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Korunk egy zsidó bölcsére, 
Sacks brit főrabbira emlékezünk

Mázl tov!

Jonathan Sacks, Ráv Jáákov Cvi 
brit főrabbi szombaton, chesván 
20-án súlyos betegsége után 
visszaadta lelkét az Örökkéva-
lónak.

Jonathan Sacks a század egyik 
legkiemelkedőbb ortodox rabbi-
ja volt, ám életútja eltér sok más 
hasonló rabbitekintélyétől. 1948-
ban született Londonban, ahol a 
kerületi iskola után a Finchley-i 
katolikus középiskolában tanult, 
majd Cambridge-ben filozófi-
át hallgatott. Életében sorsdön-
tőnek bizonyult az 1967-es év, 
amikor az Egyesült Államokban 
egy egyetemi kirándulás során 
találkozott Menáchem Mendel 
Schneerson rabbival, a lubavicsi 
Rebbével, aki felismerve az ifjú-
ban rejlő potenciált, a rabbipályát 
javasolta neki. Ezt követően meg-
fordult több jesivában, végül pe-
dig a londoni zsidó főiskolán 
(LSJS) avatták rabbivá. 

Először 1978-ban Golders 
Green zsinagógájába nevezték 
ki rabbinak, ahol négy évet töl-
tött el, majd 1983-tól az ortodox 

főzsinagóga, a Western Marble 
Arch rabbija lett, mindeközben 
pedig a zsidó egyetem vezetésé-
vel is megbízták. 1991–2013 kö-
zött őt találták a legmegfelelőbb-
nek, hogy Brit Nemzetközösség 
Egyesült Héber Hitközségeinek 
főrabbija és a bét din vezetője 
legyen. A zsidó közösségen kí-
vül is sokan ismerték, visszaté-
rő vendég volt a BBC 4-es rádió-
csatorna népszerű műsorában, a 
„Napi gondolatban”.

A közösségben folytatott ki-
emelkedő munkájáért és a val-
lásközi párbeszéd előremozdí-
tásáért 2005-ben II. Erzsébet 
királynő lovaggá ütötte, 2009-
ben pedig a Lordok Házának is 
a tagja lett, miközben megkap-
ta a London–Aldgate-i bárói cí-
met. A magas uralkodói kitünte-
tések mellett a világ minden tájá-
ról tíznél is több egyetem válasz-
totta díszdoktorának. 

Károly walesi herceg saját 
Twitter-oldalán búcsúzott a rab-
bitól: „halálával a zsidó közös-
ség, a nemzetünk és az egész vi-

Gratulálunk Oberlander Nách
mán nak és Cháninak kisfiuk 
brit milája alkal má ból. A körül-
me télési szertartást Gutman 
rab bi végezte el, aki Bécsből 
ér kezett. A névadást, melynek 
so rán a gyermek a Lévi nevet 
kap ta anyai dédnagyapja (Lévi 
Vorst, rotterdami főrabbi) után, 
Ober lan der Báruch rabbi, a kis-
fiú nagyapja vezette. A szer-
tartást a nagyszülők otthoná-
ban tartották, szűk körben, a 
kö zösség zoom-on követhet-
te az eseményeket. Kívánjuk az 
Oberlander házaspárnak, hogy 
neveljék gyermeküket mic vák-
ra, tóratanulásra és zsidó eskü-
vőre! 

Rajzterápiás foglalkozás 
a Bét Menáchemben

Az idei tanévben is minden is-
kolai csoport számára tarta-
nak rajzterápiás foglalkozáso-

kat a Bét Menáchem iskolában. 
A művészetterápiás szemléle-
tű foglalkozásokon a gyerekek 
sok különböző anyaggal, fel-
adattal dolgoznak, amelyek a si-
kerélményeken keresztül önbi-
zalmuk erősödését támogatják. 
Az alkotásban való elmélyülés 
az ellazulást, töltődést segíti. A 
társakkal való együttműködés 
gyakorlása és a közösséghez való 
tartozás erejének megtapaszta-
lása is a célok között szerepel.

lág elvesztett egy vezetőt, akiben 
a bölcsesség, a tudományosság és 
az emberség egyenlő volt.” Boris 
Johnson miniszterelnök Twitter-
üzenetében pedig azt írta, hogy 
Sacks rabbi vezetése mély hatás-
sal volt nem csak az országra, de 
az egész világra. Justin Welby, 
canterbury érseke szintén han-
got adott a hatalmas veszteség-
nek, hogy mennyire fognak hiá-
nyozni neki a rabbi érdekes ok-
fejtései, kedvessége és nem utol-
só sorban a humora.

A főrabbi temetése a zsidó 
hagyományoknak megfelelően a 
lehető leggyorsabban, már más-
nap lefolyt, melyen a korona-
ví rus-járvány miatt érvényben 
lévő korlátozások miatt csak 30 
ember vehetett részt. A végső 
bú csúztatására tehát szinte csak 
a családja mehetett el, ám szel-
lemisége és tudása tovább él az 
emlékezetben és elérhető marad 
tucatnyi könyvében. Emlékéből 
fakadjon áldás!

A cikk teljes terjedelmében 
a zsido.comon olvasható
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Zsidó híradó
Izrael jövője 

az amerikai választások fényében

Imaidők a következő hétre (november 14-20.) 
AZ ISTENTISZTELETEKEN MASZK VISELÉSE KöTELEZő!

Hetiszakasz
Sára 127 éve

Szakaszunk – Chájé Szárá 
(1Mózes 23–25:18.) – Sára ős-
anyánk halálával kezdődik. 
Sára 127 éves korában hunyt 
el. Ábrahám, temetkezési he-
lyet keresve, hosszas alkudo-
zás után megveszi a Máchpéla 
barlangot a hettita törzsfő-
nöktől, és ott temeti el felesé-

gét. Később oda temetik Ábra-
hámot is, majd Izsákot, Jáko-
bot és feleségeiket. Ábrahám 
elküldi szolgáját szülőföldjére, 
Mezopotámiába, hogy a csa-
ládjából feleséget hozzon fiá-
nak. A küldetés sikerrel jár, és 
Izsák feleségül veszi Rebekát, 
Betuél lányát.

Talmud Egylet 
– Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Szombat: 9.15 Reggeli ima, majd süteményes 
Kidus; 15.30 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 15.40 Délutáni-esti ima
Péntek: 13.00 Minchá délutáni ima (a Keren Orban) 
  17.00 Ézsau: a rossz gyerek egy jó családból, 
  hogyan történt ez? 
  (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  18.00 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora;
  a Jiddis Akadémia 3. előadása

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: 18.00 Tanulás 
  18.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

Budavári Zsinagóga 
HELySzíNVÁLTOzÁS!

Imák és kidusok: Residence Hotel
(I., Fortuna utca 4. 

– 80 méterre a zsinagógától)
Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Péntek: 18.00 Tanulás; 
  Faith Áser rabbi előadá sa; 
  18.30 Szombat-
  fogadás, Kidus

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

Már-már köztudomású tény, 
hogy az izraeli lakosság többsé-
ge az amerikai zsidókkal ellen-
tétben Donald Trump győzel-
mét remélte, azonban úgy tű-
nik, a Közel-Kelet elkövetkező 
időszakát Joe Biden és a demok-
raták fogják meghatározni.

Trumpnak számos olyan 
gesztusa volt Izrael felé, mely 
kivívta az ott élők szimpátiáját, 
a nagy kérdés viszont most az, 
hogy Biden is folytatni fogja-e 
az elmúlt négy év tendenciáját. 

Egyesek már most attól tar-
tanak, hogy az új elnök visz-
szaviszi a nagykövetséget Jeru-
zsálemből Tel-Avivba, az pedig 
egyenesen várható, hogy újra-
nyitja kelet-jeruzsálemi ame-
rikai képviseletet, mely a Pa-
lesztin Hatóságok felbátorodá-
sát jelentené, szintúgy Kamala 
Harris alelnök bejelentése, mi-
szerint visszaállítaná a hatóság 
segélyezését. A palesztinok be is 
jelentették, hogy az előző négy 

év össszes olyan döntésének 
visszavonását várják Bidentől, 
mely Izraelnek kedvezett.

Akárhogyan is, reményt 
kel tőnek látszik, hogy Biden 
nem kívánja folytatni Obama 
Izraelt leckéztető és az arab vi-
lágot lángba borító politikáját. 
Biden többször is kifejezte el-
kötelezettségét Izrael Államá-
nak biztonsága irányában. Kí-
vánjuk mi is, hogy az új ameri-
kai elnök Izrael és a Közel-Ke-
let békéjének továbbgörgetője, 
és ne akadálya legyen.

A témában további olvasás-
ra ajánljuk Seres Attila „Mi vár 
a KözelKeletre Biden győzelme 
után?” című írását a Neokohn 
internetes oldalon.

A hebroni üzlet

Hetiszakaszunkban olvashatunk 
arról első ízben, hogy Izrael 
földjének egy része zsidó kézbe 
kerül. A föld ekkor már hat éve 
– az isteni ígéret következtében – 
bizonyos értelemben Ábrahám-
hoz és az ő ivadékaihoz tartozott. 
Ha ez így van, akkor vajon miért 
volt olyan nagy jelentősége az 
adás-vétel részletes tórai leírá-
sának? Bölcseink szerint azért, 
mert annak megvételét követően 
a zsidók ezen tulajdonjoga még 
azok számára is egyértelmű kell 
legyen, akik esetleg vitatnák a 
korábbi isteni ígéret tényét.

A vétellel kapcsolatos fontos 
tudnivaló, hogy Ábrahám négy-
száz ezüst sékelért vette meg a 
birtokot. A tizenharmadik szá-
zadi bölcs, Jichak bár Jehuda rab-
bi közöl ezzel kapcsolatban egy 
érdekes számolást. Azt mondja, 
hogy a bibliai időkben egy bét 
kornak – azaz 75.000 négyzetkö-
nyök területnek – éppen 50 ezüst 
sékel volt az ára (3Mózes 27:16. 
alapján). Ezt alapul véve az Áb-
rahám által vásárolt földterület 
ennek nyolcszorosa kellett hogy 
legyen, azaz 600.000 négyzetkö-
nyök méretű terület. Viszonyí-
tásképpen: egy négyzetkönyök 

éppen az a terület, amelyet egy 
álló helyzetben lévő felnőtt em-
ber foglal el.

Az Egyiptomból kivonuló, 
majd a Szináj-hegyen a Tórát át-
vevő nemzedék összesen 600.000 
család fejét foglalta magába. Böl-
cseink egy másik helyen azt ta-
nítják, hogy a zsidó nép hatszáz-
ezer lelket ölel fel, ami azt jelen-
ti, hogy az összes (hatszázezernél 
értelemszerűen jóval több) vala-
ha élt zsidónak a lelke. Ennek a 
hatszázezer Tórát átvevő lélek-
nek számít egyfajta meghosz-
szabbításának, továbbélésének. 
A Tóra is éppen ezért áll összesen 
hatszázezer betűből, mivel, kép-
letesen szólva, a Tórában minden 
egyes zsidónak része van.

Fenti tanítás Izrael földjére is 
érvényes. Izrael a zsidó nép örök-
sége, és minden egyes zsidónak 
azonos mértékben. Attól a pilla-
nattól fogva pedig, hogy az első 
darab izraeli föld az első zsidónak, 
azaz Ábrahámnak a tulajdonába 
került, valamennyi zsidó lelke a 
Szentföld örököse is lett egyben.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Yanki Tauber rabbi írása 

nyomán.

JELENTKEZZ! WWW.ZSIDOGIMNAZIUM.HU

OTTHON 
AZ ISKOLÁBAN



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 1,400 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. Please share any corrections, comments and suggestions. mystory@jemedia.org

An inspiring story for your Shabbat table

HERE’S 
my 

STORY
JOBS, JOBS, JOBS!
MR. MAYER ZEILER 

Generously
sponsored

by the

Iam a businessman, an industrialist. And the story I have 
to tell here is how my family — despite the indisputable 
logic of the naysayers and despite our own finely-honed 

business sense — invested in a textile business in Israel, 
knowing it would be a losing proposition. We thought of it 
as a charitable donation, a short-term loss, because there 
was no way this business was going to survive long-term.
Why did we do it even when we knew we shouldn’t? 
We did it because the Rebbe said to do it, and we were 
followers of the Rebbe. And despite all the predictions 
to the contrary, despite our own worst expectations, the 
business succeeded. It succeeded not just modestly, but 
hugely — not just in Israeli terms, but in American terms, 
in global terms thank G-d. 
And the only explanation that I have why it succeeded, 
where logically it should have failed, is that the Land of 
Israel is especially blessed by G-d (something which the 
Rebbe understood better than any businessman), and that 
— in addition — this particular venture was directed and 
blessed by the Rebbe himself. 
The story begins with the passing of my mother in 1951, 
when I was four years old. My widowed father, a Holocaust 
survivor, a Bobover chasid — who was then coping with 
three small children, while living in the Bushwick section 
of Williamsburg — went to get a blessing, at the urging of 
a friend, from the new Lubavitcher Rebbe. The Rebbe tried 
to give him fifty dollars, which he refused because he was 
too proud to take the money, but the Rebbe also blessed 
him and that blessing has followed our family to this day. 
I myself married into a Chabad family. My father-in-law, 
Reb Dovid Deitsch, was especially close to the Rebbe, and 
he had a plastics business which I joined.
After the devastating Yom Kippur War of 1973, my 
father-in-law asked the Rebbe what he should do to help 
Israel. He was sure that the Rebbe would tell him write 
a check to some Chabad organization doing good works 
in the Holy Land, but the Rebbe’s answer proved starkly 
different. “Open up a business in Israel, he said. “The new 
immigrants need jobs. Build a factory there — you will be 
very successful and it will benefit many families.”
My father-in-law didn’t think such a venture made business 
sense, and he didn’t do anything about it at first. But the 

Rebbe persisted. Each time we went for a blessing, the 
Rebbe would ask, “Reb Dovid, what’s happening with the 
business in Israel?”
Truth be told, none of us — not my father-in-law, not his 
children, not his sons-in-law — were interested in this 
project. Our advisors told us it would be a total loss. So 
the explanation that my father-in-law gave the Rebbe was 
that we were trying — and we did actually try — but that 
we were having problems with the Israeli bureaucracy (and 
we still are).  
To start a business in Israel, we faced one stumbling block 
after another — we needed permits from the government, 
approvals from the ministries, etc. It was a very hard 
project, and I had been put in charge of it. I was flying back 
and forth, and I was weary of it. So, I tried very hard to 
convince my father-in-law to convince the Rebbe that we 
should walk away from it.
In fact, I myself discussed these issues with the Rebbe 
during an audience in the summer of 1976. But instead of 
accepting my argument that we should give up, the Rebbe 
said, “How do you expect to run a business if you’re not 
there on the spot?”
That was not — by any means — the response I was 
anticipating. But the Rebbe pointed out that, since it was 
summer, this was the ideal time to move to Israel for the 
year, as the kids could begin school in September. 
This was very tough thing for me to accept. I thought of 

ב“ה

ערב שבת פרשת עקב, כ״ב אב, תשע״ח
Erev Shabbat Parshat Eikev, August 3, 2018
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Velem és a Rebbével történt

Egy kudarcra ítélt vállalkozás sikere

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Üzletember vagyok és gyártu-
lajdonos. Az alábbi történetből 
kiderül, hogy a családom miért 
hozta meg azt a minden logi-
kát nélkülöző és látszólag hibás 
döntést, hogy az izraeli textil-
iparba fektessünk. Egyértelmű 
volt, hogy csak veszteségre szá-
míthatunk.

Miért döntöttünk így?
Azért, mert a Rebbe ezt kér-

te tőlünk, mi pedig az ő követői 
voltunk. Az üzlet pedig, minden 
előzetes kalkuláció és a lehető 
legrosszabb előérzetünk ellené-
re sikeressé vált. Ráadásul, rend-
kívüli módon, globális mércével 
mérve is.

A sikert egyedül Isten Izra-
el földjére árasztott, különleges 
áldásával tudom megindokol-
ni, melyet a Rebbe sokkal job-
ban átérzett, mint bármely üz-
letember. Ezen felül természete-
sen az is hozzájárult a sikerhez, 
hogy a befektetést a Rebbe áldá-
sa kísérte.

A történet anyám halálá-
val kezdődik, 1951-ben, ami-
kor négyéves voltam. Apám, 
a holokauszttúlélő bobovi há-
szid, három kisgyermeket nevelt 
egyedül a New york-i Wil liams-
burgben. Barátai unszolására el-
látogatott a Lubavicsi Rebbéhez, 
hogy az áldását kérje. A Rebbe 
megpróbált átadni neki ötven 
dollárt, de apám túl büszke volt 
ahhoz, hogy elfogadja. Áldása 
azonban végigkísérte családunk 
útját, egészen a mai napig. Én 
magam egy lubavicsi családba 
házasodtam be. Apósom, Dovid 
Deitsch, aki különösen közel állt 
a Rebbéhez, egy műanyagüzem 
tulajdonosa volt, ahová társként 
én is becsatlakoztam.

1973-ban, a jom kipuri há-
ború szörnyűségeit követően az 

Mayer zeiler az izraeli Kirját Máláchiban él családjával, 
és a Flocktex Műveket irányítja. Az interjú 2008-ban készült.

is bemutattak, aki meglepő kije-
lentést tett: „Amikor a legutóbb 
a Rebbénél jártam, beszélt Ön-
ről. Remélem, mostantól már 
nem lesznek problémái”.

így sikerült a hetvenes évek 
végén létrehoznunk a gyárun-
kat, a Flocktex Műveket, mely 
a híres Impala anyagot gyártot-
ta. Mi voltunk az első üzem a vi-
lágon, mely ezt a függönyökhöz 
való, bársonyszerű, sűrű anyagot 
kezdte gyártani. Hatalmas keres-
let mutatkozott iránta Angliá-
ban és az egész világon.

Idővel annyira megnőtt az 
igény a termékeinkre, hogy fel-
építettük a második és a harma-
dik gyárunkat is. Mára mi vál-
tunk Izrael legsikeresebb tex-
tilipari vállalatává. Vajon meg-
valósult volna mindez a Rebbe 
kitartása nélkül? Nyilvánvaló-
an nem.

Az üzleti tanácsadóink mind 
ellene szavaztak. „Menjenek visz-
sza a rebbéjükhöz és magyaráz-
zák el neki, hogy nem ért sem az 
iparhoz, sem az üzlethez. Nincs 
rá esély, hogy nyereséget termel-
jenek Izraelben. A javaslatai nem 
érnek semmit” – mondták.

Hálás vagyok az Örökkéva-
lónak, hogy mindezek, illetve a 
saját meggyőződésünk ellené-
re végül mégis követtük a Rebbe 
tanácsát. Az üzemeink ma több 
mint száz család megélhetését 
biztosítják. 

Mayer Zeiler

zást Izraelben. Az új bevándor-
lóknak munkára van szüksége. 
Építsen fel egy gyárat. Nagyon 
sikeressé válik majd és sok csa-
ládnak nyújt megélhetést”.

Az apósom nem hitte, hogy 
egy ilyen befektetés üzleti si-
kert hozhat, és először nem is 
tett semmit az ügy érdekében. 
A Rebbe azonban kitartó volt. 
Ahányszor csak az apósom ál-
dásért ment hozzá, mindig meg-
kérdezte: „Reb Dovid, hogy áll 
az izraeli vállalkozása?”

Az igazság az, hogy sem az 
apósom, sem a gyerekei, sem a 
vejei nem találták vonzónak a 
Rebbe ajánlatát. Az üzletei ta-
nácsadóink szerint is kudarcra 
volt ítélve. Az apósom tehát azt 
mondta a Rebbének, hogy pró-
bálkozik – és ez igaz is volt –, de 
az izraeli bürokrácia rengeteg 
problémát okoz.

Ahhoz, hogy vállalkozást in-
dítsunk Izraelben, egy sor aka-
dályt kellett legyőznünk. Enge-
dély a kormánytól, engedély a 

a dologról a Rebbével, amikor 
1976-ban találkoztam vele. Ő 
azonban nem fogadta el az ér-
veimet, és a következőt mondta: 
„Hogyan várhatja el, hogy be-
induljon az üzlet, ha nincs is a 
helyszínen?”

Erre a felvetésre nem számí-
tottam. Nehezen fogadtam el a 
tanácsát. Úgy éreztem, mintha 
börtönbüntetésre ítélt volna. A 
feleségem azonban örült a hír-
nek. Kiriját Máláchi lubavicsi la-
kónegyedében találtunk egy la-
kást, mely körülbelül a negyede 
volt a New york-i lakásunknak.

Egy év elteltével elmondtam a 
Rebbének, hogy nem bírom to-
vább. Folyamatosan kudarcok-
kal szembesültem. Ő azonban 
így felelt: „A nehéz idők már Ön 
mögött vannak. Mostantól min-
den könnyebb lesz”. És ez így is 
lett.

Hirtelen megnyílt minden 
olyan ajtó, mely eddig zárva állt 
előttem. Egyszer még Me ná-
chem Begin miniszterelnöknek 

apósom megkérdezte a Rebbét, 
hogy miként nyújthatna segítsé-
get Izraelnek. Egészen más vá-
laszt kapott, mint amire számí-
tott. „Indítson el egy vállalko-

minisztériumoktól stb. Apósom 
engem bízott meg ezzel a feladat-
tal. Folyamatosan úton voltam, 
és ez nagyon kifárasztott. Sze-
mélyesen is próbáltam beszélni 

Facebook Tanház

Virtuális 
Bét Midrás

Megyeri Jonatán

20:00

A zsidó filozófia 
alapjai

Oberlander Báruch

19:00

Hétfő: Zohár, a Ragyogás Könyve, a zsidó misztika alapműve (20)

Kedd: Hászid történetek és mesék (30)
Szerda: Kérdezd a rabbit! (31)

Csütörtök: Hetiszakasz a kabbala tükrében: 
A szent csalás: vajon van-e esélyünk a túlélésre, ha igazat beszélünk?

Faith Aser

21:00

Kedd: Zsidó misztika
Csütörtök: Zsidó vallásjog

A zsido.com 
Facebook-oldalán 

élőben

Vasárnap: Hálapénz: szabad-e az orvosnak a zsidó etika szerint?
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Kóser konyha
Cracker

tojásmentes, párve

Sós rágcsálnivalóra vágyik, 
de nem szeretne mestersé-
ges aromákkal dúsított ter-
méket enni? Ez a cracker sós 
is, ropog is és ráadásul egész-
séges.

6,5 pohár teljes kiőrlésű liszt 
3–4 kk. só
2/3 pohár növényi olaj
(lehet napraforgó
és olívaolaj vegyesen)
2 pohár víz
Ízlés szerint fűszerek: zátár 
(izsóp), fokhagymapor, őrölt 
koriander, néhány csipet
nyi törött bors, só a megszó
ráshoz

A hozzávalókat rugalmas 
tésztává dagasztjuk. A tész-
tát 6 részre osztjuk, egyen-
ként nagyon vékonyra, sü-
tőbe való tepsi nagyságú 
darabokra nyújtjuk. A ki-
nyújtott tésztát sütőpapírra 
helyezzük, derelyeszaggató-
val vagy késsel csíkokra vág-
juk, sóval enyhén meghint-
jük, és 180 fokos sütőben 
20–30 perc alatt ropogósra 
sütjük. A gyerekek is élvezik 
a nyújtást és a csíkokra vá-
gást. Különféle formájú ki-
szúrókkal érdekes alakzato-
kat készíthetünk.

„Egy múzeumot kellett élettel megtöltenem” 
Interjú Faith Áser rabbival

A budavári negyed középkori díszlete mögött aktív hit- és kulturális élet folyik. A Várkert Bazárban 
nemrég nyílt szabadtéri kiállításán ezt mutatják be személyes történeteken keresztül, melyek között 
találjuk Faith Áser vári rabbit is. Ennek kapcsán kérdezte szerkesztőségünk, hogy milyen volt számá-
ra az elmúlt két év. Cseh Viktor interjúja.

– A nyüzsgő zsidó negyedből a 
várnegyedbe. Milyen volt az át
költözés?
– Izgalmas, mint minden új 
esemény az ember életében. A 
leginkább talán az volt a más, 
hogy a Wesselényi utcában hoz-
zászoktam a zajhoz, itt pedig 
az elején nem tudtam aludni a 
csend miatt. 

– A környéken évtizedek, mond
hatni századok óta nem volt kö
zösség. Hogy sikerült felépíteni az 
EMIH budavári hitközségét?

– Egy olyan zsinagógának 
a rabbija lettem, melynek nem 
csak hogy nem volt közössége, 
de a funkcióját sem látta el, már 
több száz éve. Gyakorlatilag egy 
múzeumot kellett élettel meg-
töltenem. Már a 2018-as ünne-
pélyes megnyitó előtt elkezdtem 
toborozni a tagokat. Ismertem 
néhány embert a környékről, ők 
pedig továbbiakat ismertek, aki-
ket megkerestem, és szépen las-
san kialakult egy biztos minján, 
méghozzá egy olyan, ahol az ele-
jétől kezdve volt kohén és lévi is. 
De lett olyan tagunk is, aki en-
gem szólított le a 16-os buszon, 
amivel naponta ingázom a bel-
város és a vár között.

– Akkor ez azt jelenti, hogy az 
elmúlt két évben minden szom
baton és ünnepnapon van tóra
olvasás?
– Vagyis hogy van-e mindig 
minján a várban? A hitéleti ak-
tivitást mérő kérdés... A két év 
alatt kétszer volt olyan, amikor 
nem jöttünk össze, csak kilen-
cen, de jellemzően jóval többen 
is vagyunk. Nem tagadom, hogy 
volt olyan is, amikor a Halász-
bástyán lézengő izraeli turisták 
mentették meg a szombati ima 

kezdetét, de ez így kerek. Álta-
lánosan azt kell elmondanom, 
hogy annyian vagyunk, hogy a 
kiduslakás már szűk, nagyün-
nepekre pedig kinőttük az ima-
házat is. Aki nem hiszi, várjuk 
szeretettel!

– Mit csinálsz, ha nem a zsinagó
gában vagy?
– Amellett, hogy próbálok mi-
nél több időt tölteni a csalá-
dommal és tanulni, nagyon sok 
időt töltök a kapcsolattartással. 
Igyekszem minden nap ráírni 
egy-egy közösségi tagra – pár 
sor csodákra képes, főleg most, 
amikor sokszor izolációba kény-
szerülünk a koronavírus miatt. 
De nemcsak én keresem meg a 
tagokat, hanem ők is, akik bizal-
mukba fogadtak, és ennek kö-
szönhetően a legkülönbözőbb 
kérdésekkel-kérésekkel fordul-
nak hozzám. Kapok háláchikus 
feladványokat is, de a legtöbb-
ször a hétköznapi dolgok meg-
oldásában tudok segíteni. Fog-
fájóst kötök össze fogorvossal, 
vagy a hajnali fél 1-kor kapott 
üzenetet próbálom megoldani, 
hogy valaki bérleményhez jus-
son. Ez egy 0–24 órás munka.

– Néhány EMIHes zsinagóga ki
vételével bezártak az imahelyek a 
járvány idejére. Te hogyan dön
töttél?
– Mi az udvarra költöztünk, ahol 
a szabályozásnak megfelelően biz-
tonságosan meg tudtuk tartani 
az istentiszteleteket, és ilyenkor a 
sza bad ég alatt fogyasztottuk el a 
ki dusokat is. Az őszi nagyünne-
pek óta a zsinagóga átmenetileg 
egy közeli hotelbe költözött, ahol 
egy majdnem 200 négyzetméte-
res, több oldalról szellőztethető 
ele gáns, árkádos díszteremben 
imád koztunk. Az ablakok végig 
nyit va vannak, így a hideg beáll tá-
val már kissé hűvös van, de in kább 
felveszünk még egy puló vert vagy 
kabátot, hogy együtt tud junk ma-
radni és egyébként is fűt minket 
belülről a Tóra szeretete.

– Mi volt a legkülönlegesebb bu
davári élményed?
– A legszebb élményem az a ta-
valyi chanukai programunk volt, 
amikor az udvaron egy jégből 
készült chánukiján gyújtottuk 
meg az ünnep lángjait, és nagy-
jából 150 ember, négy generáció 
énekelte együtt a Máoz cur dalt.

A cikk teljes terjedelmében 
a zsido.comon olvasható

Fotó: Magyar Nemzet


