miattam félbeszakította. 
Felállt, átnyújtott egy kis ima-

Az egyik évben a születésna-
pom éppen szerdára esett, ezért 
megkérdeztem a Rebbét, hogy 
azon a héten is elmenjek-e taní-
tani, vagy jobban tenném ha in-
kább Tórát tanulnék egész nap. 
A Rebbe válasza igencsak megle-
pett. Azt mondta, hogy még töb-

Ahron Avigdor Cousin rabbi évtizedeken át tanított Londonban. 
Jelenleg Brooklynban él feleségével. Az interjú 2007-ben készült.
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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 1400 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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While studying at the yeshivah in Manchester during 
the early 1950s, I noticed that the Lubavitcher 
students were somehow different from the 

others. At the time, there was a great mix of students in the 
yeshivah  representing various streams of Judaism, many 
of them survivors of the Holocaust — but the Lubavitchers 
stood out. They seemed to me more sincere and more 
serious — when everyone else was out playing cricket, the 
Lubavitcher students would stay behind studying the latest 
discourse from their Rebbe.
I wondered what they knew that I didn’t, and eventually I 
found out — chasidus, the teachings of Chasidism. That’s 
when I decided that I wanted to become a chasid and learn 
seriously in a Lubavitch yeshivah.
Many people tried to dissuade me from this path. They said 
that the Lubavitch way was very different from what I was 
used to. But I stood firm in my resolve and, in 1956, I came 
to learn at 770, the Lubavitcher Yeshivah in New York.
Immediately upon arrival, I received an audience with 
the Rebbe. He had taken over the leadership of Chabad-
Lubavitch just five years prior, and it he was remarkably 
accessible. I explained who I was, asked his secretary for 
an appointment with him and, a short while later, I was 
given an appointment. When I saw the Rebbe, one of the 
questions I asked him was whether I should change the 
prayer-book I was using for the Chabad liturgy. I was using 
the standard Ashkenazi version at the time, but I felt I should 
change to the Chabad prayer liturgy which follows nusach 
Ari. The Rebbe said it would be a positive change but that 
I shouldn’t switch right away. He suggested that I change 
at the start of the new month which was a few days later.
And then he asked me if I owned a Chabad prayer-book. I 
said, “No, but I will buy it.” He said, “You don’t have to do 
that. I will give you one.”

With that he started looking through his desk, but he 
found no prayer-books there, and he called in his secretary 
to bring one, but he also couldn’t lay his hands on a spare 
copy just then.

So the Rebbe said, “Don’t worry — I will make sure that you 

receive one.”
I went outside, and I sat down to write everything the 
Rebbe had said to me during the audience, so I had an 
exact record. After about ten minutes or so, I heard a chasid 
calling my name — “Cousin! Cousin! Where is Cousin?!” 
I responded, “My name is Cousin,” and the fellow said, 
“Come quickly, the Rebbe wants you.”
I returned to the Rebbe’s office, and the Rebbe’s secretary 
ushered me in. The Rebbe was in a middle of a conversation 
with someone, but he interrupted it. He stood up and 
handed me a small red prayer-book. He said in Yiddish, 
“Zolst davenen b’simcha un matzliach zayn — You should 
pray with joy, and you should be successful.”

I took the prayer-book, which I have to this day. It is very 
precious to me, but it’s quite worn now, so I only use it on 
special occasions.

While I was studying in the yeshivah, I became involved 
in the Rebbe’s project which was initiated by his father-
in-law, the Previous Rebbe, known as Wednesday Hour 
or the Released Time Program. I was one of the yeshivah 
students who used to mentor a group of Jewish children in 
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Kóser konyha

Baba ganus – 
padlizsánkrém

Párve
1 nagy padlizsán
2 ek. olívaolaj
2 ek. frissen facsart citromlé
2 ek. natúr szezámmag-
krém (tahini)
2 gerezd fokhagyma
½ kk. só
1-2 ek. felaprított petrezse-
lyem (elhagyható)

A baba ganus a Közel-Ke-
let országainak ismert pad-
lizsánkrémje. Elkészítésé-
nek számos variációja léte-
zik – különféle fűszerekkel 
ízesíthető, és van, ahol ma-
jonézzel helyettesítik a sze-
zámmag-krémet.

A padlizsánt megmos-
suk, egy villával néhányszor 
megszurkáljuk, majd for-
ró sütőbe tesszük, és 40-45 
perc alatt, időnként megfor-
gatva, hogy minden oldala 
egyenletesen átsüljön, puhá-
ra sütjük. Ha kész, kivesszük 
a sütőből, és éles késsel fel-
hasítjuk, hogy könnyebben 
hűljön. Ha már kellőkép-
pen meghűlt ahhoz, hogy 
dolgozni tudjunk vele, óva-
tosan kikanalazzuk a padli-
zsán puha belső részét. Tálba 
vagy aprítógép keverőedé-
nyébe tesszük, hozzáadjuk 
az összes többi hozzávalót 
és összeturmixoljuk. Igény 
szerint készíthetünk si-
mább keveréket hosszabb 
turmixolással vagy karakte-
resebb textúrájú krémet né-
hány mozdulattal. Hűtőszek-
rényben 3-4 napig áll el.

Fejlesztések a Bét Menáchemben az új tanévre
A szeptember 2-ai évkezdés 
olyan volt a Bét Menáchem 
Gyer mekoktatási Központban, 
mint ha csak egy új bölcsődével 
és óvodával nyitotta volna meg  
kapuit. Míg a kicsik nyári va-
kációjukat töltötték, addig fe-
szített munka folyt a Bét Me ná-
chemben. Oberlander Batsheva, 
az intézmény igazgatója elmond- 

ta, hogy a nyári szünet alatt 
felújították a csoportszobákat, 
mely keretében új berendezése-
ket is kaptak a csoportok. A 
vál toztatásoknak nem csak a 
gon dozónők és pedagógusok 
örül tek, hanem a mintegy száz 
gyer mek, akik már az első nap 
boldogan vették birtokba a sok 
szép új játékot, a tematikus sar-

kokat és az udvaron kialakított 
új játszóteret. De nem csak a 
legkisebbekre gondoltak: a böl-
csőde és óvoda mellett az isko-
la is szépült. Komoly technikai 
fejlesztéseket is bevezettek, így 
például az idei tanévtől kezdve a 
diákok már tablet segítségével is 
tanulhatnak az órákon az eddigi 
okostáblák mellett.


