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EMIH alakuló ülés, 2004 – EMIH közgyűlés, 2018

Mázl tov!
Gratulálunk Feldman Yossi rab-
binak és Mussie-nak kislányuk, 
Dvorá Léá születése alkalmá-
ból. Kívánjuk, hogy neveljék 
kislányukat testvéréhez hason-
lóan a Tóra útján! Mázl tov a 
Feldman és Oberlander család-
nak unokájuk születése alkal-
mából.

Nyitott zsinagógák 
éjszakája

Rabbi a buszon 
A Múzeumok Éjszakája „Nyitott 
Zsinagógák” program elemeként 
június 24-én, éjjel négy budapes-
ti zsinagóga között egy különle-
ges buszjárat fog közlekedni. A 
buszon a közösség más rabbijai 
autentikus idegenvezetést nyúj-
tanak az érdeklődők számára. 

Indulás: 23:00; 24:00; 
Keren Or Központ 

(1052 Bp., Károly krt. 20.) 
Regisztráció: posta@zsido.com

Felmérés európai 
zsidók között

Az Európai Unió Alapjo-
gi Ügynöksége (FRA) Európa 
szerte felmérést készít az an-
tiszemitizmusról. Ezen belül 
kíváncsiak a Magyarországon 
élő, magukat zsidónak valló, 
16. életévüket betöltött sze-
mélyek véleményére és tapasz-
talataira. Ha ez a leírás illik 
Önre, abban az esetben szeret-
nénk megkérni arra, hogy ve-
gyen részt a felmérésben.

Ritkán adódik alkalom ar-
ra, hogy a zsidó közösség tag-
jai közvetlenül is részt vállal-
hassanak az antiszemitizmus 
el leni harc alakításában – a 
kér dőív kérdéseinek megvála-
szolása egy szerény, de fontos 
lehetőség erre. 

Kérdőív kitöltése: 
www.eurojews.eu 

Társadalmi felelősségvállalás 
és a vidéki zsidó infrastruktúra fejlesztése

Megtartotta éves közgyűlését az EMIH

„2004-ben, az Egységes Ma gyar -
or szági Izraelita Hitközség meg-
alakulásakor sok-sok addigi tö-
rekvés és igyekezet öltött formát 
és kapott szervezeti keretet. Ezek 
mind ugyanazt a célt szolgálták: 
feléleszteni és megújítani a ma-
gyar zsidóság vallási életét, meg-
erősíteni és pozitív tar talommal 
feltölteni a zsidó iden titást és 
létrehozni az ehhez szük séges 
infrastrukturális feltételeket. 

Az idei közgyűlés egyértel-
műen megmutatta: az elmúlt 14 
év nem telt el hiábavalóan, az 
EMIH valóban létrehozott egy 
olyan rendszert, ami lehetővé 
teszi a zsidó élet teljes megélé-
sét.” – Ezzel a felvezetéssel kezd-
te Köves Slomó vezető rabbi az 
EMIH 2018-as éves beszámo-
lóját a közgyűlésen, amelyre – a 
polgári naptár szerint – ponto-
san 14 évvel az alakuló ülés után 
május 24-én került sor. Mára az 
EMIH államilag elismert okta-
tási rendszerében bölcsődétől a 
diploma megszerzéséig halad-
hatunk, magas színvonalú álta-
lános iskolában és gimnázium-

ban szerezve meg az alaptudást. 
Számtalan fesztivállal, program-
mal, tanulási lehetőséggel épp-
úgy szolgálnak, mint idősott-
hon hálózattal vagy éppen szo-
ciális segítségnyújtással. 

Ezek alapozzák meg a követ-
kező évekre azt a jövőképet, me-
lyet a rabbi ismertetett: a pozi-
tív társadalmi hatások generálá-
sa mellett tovább erősíteni a ha-
zai zsidó élet infrastrukturális 
hátterét és szociális hálóját. Eb-
ben olyan fejlesztések is szere-
pelnek, mint a Bét Menáchem 
iskola tanuszodájának, vagy a 
Zsilip Központ kialakítása. Míg 
kezdetben négy rabbi állt a kö-
zösség szolgálatában, mára ez a 
szám megnégyszereződött. Erre 
a létszámra szükség is van, hi-
szen a további munka jelentős 
részét a vidéki zsidó élet segíté-
se teszi majd ki. A részletekről a 
miskolci és debreceni fejleszté-
sekért felelős Bor András tájé-
koztatta a résztvevőket. Emel-
lett fellebbent a fátyol a leendő 
szentendrei chábád központ ter-
veiről is.

Az EMIH és szervezetei fő-
ként adományokból, normatív 
állami támogatásból, az örökjá-
radékból, pályázatokból, 1%-os 
felajánlásokból és saját gazdasá-
gi tevékenységből teremti meg az 
ehhez szükséges anyagi hátteret. 
A közgyűlésen Nógrádi Bálint, 
az EMIH gazdasági vezetője is-
mertette a pénzügyi beszámolót, 
melyből kiderült, hogy a 2017-
es év során a kiadások nagyjá-
ból 1,8 milliárd forintot tettek ki, 
míg 2018-ra több, mint 3,6 mil-
liárd forint van előirányozva. „Ez 
tartalmaz egy 1 milliárd forintos 
elkülönített alapot a reménye-
ink során idén támogatásra kerü-
lő, de csak 2019-ben megvalósu-
ló projektek finanszírozására.” – 
tudtuk meg Nógráditól.

Az EMIH, amely zsidó mér-
cével mérve már átlépte a fel-
nőttkor küszöbét, úgy tűnik, va-
lóban felnőtt. Biztos alapokat 
raktak le nemcsak napjaink zsi-
dó életéhez, de azokhoz a nagy-
ratörő tervekhez is, mellyel a kö-
vetkező generációnak teremte-
nek biztos kereteket. 
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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: 20.25 Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban, Károly krt. 20.)
Péntek: 18.30 Miért fontos nekünk a Szentföld? (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás, 9.15 Reggeli ima, majd Kidus 
  20.10 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
Az első szánhedrin

Szakaszunk – Böháálotchá 
(4Mó zes 8:1–12:16.) – a Szen-
tély  beli Menóra napi meg-
gyújtásával kezdődik, majd 
a leviták felavatásával foly ta - 
tódik. A sivatagi vándorlás 
módozatai kö vetkeznek; mi-
kor utaztak, mikor táboroz-
tak le és milyen jelek alap-
ján (kürtszó), a vonulás for-
mációja, a négy zászlóalj és a  
törzsek zászlai. A szakasz má - 

sodik felében a zúgolódók és 
a húst követelők zendülése a 
té ma, majd jön a fürj nagy 
tö  megekben, és a nép annyit  
eszik belőle, hogy az orrán 
jön ki. Hetven ember lesz ki-
vá laszt va mint a Mózes mel-
lett működő tanácsadó tes-
tületbe (az első Synhedrion); 
az utolsó fejezetben Áron és 
Mirjam ki beszélik Mózest, és 
Mirjam pél dás büntetést kap.

Májusi számunkban a bod-
rog  keresztúri csodarabbi, Reb 
Sájele jorcájtja kapcsán bemu-
tatjuk a csodarabbi generáci-
ók utolsó fejezeteit és beszá-
molunk az idei összejövetel-
ről, ahová a világ minden tájá-
ról érkeznek ilyenkor a cádik 
sírjához.

Háláchá rovatunkban a kó - 
ser borászat és borkultúra 
nyo mába eredünk és megvizs-
gáljuk a bor szerepét a zsidó-
ságban. Gasztro rovatunkban 
is szőlőből, Izrael szent gyü-
mölcséből készített ételek re-
ceptjeivel ismerkedhetünk. 

Az Európai Unió ismét fel-
mérést végez a zsidók elleni 
hátrányos megkülönböztetés-
ről és gyűlölet-bűncselekmé-
nyekről. Mindent megtudha-
tunk erről, többek között azt 
is, hogyan csatlakozhatunk 
ehhez véleményünkkel és ta-
pasztalatainkkal. Ebben segít 

Jonathan Boyddal, az Institu-
te for Jewish Policy Research 
ügyvezető igazgatójával készí-
tett interjúnk is.

Az amerikai nagykövetség 
Jeruzsálembe költözése ürü-
gyén elszabadult indulatok 
hátteréről olvashatunk részle-
tes elemzést. Az EMIH által 
a közelmúltban szervezett jó-
tékonysági koncertről is hírt 
adunk, ahol Mága Zoltán ada-
kozott a CEDEK Izraelita Sze-
retetszolgálat javára, valamint 
a Madách téren megrendezett 
Mega Bárchesz fesztiválról is 
találunk képes beszámolót.

Kovács Jichák rabbi nö ven-
dék cikke Éceszgéber rova-
tunkban az EMIH valódi val-
lásfilozófiájáról szól. Ez egy, 
a HVG véleményrovatában 
meg jelent, a zsidó hagyomá-
nyokat középkorinak és eti-
kátlannak tituláló írásra szü-
letett válaszul. 

Zsidó híradó
Megjelent az Egység 106. száma

Pánikkezelés hittel

Eheti szakaszunkban, Mózesnek 
eddigi legnagyobb kihvásával 
kell szembenéznie. A nép már 
elfáradt a sivatagi vándorlásban, 
s elégedetlenkedni kezdenek. 
Nincs társa a bajban, s egyedüli 
vezetőként kell, hogy farkassze-
met nézzen egy egész nép pa-
naszáradatával. Ez persze nem 
emberi mértékre szabott teher, 
s ennek megfelelően kétségbe-
esik úgy, mint még soha. Végső 
elkeseredésében azt mondja az 
Örökkévalónak: „Nem bírom 
én egyedül vinni ez egész né-
pet, mert nehéz az nekem. Ha 
pedig így akarsz bánni velem, 
ölj meg inkább, ha kegyet ta-
láltam szemeidben, s ne lássam 
szerencsétlenségemet.” (4Mózes 
11:14-15.)

Éppen az ilyen helyzetek 
azok, melyek a legtöbb lehető-
séget tartogatják magukban szá-
munkra. Van, hogy a kilátásta-
lanságnak egy olyan pontját ér-
jük el, amikor már egyszerűen 
nincs más alternatíva, cseleked-
nünk kell. Az ilyen pillanatok-
ban kell elmondanunk magunk-
ban: „Ha én nem vagyok ma-
gamért, akkor ki van érettem?” 
(Az atyák bölcs tanításai 1:14.) 
Más szóval vannak helyzetek az 

életben, amikor nem várhatunk 
más támogatására, csak ma-
gunkra támaszkodhatunk.

Azonban még ebben az eset-
ben sem szabad elfelejtenünk, 
hogy valójában soha sem mara-
dunk teljesen magunkra. A ha-
szid filozófia tanítja, hogy a vi-
lágon mindent az isteni gond-
viselés irányít. És mivel Isten jó, 
minden, ami a világban törté-
nik, szükségszerűen az ő jóaka-
ratának a beteljesülését szolgálja.

Mózes egyedül érezte magát 
a zúgolódó néppel szemben, pe-
dig tudjuk, hogy Isten mindvé-
gig ott volt mellette. A zsidó nép 
történelmét keresztül-kasul szö-
vik át a nehézségek, s az azokból 
való felemelkedés. És mindezek 
mögött mindig ott volt Isten, aki 
velünk volt a szenvedésünkben 
és az örömünkben is.

Még az olyan kihvások ide-
jén is, mint amit Mózesnek kellett 
kiállnia,sem szabad elfelejtenünk, 
hogy igazán sosem maradunk tel-
jesen magunkra. Még ha nem is 
látjuk, nem is halljuk, nem is érez-
zük, sőt még ha nem is hisszük el, 
Isten akkor is mindig ott volt, ott 
van és ott lesz mellettünk.

Kovács Jichák 
rabbinövendék írása
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reb sájele eMlékezete
a bodrogkeresztúri csodarabbi jorcájtja

antiszEMitizMus Ma:
FElMérés Európai zsidók között

Trump: Izrael szuverén nemzeT
Jeruzsálembe költözött az usa nagykövetsége

a Cedek javára 
adott konCertet 

Mága zoltán
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Egy alkalommal, szombaton, amikor a hászidok összegyűltek szeretett 
vezetőjük asztala körül, ő pedig jó szívvel és bőkezűen osztogatott 
mindenkinek az ételből, furcsa dolog történt. Bár a sóletben reb Sájele 
asztalán soha nem voltak csontok, ez alkalommal, ahogy mert az 
ételből, egy hatalmas csont meredt ki az egyik tányérból. Reb Sájele 
gondolkodás nélkül letette egyik tanítványa elé, aki évek óta házas 
volt, mégsem született gyereke. A hászidok rögtön megértették: a csont 
jiddisül „bejn”, ami nagyon hasonlít a héber „ben”, vagyis fiú szóra. 
Így adott áldást reb Sájele, és a tanítványnak egy éven belül valóban 
fia született.

***
Reb Sájele legfőbb üzenete ez volt: minden zsidó értékes. Fontos volt 
számára, hogy a hozzá érkezők mindig kényelmes fekhelyet és megfe-
lelő mennyiségű ételt kapjanak. Hitt abban, hogy a boldog ember jobb 
apa és jobb férj lesz, hogy annak a zsidónak, akinek nem kell a napi 
betevőért aggódnia, olyan értékes dolgokra tudja fordítani az idejét, 
mint a Tóratanulás, az imádkozás. Az otthonában uralkodó légkör, a 
rebbe kedves, emberi személyisége mágnesként vonzotta Keresztúrra 
a zsidókat az egész országból, hászidokat és neológokat, munkásokat 
és csavargókat, pesti üzletembereket és nagy rebbéket is. Reb Sájele 
mindenkit egyforma melegséggel fogadott, és megélhetésre, egészség-
re, gyermekekre adott áldásokkal ellátva engedte őket vissza otthona-
ikba. Sőt, nem csak zsidók jöttek: nem-zsidók is érkeztek az ország 
minden tájáról, mert ha már semmi sem segített, reb Sájele áldása 
mindig hatásos volt.

A rebbe minden idejét a hozzá érkezőkre áldozta, és bármikor kész 
volt félbehagyni a Tóratanulást vagy az elmélkedést, ha egy zsidónak 
egy pohár vízre, vagy nyugodt fekhelyre volt szüksége. Ros hásánákor, 
amikor más rebbék mély meditációban, szobájukban elzárkózva 
imádkoztak, ő csokoládés süteményt osztogatott a hászidjainak, mert 
hitte, hogy az őszinte imádkozáshoz a test elégedettsége is szükséges. 
árvákat fogadott be és nevelt fel saját gyermekeiként. A formális Tóra-
magyarázatok helyett Hilél útját követte, mindenkivel szeretett ember-
ként bánt. Számára a Tóra legfontosabb tanítása ez volt: fontos vagy! 
– és ezt adta tovább a hozzá érkezőknek. Ha ugyanis egy zsidó azt 
érzi, hogy észreveszik, számon tartják, és hogy Teremtője boldognak 
akarja látni, akkor az imái sokkal őszintébbek lesznek, megtelnek az 
Istenbe vetett igaz hittel, és ezáltal beteljesülnek. Reb Sájele megtanítot-
ta a hozzá érkezőknek, hogy az emuná, az Istenbe vetett hit a világon 
a legerősebb erő, hogy mindenki érdemes arra, hogy áldást kapjon 
és arra is, hogy a legkilátástalanabb helyzet is örömtelivé válhat. Az 
emberek pedig hittek neki és hittek abban is – hiszen nap mint nap 
tapasztalhatták –, hogy a szent ember imái meghallgatásra találnak: 
áldásainak és imáinak hatására megoldhatatlannak tűnő problémák 
oldódtak meg, gyógyíthatatlannak látszó betegek épültek fel és elve-
szettnek hitt lelkek tértek meg. Emlékéből fakadjon áldás.

Reb Sájele emlékezete
Dénes anna írása
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A korán érkező meleg idő jó szolgála-
tot tett az EMIH által harmadszor meg-
rendezett Mega barhesz Akadémiá-
nak. LieberMan FLóra írása 

A május 3-án megtartott rendezvényen bárki 
kipróbálhatta a tradicionális, kóser ünnepi 
kalács elkészítését. Több tucat magyar és 
külföldi jelentkező sütött „zsidó kalácsot” a 
program két házigazdája: Fűszeres Eszter, gaszt-
roblogger és Szilánk Zsuzsa, a Maimonidész 
Gimnázium igazgatója segítségével.

A program résztvevői nemcsak a barhesz 
ízébe kóstolhattak bele, hanem a tradicioná-
lis sütés kulisszatitkai ba is betekintést nyer-
hettek az ese mény házigazdái segítségével. 
A regisztrációt követően a szervezők által 
biztosított kóser alapanyagok felhasználásá-
val mindenki saját kezűleg gyúrhatta össze a 
tradicionális zsidó péksüteményt, és süthette 
ki a külön leges, fatüzelésű kemencék segít-
ségével saját barheszét. A hangulatos prog-
ramon sokan életük ben először próbálták 
ki a barhesz készítést, a folyamatosan érkező 
résztvevők három turnusban gyúrták, fonták 
és sütötték a tész tát, és a gyerekek is kivették 
a részüket a kalácskészítésből. 

Míg a barheszek formálódtak, keltek és 
sültek, a színpadon zajló beszélgetésekből a 
résztvevők megismerkedhettek a kóser kony-
ha különlegességeivel is. Faith Aser röviden 
összefoglalta a barhesz el nevezés eredetét és 
beszélt arról is, mikor és milyen körülmé nyek 
között kerül asztalra a bar hesz. A zsidó vallás 
szerint szombatonként három, ünnepnapo-
kon két lakomát tartanak, és alkalmanként 
két-két barheszre mondanak áldást, emlékére 
annak, hogy a sivatagi vándorlás során két 
adag manna hullott péntekenként.

barheszsüTéssel indul 
a feszTiválszezon
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ÉceszgÉber

az emih valódi 
vallásfilozófiája
HelyteleN zsidó ÉrtÉkek leJárAtásA A progresszió JegyÉbeN

„leleplező” cikk látott napvilágot az EMIH/Chábád feltételezett teológiai tanításairól , illetve általá-
ban a kinyilatkoztatás félreértett filozófiájáról a hvg.hu vélemény rovatában A zsidók felsőbbrendű-
sége vagy magyar hazafiság címmel április 4-én. A cikk szerzője a Mazsihisz világi vezetésében 
aktív neológ rabbi, fináli Gábor. ugyanitt jelent meg lapunk munkatársának válasza, melyet az 
alábbiakban adunk közre. koVács Jichák rabbinöVenDék írása

Rendhagyó műfajválasztás egy politikai hetilapban 
(téves és tájékozatlan) teológiai deklarációt tenni. Az 
egyházak, példának a katolikus egyház, vagy a mor-
monok nem politikai folyóiratokban szokták teológiai 
diskurzusaikat lefolytatni, hacsak nem vezérli őket va-
lamilyen, a tiszta teológiai vitán túli, világmotiváció is.

De nézzük a leleplezés tartalmi elemeit tételesen. 
A neológ vallási vezető azt veti az EMIH és a Chabad 

mozgalom szemére, hogy újra kiadta Bernstein Béla 
’48-as magyar zsidó szabadságharcosokkal kapcsolatos 
könyvét. És tette ezt úgy, hogy mindeközben Bernstein 
elvutódjait, a neológ rabbikat, az EMIH, csakúgy, mint 
az izraeli rabbinátus, nem fogadja el, sőt! A cikk szer-
zője szerint, a Chabad magának a felvilágosodásnak az 
eszméit is elveti, a „nem-zsidókra” „gojokként és embe-
ralattiként tekint” (idézet a cikkből). A vádpontok jo-
gosságának alátámasztására sok minden szóba kerül, de 
a végkövetkeztetés szinte kézenfekvő: „a chabadot csak 
a PR, a pénz és a hatalom érdekli”. Bernstein „magyar 
nacionalista” könyvét is csak ezért adták ki.

Izraelben tanuló ortodox rabbinövendékként nem 
tisztem mások hitéleti tevékenységét értékelni, mint 
ahogy azt sem, hogy ítéletet mondjak arról, hogy az 
EMIH vagy a Mazsihisz milyen célokat és értékeket 
állít maga elé. (Ez még csak hiteles sem lenne, hiszen 
évek óta, sok más fiatal kortársamhoz hasonlóan, 
EMIH-ösztöndíjas vagyok.) Azt azonban felettébb ag-
gályosnak találom, ha valaki egy egyházi pozícióból, rá-
adással rabbi titulussal, a „progresszió jegyében” a zsidó 
hagyományokat középkorinak és etikátlannak titulálja 
úgy, hogy érvelésében antiszemita toposzokat megidéző 
csúsztatások és félreértések vannak.

„zsidó fAJiság” Helyett 
szemÉlyisÉgfeJlesztő útmutAtó
Az ilyen tevékenység nemcsak azért káros, mert a „zsi-
dó fajiság” emlegetésével, muníciót ad valódi kirekesz-

tő fajvédők kezébe, hanem azért is, mert egyszerűen 
nem igaz az sem, amit a teológiai kérdésekben ír. A 19. 
századi antiszemita Talmud idézetgyűjtemény-fordítá-
sok műfajára emlékeztető módon, a történelmi és teo-
lógiai kontextusból kiragadva hivatkozik forrásokra, 
majd azokat egy laikus közönségnek, a leghitelesebb 
forrásként („a rabbi írja”) prezentálja.

A neológ rabbi, a 250 éves, több tízezer filozófiai 
művet magában foglaló Chabad haszid morálfilozófiai 
iskola tanításaiból szemezget, hogy bizonyítsa, az em-
lített filozófiai iskola a zsidó felsőbbrendűségben és a 
„gójok” (megint csak az előző írásából idézve) „alanti-
ságában hisz”. Ezzel két alapvető probléma van. 

Kovács jicháK

• SZÜLETETT: 1988
• FOGLALKOZáSA:
 rabbinövendék, 
 Kfar Chabad, Izrael 
• CSALád: házas

névjegy
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Velem és a Rebbével történt

Tedd meg, amit tőled telik, Isten gondoskodik a többiről
1960-ban, főiskolai hallgató-
ként, részt vettem egy pszicho-
lógiai szemináriumon a Maine 
állambeli Bethelben. Mivel sem 
kóser hús, sem kóser kenyér 
nem volt elérhető arrafelé, édes-
anyám nagy doboz ételt cso-
magolt, kóser felvágottakkal és 
macesszel. Úgy terveztem, hogy 
zöldséget és gyümölcsöt majd 
helyben vásárolok.

Amikor megérkeztem, fel-
tűnt, hogy a háromszáz résztve-
vő nagy többsége zsidó, de csak 
én voltam kipában. A diákok 
közül többen odajöttek hozzám, 
és megkérdezték, hogy honnan 
szerzek majd kóser élelmiszere-
ket. Megosztottam velük az éte-
lemet, és kitaláltuk, hogy mi-
ként tudnánk használni a sze-
minárium konyháját.

Voltak diákok, akik azért ke-
restek meg, mert a zsidóságról 
akartak kérdéseket feltenni. Bár 
nem haszid családban nőttem 
fel, sokra tartottam a Chábád 
nem vallásos zsidók között vég-
zett munkáját, és volt is nálam 
egy pár, Chábád által kiadott is-
mertető füzet. Néhány nap alatt 
kiosztottam az összeset, ezért ír-
tam a Rebbe titkárának, Leibel 
Groner rabbinak, hogy küldjön 
még. A levelemben azt is leír-
tam, hogy a szeminárium részt-
vevőinek többsége még soha-
sem találkozott ortodox zsidó-
val, és félő, hogy miután vissza-
térnek a megszokott, szekuláris 
közegükbe, teljesen megfeled-
keznek majd arról, amiről be-
széltem velük.

Groner rabbi megmutatta a 
levelemet a Rebbének, és nem-
sokára telefonon hívott, hogy 
átadja a Rebbe üzenetét: „te csak 
tegyél meg mindent, és az Örök-
kévaló majd gondoskodik a töb-
biről.”

Ez nagyon fellelkesített, és 
ezután egy alkalmat sem hagy-
tam ki, hogy a Tóráról beszél-

jek azokkal, akik erre érdeklő-
dést mutattak. A legtöbb diák 
nagyra értékelte, amit teszek, és 
a szemináriumot lezáró ünnep-
ség során még hórát is táncoltak 
a tiszteletemre.

Miután visszatértem New 
York ba, elmentem egy haszid 
össze jövetelre a Chábád-köz-
pont ba. Ahogy beléptem a te-

ken is. A következő választ kap-
tuk: „Miután megszületett a kis-
baba, megkapjátok a kinevezé-
seteket”.

Amikor eljöttünk, hihetetle-
nül boldogok voltunk. A Rebbe 
megígérte, hogy gyermekünk 
születik és a küldöttei lehetünk.

Három évvel később, nem 
sokkal hanuka után megszüle-

rembe, a Rebbe felfigyelt rám, 
ra gyogó arccal gratulált a zsidó-
ság terjesztéséért végzett mun-
kámhoz és lechájimmal kínált. 
Abban a pillanatban azt érez-
tem, hogy a Rebbe valójában in-
vitált, hogy csatlakozzam a ha - 
szidjaihoz. Úgy döntöttem, 
hogy elfogadom, és attól a perc-
től fogva a Rebbe haszidjának 
tartom magam. Nem sokkal ké-
sőbb beiratkoztam a Chábád 
jesivába, ahol egészen 1967-ig, 
az esküvőmig tanultam.

Egy év elteltével a feleségem 
még nem esett teherbe, ezért el-
mentünk a Rebbéhez és az áldá-
sát kértük. Azt is megkérdeztük, 
hogy érdemes-e orvoshoz for-
dulnunk. A kérdésemet írásban 
adtam át a Rebbének, és hozzá-
fűztem, hogy a feleségem és én 
is szívesen lennénk a Rebbe kül-
döttei, akár egészen távoli vidé-

Gil Hirsh virágkereskedő Crown Heights-ban. 
Az interjú 2014-ben készült.

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

tett Chana Etka, és ismét ellá-
togattunk a Rebbéhez. Megkö-
szöntük a szülést elősegítő áldá-
sát és jeleztük, hogy továbbra is 
készek vagyunk a világ bármely 
tájékán küldöttként dolgozni.

„Miért akartok elutazni? 
Akár itt, Brooklynban is lehet-
tek a küldötteim!” – mondta a 
Rebbe.

Így is tettünk, és belevetet-
tük magunkat a helyi zsidók-
kal való munkába. Minden hé-
ten egyetemistákat hívtunk meg 
az otthonunkba a szombati ét-
kezésekre. A hallgatókat elva-
rázsolta a gyönyörű, spirituális 
élmény és a haszid otthon me-
legsége. Örömmel mondhatom, 
hogy eredményesek voltunk, és 
több száz zsidó fiatalt hoztunk 
közelebb a zsidósághoz. 

1975-ben felkerestem a 
Rebbét, hogy a megélhetésünk 

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 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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As a college student in the early 1960s, I had 
occasion to attend a psychology seminar in 
Bethel, Maine. Since kosher meat and bread 

would not be available, my mother prepared a large 
care package, including salami and some matzah. 
Fruits and vegetables I planned to purchase locally.

When I arrived, I noticed that the majority of the three 
hundred participants were Jewish, but I was the only 
one with a yarmulke. Immediately, several students 
came over to ask me, “Where are you getting kosher 
food?”

I offered to share my salami with them, and together we 
figured out how to prepare our meals in the seminar’s 
kitchen.

Other students also came over to me to ask questions 
about Judaism. Although I was not brought up chasidic, 
I had admired Chabad’s outreach work among 
unaffiliated Jews and I had brought a packet of Chabad 
brochures with me. Within a couple of days, I had 
given them all out, so I wrote a letter to Rabbi Leibel 
Groner, the Rebbe’s secretary, requesting more. In my 
letter, I said that I’d been speaking with many Jewish 
students who had never seen an Orthodox Jew in their 
entire lives, and I expressed pessimism as to what 
effect I could possibly have on them since, once the 
seminar was over, they would return to their secular 
environments.

Rabbi Groner showed my letter to the Rebbe and, a 
short while later, he called me to convey the Rebbe’s 
message: “M’darf ton, der Aibershter vet upton — You 
need to do whatever you can. Leave the rest to G-d.” 

Once I heard this, I was invigorated, and I never 
missed an opportunity to speak with those who 
were curious about Torah observance. Most of the 
students appreciated my efforts and, at the celebration 

concluding the seminar, they danced the Hora in my 
honor.

When I returned to New York, I went to a farbrengen 
at Chabad headquarters. As I entered the room, the 
Rebbe noticed me and, his face beaming, congratulated 
me for my outreach work in spreading Judaism and 
invited me to say L’Chaim. 

At that moment, I felt as though the Rebbe was 
extending an invitation to me to become a chasid, his 
follower. I decided to accept it, and from then I have 
considered myself a chasid of the Rebbe. 

A short while later, I enrolled in the Chabad yeshiva 
and studied there until my marriage which took place 
in 1967. 

A year later, my wife was not yet pregnant, so we went 
in to see the Rebbe to ask for his blessing, and also 
to ask his advice whether we should consult a doctor. 
In the written request which I presented to the Rebbe 

ügyében kérjem a tanácsát. Arra 
gondoltam, hogy egy parkoló-
házat kellene működtetni, de a 
Rebbe a következőket mondta: 
„Szeretnék egy virágüzletet látni 
a Kingston Avenue-n, ahol a kö-
zösség tagjai virágot tudnának 
vásárolni az örömteli esemé-
nyekre. Sok éven keresztül mű-
ködött itt egy virágüzlet és sze-
retném, ha te alapítanál egyet, 
hogy újra legyen”. Azt javasol-
ta, hogy először is vonjam be 
az üzletbe az apósomat, aki vi-
rágkereskedő. Ez jó ötlet volt, 
mert akkoriban még nem tud-
tam megkülönböztetni a rózsát 
a szegfűtől.

Amikor nem sokkal később 
a feleségem a terhességének ki-
lencedik hónapjába lépett, el-
ment a Rebbe áldását kérni egy 
sikeres szüléshez. A Rebbe nagy 
érdeklődést mutatott a virágüz-
let iránt, minden részletről tud-
ni akart. A beszélgetés során a 
feleségem megemlítette, hogy 
az üzlethelyiség nagyon kicsi. A 
Rebbe megkérdezte, hogy van-e 
valami nagyobb a közelben. 
Amikor megtudta, hogy van, azt 
javasolta, hogy vásároljuk meg, 
és még néhány száz dollárt is 
adott hozzájárulásként.

Megfogadtuk a Rebbe taná-
csát, és az üzlet remekül ment, 
már a kezdetektől. A virág lu-
xustermék és a virágüzletek 
gyak ran tönkremennek, tehát a 
mi sikerünk ritkaságnak számí-
tott. Mi ugyanis megkaptuk a 
Reb be áldását és útmutatását, 
te hát a sikerünk garantált volt.

Gil Hirsh
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Kóser konyha
Marhatagine gerslivel 

és batátával
húsos

2 kg marhahús
1 nagy fej hagyma
4 ek. olaj
4 gerezd fokhagyma
1 batáta, kisebb 
  kockákra vágva
6 ek. paradicsompüré
½ pohár gersli (árpagyöngy)
1 kolbász, felkarikázva
1 pohár száraz vörösbor
Só, bors, őrölt koriander, 
  ízlés szerint
½ kk. köménymag
1 kk. őrölt fahéj

A hagymát felaprítjuk, a fok-
hagymát összetörjük, és a ta-
gine alsó részében megfuttat-
juk az olajon. Két percig ke-
vergetve pároljuk, majd hoz-
záadjuk a felkockázott húst. A 
húskockákat kissé megpirít-
juk a hagymán, majd a többi 
hozzávalót is a tagine-ba tesz-
szük, megfűszerezzük, meg-
locsoljuk a borral, majd leta-
karjuk azt jellegzetes, kúpos 
felső részével. 2 órán át főz-
zük, időnként bizonyosod-
junk meg róla, hogy van fo-
lyadék az étel alatt. Ha min-
den víz elpárologna az edény-
ből, pótoljuk egy kis vízzel.

A gerslit érdemes zárt 
edényben tárolni, nehogy 
bo  garak költözzenek bele. 
Fel használás előtt nagy tál-
ba tesszük, hideg vizet eresz-
tünk rá, megkeverjük, majd 
egy percig állni hagyjuk, ez-
után leszűrjük, és adjuk az 
étel hez. Ha nagyon fertő-
zött a gersli, vagyis sok bogár 
úszott a felszínre, jobb, ha egy 
új csomaggal próbálkozunk.

Ózdi brisz ’48-ban – és ami 70 évvel ezután történt
1948, Ózd. A maroknyi haza-
tért zsidóság számára hatalmas 
öröm a túlélők első gyermekei-
nek születése, így nem csoda, ha  

nekarával az Olajág idősotthon-
ban lép fel évente egyszer. Várat-
la nul egy idős hölgy szólítja 
meg. Az ózdi születésű asszony 

húga, Ica, Kleinék nagybátyjá-
nál volt fogászati asszisztens – és 
így tovább. Jól emlékeztek Klein  
György brit milájára is: „Ez volt 
az egyetlen nap, amikor úgy fel-
derültünk mind” – idézi fel a 
régmúlt napokat Klári néni. 

A lenyűgözően részletes, négy 
órányi felvételből negyed órás 
kisfilm készült (a teljes anya got a 
Soá Alapítvány és a Yad Vashem 
múzeum rendelkezésére bocsát-
ják majd), amit az összegyűlt, 
zömében ózdi kötődésű bará-
tok és rokonok előtt vetítettek le 
Klein György születésnapján a 
Kazinczy utcai Carmel étterem-
ben. A meglepetés film hatalmas 
sikert aratott – hát még, amikor 
a vetítővászon mögül előlépett a 
két idős hölgy, akik a fiatalabb 
generáció tagjai között örömmel 
ismerték fel gyerekkori isme-
rőseik leszármazottait. És 70 év 
után megismerkedhettek az egy-
kori ünnepség „főszereplőjével”, 

gesztusairól ismerte fel Juditban 
gyerekkori ismerősének, Klein 
Gézának az unokáját. Ilyen film-

Találkozás 70 év múltán

Klein Géza, hentes és felesége, 
Ica nagy mulatságot rendeznek 
kisfiuk körülmetélése alkalmá-
ból. Egy helyi vendéglőben 40-
50 ózdi zsidó gyűlik össze, Klein 
Géza az asztal tetején táncolva 
ünnepli Gyuri fia születését. 

Ózdi ünneplők

be illő módon került kapcsolat-
ba a Klein család következő ge-
nerációja, Judit és Péter Molnár 
– lánykori nevén Braun – Klá-
rával és húgával, akik jól emlé-
keznek ózdi gyerekkoruk sze-
replőire és helyszíneire. Any-
nyira, hogy a két 90 fölött járó 
hölgy vállalkozott rá, hogy visz-
szaemlékezéseiket videóra ve-
gyék. Mint kiderült, több szá-
lon is kapcsolódik a két család 
– Klein nagymama, a testvérei 
és a Braun lányok együtt élték 
túl Auschwitz poklát. Klári néni 

Ugorjunk egyet térben és 
idő ben! 70 évvel később járunk, 
az ózdi zsidók szétszóródtak. 
Klein Géza és felesége már nin-
csenek az élők sorában. Unoká-
juk, Judit, Klezmerész nevű ze-

a mára nagypapává vált Gyurival 
is – hiszen Klári néni és Ica néni 
az utolsók, akik még emlékeznek 
arra a bizonyos, ’48-as ózdi mu-
latságra…

Klein Géza
Klein György


