
Idén június 29-re esik a zsidó 
naptár szerinti Támuz 17-i 
böjtnap. Ez egyike annak a 
négy rabbinikus böjtnek, ame-
lyek Zakariás könyvében (8:19) 
is említést nyernek. Felfigyel-
hetünk rá, hogy mind a négy 
böjt hátterében hasonló ese-
mények húzódnak meg. (Az or-
szág függetlenségének fokoza-
tos elvesztése, a Szentély pusz-
tulása és Izrael népének szét-
szóratása a világ különböző tá-
jaira (gálut). Bár ezen esemé-
nyek már majd 2000 éve lezaj-
lottak, Maimonidész, háláchi-
kus könyvében aktuális jelen-
tősséget tulajdonít a történtek-
nek: „Egyes napokon Izrael 
egész népe böjtöl, azon csapá-
sok miatt, amik velük és őse-
inkkel történtek, hogy a bűnök-
re emlékezve felrázza szívüket 
és ráterelje őket a megtérés út-
jaira. (Hilchot Táánijot 5:1) 
Mindebből láthatjuk, hogy Iz-

rael népének történelmi-
politikai eseményei számunkra 
is aktuális jelentőséget hordoz-
nak, így fontos mélységükben 
megértenünk őket.  

A gálut, vagyis a szétszóra-
tás katasztrófája két lépcsőben 
zajlott. Az első, Izrael tíz törzs-
ből álló királyságának szétszó-
ratása, a második Jehuda 2 tör-
zsének szétszóratása. 

A babilóniai hadsereg 
Támuz 17-én Nabukodonozor 
király vezetésével áttörte Jeru-
zsálem falait, és elfoglalta 
Jehuda királyságának fővárosát 
a rajta álló Szentéllyel. Ez volt a 
vég kezdete. Ahhoz hogy meg-
értsük, mi volt a bűne a zsidó 
népnek ebben a korszakban, 
meg kell vizsgálnunk a Királyok 
második könyvének történéseit. 
Észrevehetjük, hogy Izrael és 
Jehuda épp abban a korszak-
ban vesztette el függetlenségét 
mikor a királyai cádikok, azaz 

igaz emberek voltak.  
Izrael királysá-

gában – ekkor Hoseá 
ben Elá uralkodott. 
Őelőtte gonosz kirá-
lyok ültek a trónon, 
közülük az első Jero-
beám volt, aki uralmá-
nak megerősítéseként 
őröket állított fel ki-
rályságának határán, 
hogy megakadályozza 
a népet tórai köteles-
ségének teljesítésében, 
hogy ne tudjanak Je-
ruzsálembe menni a 
három zarándokünne-
pen. Az őrségváltások 
a Jerobeámot követő 
királyok alatt is meg-
maradtak, amíg Hoseá 
ben Elá meg nem 
szűntette azokat. 

Jehuda királyságában – 
Josijáhu király bálványimádó 
népet kapott örökül apja és 
nagyapja uralkodása után, de 
Jeremiás próféta hatására sike-
rült helyes útra térítenie az 
embereket. A bálványokat el-
pusztította, vezetőiket megölte, 
és ellenőröket küldött szerte a 
királyságban, hogy megbizo-
nyosodjon róla, nem maradtak 
a népnél bálványimádó eszkö-
zök. Ezt olvashatjuk róla: „Nem 
volt őelőtte és nem következett 
őutána olyan király, mint ami-
lyen ő volt, aki egész szívével, 
egész lelkével és minden erejé-
vel megtért az Örökkévalóhoz, 
Mózes egész tana szerint. 
(2Királyok 23:25) 

Josijáhu király megparan-
csolta, hogy hozzák rendbe a 
Szentélyt, így bukkantak rá a 
Szentély legszentebb részében 
lévő Tóratekercsre. A megbízot-
tak ijedten szaladtak a király-
hoz, mert a megtalált Tóra az 
„Átkok” fejezeténél volt kinyit-
va, ahol az Örökkévaló Izrael 
népét büntetésként a gálutba 
küldi. A király ezért delegációt 
küldött Hulda prófétanőhöz, 
hogy imádkozzon a zsidó né-
pért és könyörögjön az Örökké-
valóhoz az ítélet enyhítéséért. 
(Azért hozzá, és nem Jeremiás 
prófétához, mert úgy tartják, a 
nők imái több könyörülettel ta-
lálnak meghallgatásra, mivel 
azok érzelemgazdagabbak.) 
Hulda, próféciájában komor 
képet vázol: „Minden pusztulás 
előtt áll!” – üzente vissza a ki-
rálynak. Josijáhu végül az 
egyiptomiak ellen vívott harc-
ban halt meg. Jeremiás csodá-
latos gyászbeszédben emlékszik 
meg róla, melyet Áv hó 9-én 
(Tisá beáv) olvasnak fel.  

Miért pont ennél a két cádik 
királynál rendeltetett el a pusz-
tulás? 

A kép világossá válik, amint 
megvizsgáljuk alattvalóik reak-
cióit az általuk hozott új rende-
letekre. 

Izrael királyságában – 
Amint említettük már, Hoseá 
ben Elá elbocsátotta a határ-
őröket, így a nép immár el tu-
dott jutni a zarándokünnepe-
ken Jeruzsálembe. Ők azonban 
mégsem mentek el, így a hely-
zet változatlan maradt. Ebben 
az esetben az uralkodóváltás 
csak súlyosbította a nép egyre 
romló erkölcsi helyzetét. Ko-
rábban a lezüllés kényszerből 
történt, most viszont szabad 
választás eredményeképpen. 
Ezzel Izrael népe, mint kivá-
lasztott nép, megbukott.  

Jehuda királyságában – 
Említettük, hogy Josijáhu ki-
rály egy háborúban halt meg. A 
háború háttértörténete a kö-
vetkező. A Fáraó, Egyiptom ki-
rálya csupán áthaladni szándé-
kozott Jehuda királyságán, 
amikor háborúba indult az asz-
szír birodalommal. Kérte 
Josijáhut, hogy ne szálljon 
harcba vele, ő azonban mégis 
megtámadta. A király annyira 
magabiztos volt győzelmében, 
hogy nem tartotta szükséges-
nek megvitatni Jeremiással a 
harcba szállást. Vajon miért 
volt ennyire elbizakodott?  

A Tórában az áll, hogyha a 
zsidó nép Isten törvényeinek 
megfelelően él, akkor Izrael 
földjére nem fog hadsereg lép-
ni. Mivel az általa hozott új 
rendeletek azt a célt szolgálták, 
hogy a nép ismét visszatérjen   
a Tóra törvényeihez, úgy gon-
dolta,   hogy  ez  az   áldás  rá  is  

 

 

 Miért kellett megbűnhődniük 
a cádik (igaz) királyoknak? 

 

A rabbi gondolatai 



Chukát heti-
szakaszban az 

Örökkévaló 
egy nagyon 

érdekes parancsolatot ad a zsi-
dó népnek: A Szentélybe való 
belépés előtti megtisztulási fo-
lyamathoz a zsidóknak el kell 
égetniük egy teljesen vörös te-
henet és annak a hamuját kell 
felhasználniuk a szertartáshoz. 
Viszont bárki, aki részt vesz a 
hamu elkészítésében vagy egy 
személy megtisztításában, spi-
rituálisan tisztátalanná válik.  

A vörös tehén micvája para-
dox. Isten azt mondta, hogy aki 
részt vesz a hamu előállításá-
ban – akár levágja, akár elégeti 
azt, akár összegyűjti annak ha-
muját – spirituálisan tisztáta-
lanná válik. A hamu maga vi-
szont valakinek a megtisztítá-
sára használható. Ugyanaz a 
hamu, ami egy zsidót tisztáta-
lanná tesz, egy másikat meg- 

tisztít. Mindez első megközelí-
tésben igen illogikusnak tűnik, 
ám mélyebb értelemben mind a 
mai napig releváns üzenetet 
hordoz a mindennapi életünkre 
vonatkozóan. 

Valószínűleg mindannyian 
átéltük már, hogy életünk va-
lamely területén kicsúszott a 
kezünkből az irányítás. Egysze-
rűen elegünk lett abból, amit 
addig műveltünk, átléptünk egy 
képzeletbeli határt, és tudtuk, 
hogy ezután komoly változás-
nak kell bekövetkeznie. Ilyen-
kor újult erővel látunk neki a 
változtatásnak, mert tisztán lát-
juk, hogy az eddigi magatartá-
sunk megakadályozta, hogy 
boldog életet élhessünk. De 
még mielőtt ez a változásra való 
vágy megszületett volna ben-
nünk, elértünk egy mélypontot, 
melyben bizonyos értelemben 
„tisztátalanságot” éltünk meg.  

Éppen erről van szó: maga a 
helytelen magatartás volt az, 
ami elért egy olyan szintet, ahol 
a változásnak törvényszerűen 
be kellett következnie. Sokszor 
épp a helytelen magatartás le-
het a katalizátora a pozitív vál-
tozás kezdetének. 

Az Örökkévaló nem akarja, 
hogy egész életünket önmar-
cangolással töltsük, vagy hogy 
örökké a falba verjük a fejünket 
a sorozatos rossz döntéseink 
miatt, amiket az életben hoz-
tunk. Ehelyett azt szeretné, 
hogy fejlődjünk, és pozitív 
irányba változzunk. 

Mikor elgondolkodsz a hely-
telen magatartásodon és igazán 
eleged lesz belőle, akkor ahe-
lyett, hogy elveszítenéd az ön-
bizalmad és utálnád önmaga-
dat, amiért nem tudsz megvál-
tozni, használd a frusztrációt és 
elégedetlenséget mint motivá-
ciót a tudatos változásra! Isten 
azt akarja, hogy spirituálisan a 
maximumot hozzuk ki ma-
gunkból, és ehhez az eszközt is 
a kezünkbe adta. 
 
Forrás: Aish.com 
Fordította: Kalász Marietta

Mászé hetiszakasza ismét el-
meséli a zsidó nép pusztai uta-
zásait. Rási, a kiemelkedő Tó-
ramagyarázó, a Szóbeli Tanból 
idéz egy hasonlatot, ami megvi-
lágítja, miért ír a Tóra még egy-
szer a zsidók utazásáról. 

Egyszer egy király elvitte a 
beteg fiát egy hosszú és fárasztó 
útra az egyetlen orvoshoz, aki 
képes volt meggyógyítani őt. 
Sok nehézséggel és kihívással 
kellett szembenéznie az út so-
rán, de végül is elérték az or-
vost, aki képes volt meggyógyí-
tani a fiát. Mivel a fiú nem volt 
magánál az odafelé vezető úton, 
a király visszafelé ugyanazon az 
úton vitte, hogy megmutassa 
neki mi történt a különböző ál-
lomáshelyeken: itt megálltunk 
pihenni, itt nagyon fáztunk, itt 
rosszabbul lettél, stb. Ugyanígy, 
hetiszakaszunkban Isten – 
mondhatni – elmeséli az emlé-

keit a zsidó néppel a sivatagban 
eltöltött 40 évről. Ahogy a ki-
rály útjának minden részlete 
szükséges volt ahhoz, hogy a 
gyermek eljusson az orvoshoz, 
hogy ő meggyógyíthassa, 
ugyanígy, minden, ami a siva-
tagban történt – jó vagy rossz – 
a zsidó népet egy olyan nemzet-
té formálta, ami készen állt ar-
ra, hogy belépjen Izrael földjé-
re, és beteljesítse a küldetését, 
hogy fényesség legyen a világ 
népei számára. 

A mi életünk is egy utazás. 
Mindannyian jócskán kapunk 
kihívásokat, és amikor éppen 
nehéz időkön megyünk keresz-
tül, nem könnyű értékelnünk 
ezek jelentőségét és értékét. Az 
adott pillanatban frusztrálttá 
válunk a nehézségektől, és nem 
értjük, hogy azok miért szüksé-
gesek a számunkra, de utólag 
szemlélve már minden másként 

néz ki. A nehézségek pillanatá-
ban nem könnyű felfedezni a 
dolgok értelmét, az utólagos 
visszatekintés viszont világos 
perspektívát nyújt a számunk-
ra. Majdnem mindig, amikor 
egy idő után visszanézünk, 
megértjük, hogy mi volt ezek-
nek az eseményeknek a szere-
pük és céljuk. 

Úgy gondolom mindenből az 
a tanulság, hogy időről időre 
érdemes visszagondolni elmúlt 
útjainkra. Istennek mindig 
vannak tervei, és azok mindig 
jó tervek. Amikor visszanézünk, 
észrevesszük, hogyan váltak va-
lóra ezek a tervek, és hálásak 
lehetünk az Örökkévalónak, 
hogy oda vezetett minket, ahol 
ma vagyunk. 
 
Forrás: Aish.com 
Fordította: Sárosi Gábor 
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vonatkozik. Azonban tévedett. 
Bár Jehuda királysága a király 
intézkedései hatására jó irány-
ba változott, a nép továbbra is 
folytatta bálványimádatát. Jo-
sijáhu hiába küldött felügyelő-
ket a bálványimádó eszközök 
begyűjtésére és megsemmisíté-
sére, a nép becsapta őket. A 
felügyelők nem találtak sem-
mit, mivel az eszközöket az aj-
tónyílás belső részébe rej-
tették. Ugyanazt a típusú szel-
lemi hanyatlást láthatjuk, mint 
amit Izrael királyságában – a 
nép immár nem kényszerből, 
hanem szándékosan, szabad 
akaratából folytatta a bálvány-
imádást. A kiválasztott nép itt 
is megbukott.  

Mikor Josijáhu szembe szállt 
az egyiptomiakkal, a Fáraó 
megparancsolta az íjászoknak 
hogy a királyt célozzák, így 
egész testét nyilak borították, 
mikor összeesett. A körülötte 
lévők észrevették, hogy halkan 
mond valamit, így fülelni kezd-
tek. Azt gondolták, hogy elvesz-
tette hitét az Örökkévalóban, 
mivel cádik létére ilyen bor-
zalmas halált kell halnia. Ezzel 
szemben úgy hallották, hogy a 
következőket mondta: „Igazsá-
gos az Örökkévaló, mert paran-
csa iránt engedetlen voltam.” 
(Échá 1:18) 

Vajon miben volt engedetlen 
a cádik király? 

Van egy parancsolat, amely 
így szól: „Azon tan szerint cse-
lekedjél, melyre [a bölcsek] té-
ged tanítanak, és azon ítélet 
szerint, melyet neked monda-
nak; ne térj el az igétől, melyet 
tudtodra adnak, se jobbra se 
balra.” (5Mózes 17:11) Minden 
generációban kötelesek va-
gyunk a Tóra legnagyobb böl-
cseinek utasításaira hallgatni. 
Így Josijáhuak is tanácsot kel-
lett volna kérnie korának veze-
tő bölcsétől, Jeremiástól a há-
ború megvívására vonatkozóan. 
Ő azonban büszkén úgy gon-
dolta, hogy nincs szüksége Je-
remiás tanácsaira. Ez vezetett 
Jehuda függetlenségének el-
vesztéséhez, a Szentély lerom-
bolásához és a szétszóratás-
hoz, amelyben nap mint nap 
várjuk a megváltásunkat. 

Vajon a fenti történetek mi-
lyen aktuális jelentőséget hor-
dozhatnak a számunkra? 
 

Keleti Dávid rabbi  

 

Rabbi Shaul Rosenblatt 

 

Mászé 

A visszatekintés öröme 



Bálák heti-
szakasza első 
olvasásra azt 
a határozott 

benyomást 
kelti Bileám-

ról, hogy jó ember volt. Nem 
száll szembe az Örökkévalóval, 
Bálák előkelősége nem tudja őt 
megfélemlíteni, angyalokat lát, 
próféciákat kap, csodálatos ál-
dásokat fogalmaz meg és Izrael 
népét magasztalja.  

Rási kommentárjában azon-
ban azt olvashatjuk, hogy jósla-
tai nem voltak valóságosak, ő 
maga pedig közönséges, anti-
szemita és megalkuvó volt. Böl-
cseink Bileám hárásának, azaz 
gonosz Bileámnak nevezik. Mi-
ért van ez az éles ellentmondás 
az írott és a szóbeli tan között ?  

Bölcseink ezt így magyaráz-
zák: míg a Tóra, az írott szöveg 
áttekintést nyújt arról, milyen-
nek látszott Bileám, addig a  
szóbeli hagyomány érzékelteti, 
milyen is volt ő valójában, mi-
lyen volt az igazi Bileám. Mind-
ebben az életben megnyilvánu-
ló dolgok  kettőssége rejlik. Az 
ember tűnhet nemesnek, erköl-
csösnek, idealistának, szentnek 
és bizonyosak lehetünk benne, 
hogy a Föld legkülönlegesebb 
személyével állunk szemben. 
Aztán bepillantunk Rási kom-
mentárjába és máris egész 
másként fest a dolog.  

Az Örökkévaló végtelen böl-
csességgel megalkotott egy ösz-
szetett vezetési rendszert, mely 
az égi irányításon és a szabad 
választás lehetőségének fenn-
tartásán alapul.  Az Örökkévaló 
megteremti a létfeltételeket 
minden teremtmény számára, 
de a létfenntartáshoz felhasz-
nálható eszközök lehetnek jók 
és rosszak. Egyszer megkérdez-
ték Rav Yaakov Kami-
netskytől: „Ha az Örökkévaló 
nem akarja, hogy az emberek 
csaljanak és lopjanak, akkor 
miért ad a csalóknak és tolva-
joknak olyan sok pénzt ?” Rav 
Kaminetsky ezt válaszolta: „Ők 
nem az Örökkévalótól kapták a 
pénzt, hanem a szitrá áchrától 
(a másik oldaltól).  

Nem tudom pontosan mit je-
lent, hogyha valakit a szitrá 
áchrá finanszíroz, de abban 
biztos vagyok, hogy én nem kí-
vánkozok oda.  Azok a vallási 
erőfeszítések, melyek tisztes-
ségtelenül szerzett pénzen ala-
pulnak, nem fognak fennma-
radni. A beléjük vetett energia 
hasztalan. Vannak jó eszközök 
és rossz eszközök. Van jó és 
rossz spiritualitás. Ez olyan, 
mint a testépítés. Valaki hóna-
pokig treníroz, hogy elérjen egy 
edzettségi szintet, mások ezt 
gyorsan megteszik néhány szte-
roid segítségével. 

Bileámnak rossz volt a szel-
lemisége. A kapcsolatait arra 
használta hogy átkokat mond-
jon az Örökkévaló nevében. Az 
ő eszköze a szitrá áchrá volt. 
Én ahhoz tartom magam, hogy 
ha hallok valakit az Örökkévaló 
nevében beszélni, nagyon figye-
lek arra, hogy mit mond. Ha 
valaki mindig negatív, másokat 
bántó, romboló vagy okoskodó 
megjegyzéseket tesz, azt mon-
dom: „Lo meHásem jácá zot – 
Ez nem az Égből való”. A jécer 
hárának, a rossz ösztönnek 
akar megfelelni. Tartózkodni 
kell az ilyen szellemiségtől, az 
Örökkévaló nevében való gyű-
lölködés vezetett a Szentély le-
rombolásához.  

Külsőleg Bileám szentnek 
látszott, de bölcseink felfedik 
róla a valós képet, mely negatív 
és romboló. Bileám spirituális 
szteroidokat használt. Ő maga 
mondta, mikor dicsőítette a 
zsidó népet: „Lo náchás 
beJákov”. Nincs náluk fekete 
mágia, sem szteroid, ők igaziak. 

Bileám történetének tanul-
sága, hogy nekünk is igaznak 
kell lennünk. Vigyáznunk kell, 
hogy szélhámosok be ne csap-
janak minket, de még fonto-
sabb, hogy mi magunk se vál-
junk azzá. Életünket és megél-
hetésünket a szentségnek kell 
vezérelnie, így lehet értelmes, 
tartós és igazi. 
 
Forrás: TorahLab.org 
Fordította: G. Sz. 
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„És mondta az Örökkévaló Mó-
zesnek, mondván: Pinchász, 
Eliézer fia, Áron, a pap fia el-
fordította haragomat Izrael 
gyermekeiről, azzal, hogy értem 
volt féltékeny közöttük, nehogy 
elemésszem Izrael gyermekeit 
haragomban.” (4Mózes 25:10-
11) Miért vezeti vissza a Tóra 
Pinchász származását a nagy-
apjáig, Áronig?  

Ráv Cháim Smulevitz, a Mir 
jesiva vezetője erre a kérdésre 
ezt válaszolta: azért, mert csak 
az tud ilyen hevesen reagálni, 
aki igazán szereti a zsidó népet, 
úgy, ahogy Áron szerette és ke-
reste szüntelen a békét. Zimri 
nyilvános helyen szemérmet-
lenséget követett el egy 
midjanita nővel, Pinchász ezért 
mindkettőjüket megölte. Ez a 
tett kegyetlennek tűnhet, és azt 
gondolhatnánk, hogy erőszakos 
hajlam vagy személyes ellentét 
motiválta. Ha azonban valaki 
igazán ohév Jiszráél, vagyis va-
lóban szereti a zsidó népet, 
ahogy Pinchász tette, biztosak 
lehetünk benne, hogy a motivá-
ciója az Örökkévaló és a zsidók 
iránt érzett szeretete volt.   

A briszki Ráv Cháim egyszer 
ezt mondta a heves reagálásról: 
„A háztulajdonosoknak és a 
macskáknak is az a céljuk, hogy 
elfogják az egereket, a különb-
ség a hozzáállásukban van. A 
háztulajdonos valóban meg 
akar tőlük szabadulni, a macs-
kának viszont csak arra kelle-
nek, hogy legyen mit üldöznie. 
Ugyanez érvényes a helytelen 
cselekedetek elleni tiltakozásra 
is: igazából kell helyteleníteni 
azt az adott eseményt, nem 
csak felhasználni az alkalmat a 
protestálásra.” 

 
 

 
 

Saját tiszteletünk és 
a másoké 

 
„És mondta az Örökkévaló Mó-
zesnek: Vedd Józsuát, Nun fiát, 
olyan embert, akiben ott van a 
lélek, és tedd rá a kezedet (hogy 
kinevezd vezetőnek).” (4Mózes 
27:18) Rási ezt a verset így ma-
gyarázza: „Nevezz ki egy em-
bert, aki tolmácsolja Józsua 
szavait a népnek, és Józsua ta-
nítson már a Te életedben is, 
hogy ne mondhassák róla az 
emberek, amíg Mózes élt, nem 
emelhette fel a fejét.”  

Ebből azt láthatjuk, hogy 
minden tőlünk telhetőt meg 
kell tennünk a tórai vezetés 
erejének fenntartása érdeké-
ben. A Teremtő – és Mózes –  
szándékában állt mindent meg-
tenni azért, hogy olyan vezetője 
legyen a zsidóknak Mózes halá-
la után, akit elfogadnak. Ezért 
kellett Mózes jelenlétében taní-
tania, hogy a nép lássa, Mózes 
jóváhagyja és helyesli Józsua 
pozícióját. 

A híres Ráv Ákivá Éger egy-
szer Nikolsburgba látogatott. A 
város rabbija, Ráv Mordecháj 
Benet megkérte, hogy szomba-
ton tartson egy előadást a val-
lási törvényekről. Az előadás 
közben Ráv Benet feltett egy 
kérdést, ami látszólag teljesen 
lerombolta Ráv Ákivá Éger ér-
velését, aki rövid gondolkodás 
után legyőzve szállt le a pulpi-
tusról. Később Ráv Benet bo-
csánatot kért tőle, de Ráv Ákivá 
Éger mosolyogva azt válaszolta, 
hogy tudta a választ a kérdésé-
re, de nem akarta a gyülekezete 
előtt megszégyeníteni, hiszen ő 
a vezetőjük, akire felnéznek, 
míg ő csak látogató, így az ő re-
noméja nem lényeges. Nekünk 
is igyekeznünk kell ezen az 
úton járni. Képesnek kell len-
nünk lemondani a saját tiszte-
letünkről a másik érdekében. 

 
Forrás: Aish.com 
Fordította: D. Ch. 
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Mikor  kell  kiállni  az 
igazunkért? 
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Úgy tudom, Debrecenben 
született. Mikor ment ki a 
családja Izraelbe, és miért? 
 
Igen, Debrecenben éltem a csa-
ládommal 8 éves koromig, ’57-
ben mentünk ki Izraelbe. Szép 
zsidó közösség volt akkoriban 
Debrecenben, sokan jártak 
templomba. Bár a zsidó gyere-
keknek is menniük kellett 
szombaton iskolába, megen-
gedték, hogy ne írjunk aznap. 
Apámnak bútorboltja volt, ezt 
később államosították, ezután a 
gázművekhez ment dolgozni. 
Szépen éltünk, még cseléd is 
lakott nálunk, a Manci néni. 
Szóval nem a megélhetés miatt 
mentünk ki, hanem a vallás 
miatt. A szüleim aggódtak a 
gyerekekért, mivel itt hiányzott 
a komoly zsidó oktatás. Apám 
ötvenkilencedik évét töltötte 
be, amikor kimentünk Izraelbe. 
Nem volt már fiatal, főként ah-
hoz, hogy a semmiből felépít-
sen egy új életet, három gye-
rekkel. Az öcsém két éves volt 
ekkor, és van még egy nővérem.  

Apám életében nem ez volt 
az első alkalom, amikor a 
semmiből újra kezdte. Ausch-
witzban meghalt a felesége és a 
gyermekei. Egyedül ő tért visz-
sza. Új családot alapított, édes-
anyám apám első feleségének a 
húga. A zsidó jog abban az 
esetben, ha a házastárs meg-
halt, engedélyezi, hogy az öz-
vegy a testvért vegye el.  
 
Milyen volt egy teljesen 
idegen helyen új életet 
kezdeni?  
 
Nem volt könnyű dolgunk. Elő-
ször egy nem vallásos kibucba 
kerültünk. Én a harmadik ele-
mit jártam volna, de a héber 
nyelv miatt vissza kellett men-
nem az első osztályba. Egy évet 
éltünk abban a kibucban. Élt a 
közelben egy tanár, aki tudo-
mást szerzett arról, hogy egy 
vallásos család él ott. Sokat se-
gített nekünk. Odaköltöztem 
hozzá, és járhattam az iskolájá-
ba. Rövid időn belül már a ne-
gyedik elemiben találtam ma-

gam. Közben apám egy kis 
élelmiszerboltot nyitott.  

Anyámnak Izraelben élt egy 
igen gazdag unokatestvére. 
Szorosabb kötelék fűzte össze 
őket, mintha édes testvérek let-
tek volna. Együtt vészelték át a 
koncentrációs tábort, egy „ágy-
ban” aludtak, mindig megosz-
tották egymással az ételt. Azt 
mondják, ha két ember együtt 
átél ilyen dolgokat, az örökre 
összeköti őket. Tehát anyám 
unokatestvére kölcsönt adott a 
szüleimnek, hogy megnyithas-
sák a boltot. Apám rengeteget 
dolgozott, a munka komoly fi-
zikai megterhelést is jelentett. 
Szörnyű súlyokat emelgetett 
még 70 éves korában is.  

Az elemi elvégzése után 
gimnáziumba mentem. Itt val-
lási és világi tantárgyakat is ta-
nultam. Felmerült, hogy úgy-
nevezett „jeshiva high school”-
ba megyek tovább, de mivel ak-
koriban komolyabban zongo-
ráztam, úgy döntöttem, hogy 
gimnáziumban folytatom a ta-
nulmányaimat, és nem jesivá-
ban, ahol reggeltől estig tart a 
tanulás. Az iskola elvégzése 
után fizikusnak készültem, de 
mielőtt egyetemre kerültem 
volna, a hadseregnél szolgál-
tam.  

Katonaéveim elején történt, 
hogy véletlenül a kezembe 
akadt egy 12. századi zsidó filo-
zófus könyve, a Chovot Hále-
vávot, a „Szívek Kötelességei”. 
Elkezdtem olvasni. A könyvből 
értettem meg, hogy a Tóratanu-
lás által milyen magas szellemi 
szintet érhet el az ember. A 
könyv tanulmányozása után el-
határoztam, hogy addig is, 
amíg szolgálatban vagyok, 
minden nap legalább egy fél 
órát fogok tanulni. Az egyenru-
ha ingjén volt egy kis zseb, 
amiben pont elfért egy kis ki-
sebb méretű könyv. Mindig tar-
tottam benne egy könyvet, 
amiből tanultam nap mint nap.  

A hadsereg után úgy döntöt-
tem, hogy egy évre jesivába 
megyek. Fölkerestem annak a 
gimnáziumnak az igazgatóját, 
ahol tanultam. Tudtam, hogy 
ismer valakit, akinek van egy 

jesivája a Negevben. Sikerült 
megszervezni egy beszélgetést 
ezzel a tanárral, és felvett a 
jesivába. Nagyon jól ment a ta-
nulás, így aztán az egy évből 
több lett, ott maradtam. 
 
Mi történt a régi álmokkal, 
a zongorával és a fizikával? 
 
Ekkorra kiderült számomra, 
hogy a vallás az én igazi utam, 
ezzel kell foglalkoznom. Igen 
komoly tanulmányokba kezd-
tem. Három éve jártam a 
jesivába, amikor egy alkalom-
mal behívatott az egyik taná-
rom, és azt mondta, hogy már 
másra van szükségem, maga-
sabb szintű tanulást javasolt. 
Felvételiztem a jeruzsálemi Mir 
Jesivába. Egy talmudi szöveget 
kellett elemezni, érveléseimet 
kommentárokkal megvédeni. 
Nagyon komoly vizsga volt, 
hosszú órákon keresztül tartott. 
A vizsga sikerült, felvételt nyer-
tem. Kilenc évet jártam oda. A 
világ egyik leghíresebb Talmud 
tudósától, Rabbi Nochum 
Percovictól tanultam.  Közben 
megnősültem. A Mir után 
dáján iskolában tanultam, 
aminek elvégzése a bét din 
(rabbinikus bíróság) tagjává jo-
gosított fel. Ezután kezdtem ta-
nítani a Telzstone-i Jesivában, 
ami egy felsőfokú jesiva. Mivel 
Rabbi Nochum tanítványa vol-
tam, ismertem az ő különleges, 
tanítási módszerét – ezért hív-
tak a jesivába tanítani –, ame-
lyet sikerült a gyakorlatban is 
alkalmaznom. 
 

Hogyan ismerte meg 
a feleségét? 

 
Egy fiún keresztül, aki a tanuló-
társam volt.  Az ő feleségének 
volt egy unokatestvére. A tanu-
lótársam úgy gondolta, hogy 
tetszene nekem, mármint hogy 
összeillenénk, jól megértenénk 
egymást. Így ismertem meg a 
feleségemet. Amikor az első 
gyerekünk megszületett, hu-
szonhat éves voltam. Ez a 
jesiva-világban már elég idős-
nek számított. Négy fiúnk szü-
letett.  

Tartotta a kapcsolatot itt-
honi vagy izraeli magya-
rokkal? 
 
Anyámnak élt egy bátyja Deb-
recenben. Vele telefonon tar-
tottuk a kapcsolatot. Ez az em-
ber 95 éves koráig élt, addig 
soha nem volt beteg. Anyám 90 
éves korában halt meg, 6 évvel 
ezelőtt, még épp megélhette a 
hármas ikrek unokák születé-
sét.  

Kint nem voltak magyar is-
merőseim, a jesivában nem ta-
nultak, a chászid közösségek-
ben éltek magyar származású-
ak, de velük nem léptem kap-
csolatba. A zongoratanárom 
magyar volt, még ifjú korom-
ban többször láttam őt kávéhá-
zakban üldögélni, és a magyar 
barátaival beszélgetni.  

Anyámmal mindig magyarul 
beszélgettem. Szeretett velem 
beszélgetni, filozofálgatni. Egy-
szer elmesélte, hogy Ausch-
witzban, bár éhezett, nem ette 
meg a húst, ami a levesben volt, 
pedig hát tudjuk, milyen külön-
legesnek számított, ha egyszer-
egyszer egyáltalán lehetett ta-
lálni egy apró húsdarabot az 
ételben. Mondtam neki, hogy 
az életben maradás mindennél 
előrébb való, megehette volna. 
Azt válaszolta, nem volt képes 
szájába venni a nem kóser húst. 
Érdekes, anyám egy kicsi ma-
gyar faluból származott, Föl-
desről, alig 70 zsidó család élt 
ott, de úgy látszik, nagyon erős 
érzéseket neveltek a gyerekekbe 
a zsidóság iránt, komolyan él-
tek a törvények a mindennapja-
ikban.  
 
Mit szólt ahhoz az édesany-
ja, hogy a Tóra tanulásá-
nak szentelte az életét? 
 
Amikor eldöntöttem, hogy 
egyetem   helyett    maradok    a 
jesivában, nem tett semmilyen 
negatív megjegyzést. Később, 
már felnőtt koromban elmond-
ta, hogy egy ideig szomorú volt,  
hogy nem fizikusnak tanultam. 
De ezt csak akkor mondta el, 
amikor már látta, hogy ez az én 
utam. Amikor előadó lettem a 

                    A szív kötelessége 
 
 

Interjú Keleti Dávid rabbival, a Lativ Alapítvány és a Lativ Kolel vezetőjével 
 

4                                         Forrás ���� A Lativ Alapítvány időszaki kiadványa                         מוז תש״עת  



felsőfokú jesivában, azt mond-
ta, hogy most értette meg, hogy 
miért élte túl a Holokausztot.  

A nővérem kémiát tanult, az 
öcsém pilóta, ő Amerikában él. 
Igen magas szintű a vallási tu-
dása, egyszer fel is kérték, hogy 
tanítson vallásos pilótanöven-
dékeknek. Mindannyian más-
más utat választottunk. Tiszte-
letben tartjuk egymás választá-
sát, hiszen az a fontos, hogy 
mindenki megtalálja a saját he-
lyét.  
 
Hogyan került a magyaror-
szági zsidóság sorsa továb-
bi életútjának középpont-
jába?  
 
Több helyről is fölkerestek kö-
rülbelül ugyanabban az időben, 
úgy tíz évvel ezelőtt. Elmond-
ták, hogy létezik egy, már több 
helyen bevált módszer, amivel 
fel lehet frissíteni zsidó közös-
ségeket olyan helyeken, ahol a 
történelem alakulása visszave-
tette a dinamikusan működő 
zsidó életet. A „terv” lényege az 
volt, hogy néhány fiatal izraeli 
zsidó család egy olyan mikro-
közösséget alkotva kezdheti el 
magyarországi életét, amelyhez 
aztán majd kedvvel csatlakoz-
hatnak azok a magyar fiatalok, 
akik eddig nem tartoztak sem-
milyen közösséghez. A fiatal 
családok bemutathatják a zsidó 
kultúrát, miközben tanulnak, 
tanítanak. A program célja te-
hát a kultúra bemutatása, a hit-
élet és a közösség előmozdítása, 
a zsidó műveltség kialakítása. 

Többször Magyarországra 
látogattam, megismertem né-
hány tanulni vágyó fiatalt, akik 
aztán Izraelben is tanultak. 
Kint is tartottam velük a kap-
csolatot, közben többször jöt-
tem ide. Időközben megismer-
kedtem a Belzi Rebbével, sokat 
beszélgettünk. Úgy gondolta, 
hogy bár nagyon nehéz feladat-
ról van szó, talán alkalmas len-
nék rá, hogy én is hozzájáruljak 
a magyarországi zsidóság fel-
emelkedéséhez. Egy kisebb ösz-
szeget adományozott ennek a 
feladatnak az elindításához, 
ami éppen elég volt arra, hogy 
néhány fiatal zsidó családdal 
fölkerekedjünk, és elkezdjük 
megkeresni, majd tanítani az 
érdeklődő magyarországi zsidó 
fiatalokat. Ekkor hoztuk létre 
az alapítványt.  

Hány év után látogatott 
először Magyarországra? 
Mik voltak az első benyo-
másai? 
 
40 év elteltével. Egy modern 
országot véltem fölfedezni Ma-
gyarországban. Viszont a zsina-
gógákban főleg csak idős embe-
rekkel találkoztam. Két generá-
ció hiányzott a templomokból. 
Nagyon elszomorító volt ezt ta-
pasztalni, hiszen a magyaror-
szági zsidóság az egész világban 
nagyon jelentős szerepet töltött 
be, gondoljunk csak például 
Chátám Szoferre. Találkoztam 
olyan fiatalokkal, akik zsidó is-
kolában tanultak, így már ren-
delkeztek tudással, de hiányzott 
az informális oktatás. Amikor 
elkezdtem ismerkedni az embe-
rekkel, megtapasztaltam, hogy 
a magyar fiatalok nagyon oko-

sak, értelmesek. Viszont szem-
besültem azzal is, hogy az itt 
élő emberek temperamentuma 
nagyon eltér az izraeliekétől. 
Nehéz volt ezt megtanulni. 
Nem volt könnyű elindulni 
ezen az úton.  
 
Most már több mint 3 éve 
itt él, és tanítja a magyar 
fiatalokat. Mit tekint az 
elmúlt évek legnagyobb si-
kerének? 
 
Kétféle sikert lehet elkülöníte-
ni. Az egyik közösségi, a másik 
egyéni szinten mérhető. Közös-
ségi szinten azt emelném ki, 
hogy igen magas színvonalú 
közösségi hangulat alakult ki a 
Lativ Kolelbe járó diákok kö-
zött. Ezt különösen akkor lehe-
tett érezni, amikor kirándulá-
sokat szerveztünk külföldre. 

Nagyon szép, közös élményeket 
élhettünk át Izraelben, Lon-
donban, Antwerpenben és Zü-
richben, amikor meglátogattuk 
az ottani zsidó közösségeket. Az 
emberek általában megriadnak 
az ismeretlentől. A zsidó kultú-
ra is megijesztheti azt, aki nem 
ismeri. Ezért tartottuk fontos-
nak, hogy külföldre látogas-
sunk, és megtapasztalhassuk, 
hogy milyen kellemes az élet a 
zsidó közösségekben. 

Egyéni szinten legnagyobb 
sikernek azt emelném ki, hogy 
az egyik diákunk kiment fél év-
re Izraebe egy jesivába, egy 
másik fiú Berlinbe, egy lány 
pedig 10 hónapig tanult egy je-
ruzsálemi női jesivában. Mind-
hárman nagyon szépen megáll-
ták a helyüket. 

Mindezekkel együtt azt 
könyvelném el igazi sikernek, 

ha úgy érezném, már nincs rám 
itt szükség. Ha biztosan tud-
nám, hogy megalapozott tudás-
sal készen áll egy közösség, 
hogy kiművelje, felnevelje a kö-
vetkező nemzedéket. Sajnos 
nagyon lassan haladunk, mert 
–bár nagyon okosak és érdek-
lődőek a fiatalok –, mindent az 
elejétől kellett kezdeni, és így a 
judaizmus mélyebb rétegeibe 
csak lassan juthatunk el. 

Én magam arra keresem a 
választ, hogy mi a magyar zsidó 
attitűdben az, ami egykor olyan 
magassá emelte a zsidó szelle-
mi életet. Ezt megtalálva, meg-
ragadva, talán ismét el lehetne 
jutni arra a színvonalra. Eddig 
két dolgot véltem fölfedezni, 
ami jellemző, és előre mozdító 
a magyar emberekben. Az egyik 
a makacsság, ami elsőre nega-
tívnak tűnik, azonban jó irány-

ba is fel lehet használni, 
amennyiben nagy erőt felsza-
badítva kitartást eredményez. A 
másik a nyitottság, amelyet 
egyértelműen megtapasztaltam 
az elmúlt években.  
 

Sohasem csügged el? 
 
Előfordul, hogy néha hullám-
völgybe kerül az alapítvány éle-
te. Nagyon sok múlik az anyagi 
forrásokon. Fontos megemlíte-
ni, hogy a magyarországi orto-
dox és a neológ hitközség sok 
mindenben segítenek minket.  

Néha valóban nehéz, de „aki 
az életet adja, az megadja a 
megélhetésre valót is”. A Te-
remtő – az édesanyához hason-
lóan, aki megszüli gyermekét és 
táplálja –, megadja azt a lelki 
erőt, ami a fennmaradáshoz 
szükséges.  
 
Ha jól értem, csupa olyan 
útnak vágott neki az életé-
ben, amely nem volt még 
kitaposva maga előtt, ami 
sok új és kihívással teli 
helyzetet tartogatott. 

 
Valóban elmondható, hogy 
olyan életutat jártam be, 
amelyhez nem volt előre elké-
szített használati útmutató.  A 
gyerekeimnek már könnyebb, 
hiszen én és a feleségem át tud-
tuk nekik adni örökségül a mi 
utunkat. 

 
Az édesapja körülbelül 
annyi idős volt, amikor új 
életet kezdett Izraelben, 
amennyi Ön volt, amikor 
Magyarországra érkezett. 
Talán ön is „örökölte” ap-
jától a bátorságot, hogy új 
dologba kezdjen, és sikere-
sen felépítse azt, amit elha-
tározott. 
 
Egy 19. századi bölcs, Cádok 
HáKohén szerint, ha valami-
lyen út nehezen megy, abban 
érheti el az ember végül a leg-
nagyobb sikereket, mert az az 
út lehet az élete fő feladata. 
Minden embernek megvan a 
saját feladata, és ha nehézségek 
között találja magát, akkor 
sejtheti, hogy megtalálta a cél-
ját az életben, és idővel sikere-
ket érhet majd el. Ez a jó a ne-
hézségekben, reményt, erőt ad-
nak. 

Magyari Judit 
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Rabbi Slomo 
ben Jicchák, 
más néven 
Slomo Jic-
cháki, (nevé-
nek kezdőbe-

tűiből képzett mozaikszó sze-
rint Rási) minden idők legis-
mertebb és legmeghatározóbb 
Tórakommentátora volt. 

Franciaországban, Troyes 
városában látta meg a napvilá-
got 1040-ben, és ugyanott adta 
vissza a lelkét a Teremtőnek 
1105-ben. Igen szegény sorban 
nőtt fel, és már fiatal korában 
megnősült. Vallási tanulmá-
nyait a németajkú zsidóság köz-
pontjaiban, Worms és Mainz 
városában folytatta. Rási a kor 
legnagyobb tudósaitól sajátítot-
ta el a zsidó tudományokat. 
Tanította őt Jákov ben Jákár, 
akinek nem más, mint a híres

Rábbénu Gersom volt a meste-
re. Tanulmányait követően 
visszatért francia földre. 

Noha Rási korának egyik – 
ha nem a legnagyobb – zsidó 
tudósa volt, és hatalmas meny-
nyiségű művet hagyott az utó-
korra, mindezek mellett egy 
nagy és jelentős hatású jesivát 
is alapított és működtetett. Rási 
városában egyszerre volt rabbi, 
dáján és jesiva vezető, ám 
egyik munkájáért sem fogadott 
el fizetséget. Mindezt azért is 
engedhette meg magának, mert 
egy sikeres vállalkozást folyta-
tott: borkereskedelem biztosí-
totta a megélhetését. 

Rabbi Slomo ben Jicchák-
nak nem születtek fiúgyerme-
kei, azonban három lánya volt, 
akiket kiemelkedő Tóratudósok 
vették feleségül, Rábénu Méir, 
Rábénu Efráim és Rábénu Juda  

ben Nátán. Egyik unokája, 
Jákov – ismertebb nevén 
Rábénu Tám – korának egyik 
legkiemelkedőbb rabbija volt. 
(Róla a következő számban ol-
vashatunk.) 

Rási éppen abban a korban 
élt, amikor Európán a keresztes 
hadjáratok söpörtek végig, me-
lyek tragédiába torkolló üldö-
zések sorát jelentették a zsidó 
közösségeknek. Rási volt az a 
rabbi, aki az első keresztes had-
járat zsidóüldözéseinek emlé-
két vallásos költeményekben, 
úgynevezett pijutokban örökí-
tette meg. 

A Tórához és a Talmudhoz 
írt kommentárjainak nyelvezete 
és stílusa közvetlen, szabatos és 
közérthető volt. Kommentárjai 
azért kiemelkedőek, mert min-
denki számára érthetőek. Azok 
számára is, akik még a Tóra

alapjait tanulják, és azoknak is, 
akik már magasabb szintre ér-
tek a szövegek tanulmányozá-
sában. 

Rási neve tehát a Rabbi 
Slomó Jicchák nevek kezdőbe-
tűiből alkotott mozaikszó. A 
zsidó hagyomány azonban 
nemcsak ezen a néven említi a 
rabbit, hanem a mozaikszóból 
alkotott egy másik nevet: „Rá-
bán sel Jiszráél”, azaz „a zsidó 
nép tanítója”. Ebből a névből is 
láthatjuk, milyen előkelő helyet 
foglal el Rási a zsidó történe-
lemben. A Misna és a Talmud 
szerzőit, sőt még magát 
Rámbámot sem nevezik az 
egész zsidó nép tanítójának. Ők 
a tudósoknak és a bölcseknek 
voltak a tanítói, míg Rási – em-
léke legyen áldott! – az egész 
zsidóságot tanítja azzal, hogy a 
Tórát elérhetővé és értelmezhe-
tővé tette számunkra. 
 
Forrás: JewishHistory.org 
Fordította: K. Á. 

Bölcseink a Támuz hó 17-től Áv 
hó 9-ig tartó időszakot „bén há-
mecárim”-nak (kb. behatárolt 
hely) nevezik. A kifejezés Jere-
miás siralmaiból származik 
(Échá 1:3): „Minden üldözője 
eléri őt a szűk falak között”. 
Rási szerint ennek a versnek az 
egyszerű jelentése, hogy az ül-
dözöttnek nincs hova mene-
külnie, bölcseink azonban rej-
tett utalást látnak benne a fenti 
három hetes időszakra.   

A Misna (Táánit 4:6) 5-5 kü-
lönböző eseményt említ, me-
lyek atyáinkkal történtek Tá-
muz 17-én és Áv 9-én. Támuz 
17-én törte el Mózes az első kő-
táblákat, ekkor szűnt meg a 
Szentélyben az állandó áldozat, 
ekkor törte át az ellenség Jeru-
zsálem falait (mindkét Szentély 
esetében), Aposztemosz ekkor 
égette el a Tórát, és ekkor állí-
tott fel bálványt a Szentélyben. 
Áv hó 9-én rendelte el az Örök-
kévaló, hogy a pusztában ván-
dorló őseink nem mehetnek be 
Izrael földjére, ekkor rombolták 
le az első és a második Szen-
télyt, a Bár Kochbá lázadás ide-

jén a rómaiak ekkor foglalták el 
Bétárt, és Turnus Rufus ekkor 
szántotta fel a Szentély helyét, 
azt szimbolizálva, hogy soha 
nem fog újra felépülni.  

Bölcseink a „bén hámecá-
rim” kifejezéssel azt akarják a 
tudtunkra adni, hogy ez a két 
nap nem csak két egymáshoz 
véletlenszerűen közel eső dá-
tum, hanem egy évről évre visz-
szatérő periódus, ami a pusztai 
vándorlás alatt elkövetett két 
bűn – az aranyborjú és a kémek 
bűne – óta „falként behatárol-
ja" ezt az időszakot. A Misná-
ban leírt eseményeken kívül a 
zsidó történelem számos tragi-
kus pillanata esett erre az idő-
szakra, pl. az angliai és a spa-
nyol kiűzetés, vagy az első vi-
lágháború kitörése, ami egye-
nesen vezetett a másodikhoz, és 
a Holokauszthoz. 

Mindezek miatt rabbijaink 
Támuz 17-től Áv 9-ig fokozato-
san egyre szigorodó gyászszo-
kásokat rendeltek el. Ezek célja, 
hogy felébressze bennünk a hi-
ányérzetet és személyesen át-
érezzük a Szentély, Jeruzsálem 

illetve Izrael földjének elveszté-
sét, és ezáltal az egyén és az 
egész világ eltávolodását a spi-
rituális teljességtől. Aki elmé-
lyed a Misnában említett ese-
ményekben, észreveheti, hogy 
egyik sem csupán történelmi 
tragédia, mindegyik valamilyen 
spirituális szint elvesztése is.  

Támuz 17-től az egyre szigo-
rodó gyászszokások e hiányér-
zet felismerését segítik egészen 
Áv hó 9-ig, amely nap a Szen-
tély elvesztésének a napja. Ek-
kor élheti át a gyászoló, hogy 
„minden elveszett”. Talán ezért 
mondják bölcseink, hogy a 
Messiás Áv 9-én fog megszü-
letni. Amikor a legmélyebb a 
hiányérzetünk, akkor kezdőd-
het az újbóli építkezés. 

 
A három hét törvényei 

 
Támuz 17-e böjtnap, áskenáz 
helyeken ekkortól már nem tar-
tanak esküvőt. Innentől kezdve 
nem szoktunk új ruhát, vagy 
más különleges örömöt adó 
dolgot venni, hajat és szakállt 
vágni.  A  szombatonként  felol- 

 
 
vasott prófétai szakaszok is en-
nek az időszaknak a jellegéhez 
illőek.  

Áv hónap újholdjától még 
jobban csökkentjük az örömteli 
eseményeket. Nem építkezünk 
(hacsak nem létszükséglet), 
szombat, illetve micva-lakoma 
kivételével nem eszünk húst és 
nem iszunk bort (kivéve a bete-
geket). Nem veszünk fel frissen 
mosott és vasalt ruhát. Nem 
csináltatunk új ruhát vagy ci-
pőt. Az élvezetre szolgáló für-
dőzés sem megengedett. 
 
Kell-e böjtölniük a terhes 
nőknek, a szoptatós anyák-
nak illetve a betegeknek? 
 
Az általános szabály az, hogy az 
asszonyoknak ugyanúgy böj-
tölniük kell, mint a férfiaknak, 
de a terhes nők illetve a szopta-
tós anyák, amennyiben különös 
nehézséget jelent a számukra – 
még abban az esetben is, hogy-
ha nem jár egészségügyi kocká-
zattal – fel vannak mentve a 
böjtölés alól. Van olyan véle-
mény, amely szerint a szülés 
után két évig minden édesanya 
szoptatósnak számít, és van-
nak, akik még tovább 
könnyítenek, és azt mondják, 
hogy amíg egy asszony olyan 

 Rabbi Berel Wein 

 

A legnagyobb Írásmagyarázó 

 

Bén Hámecárim 
A három gyászos hét 
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A látványos 
női rabbini-

kus funkciók hiánya, a társasá-
gi életben megnyilvánuló bizo-
nyos fokú elkülönülés, az öltöz-
ködési szabályok, és egyéb ha-
sonló okok miatt sokan hajla-
mosak azt hinni, hogy a zsidó 
vallásban a nők háttérbe szo-
rulnak. Ha azonban mélyebben 
elmerülünk a témában, akkor 
látjuk, hogy ez tévedés. A Te-
remtő különbözőnek teremtette 
a nőt és a férfit, mert így érhe-
tik el a teljességüket, így végez-
hetik el a feladatukat ebben a 
világban. Együtt alkotnak egy 
egységet, melynek két része 
nem egyforma, viszont egyen-
rangú. 

Miért teremtette az Örökké-
való Évát? Miután Ádámot 
megteremtette, ezt mondta: 
„Nem jó az embernek egyedül 
lenni, csinálok neki egy segítő-
társat vele szemben.” Rási sze-
rint ez azt jelenti, hogy ha a fér-
fi érdemes rá, akkor a nő segí-
tőtársa lesz, ha nem, akkor 
szemben áll majd vele. Három-
féle módon kaphat segítséget az 
ember: alulról (pl. egy cseléd-
től), felülről (pl. egy orvostól), 
illetve egyenrangú társtól, ez a 
segítőtárs. 

Felmerülhet a kérdés, miért 
nem volt jó Ádámnak egyedül? 
Az   ember    általános   feladata 

 
ebben a világban felismerni a 
Teremtő megnyilvánulásait, va-
lamint tulajdonságait, és igye-
kezni saját magában is kifej-
leszteni azokat. Bölcseink sze-
rint azért nem volt jó Ádámnak 
egyedül, mert így nem tudta 
utánozni az Örökkévaló tulaj-
donságait, jelesül az adást. 
Ádám felismerte, hogy mindent 
a Teremtőtől kapott, de hiába 
igyekezett volna ezt utánozni, 
hiszen nem volt kinek adnia. Az 
adás aktusát a „kinek” és a 
„mit” kérdése jellemzi. Éva te-
remtésével az első megoldó-
dott, a másodikat pedig a két 
teremtmény különbözősége 
biztosította. Csak az tud bármit 
is adni a másik embernek, aki-
nek van valamije, ami a másik-
nak hiányzik. A nő és a férfi 
azért különbözik egymástól fi-
zikai, érzelmi, intellektuális, 
spirituális, stb. területen, hogy 
legyen mit adniuk egymásnak, 
kölcsönösen kiegészítsék egy-
mást.  

A három speciálisan női 
micva – chálá (kalács), szom-
bati gyertyagyújtás, mikve (le-
merülés a rituális fürdőben) – 
mind nagyfokú integritást, spi-
rituális érettséget és pontos tu-
dást igényel a nőktől, a férfiak-
tól pedig azt, hogy 100%-ig 
megbízzanak a feleségükben. 
Amikor a nő ezeket a micvákat  

 
teljesíti, általában nincs ott a 
férje, akinek így abszolút a fele-
ségére kell hagyatkoznia ezeken 
a területeken.  

A zsidóság folytonosságának 
a zálogai a gyerekek, akik szá-
mára hiteles és élvezhető zsidó 
otthont kell teremteni, illetve 
megfelelő Tóratanulást biztosí-
tani. A hagyományos – és ma 
gyakran alábecsült – női ott-
honteremtő és gyereknevelő 
szerepek ezt hivatottak megad-
ni. Rabénu Joná azt mondja, 
hogy pontosan azért szólt Mó-
zes a Tóraadás előtt először a 
nőkhöz, mert övék ez a fontos 
feladat. Ezáltal a jövő generáció 
– és a zsidó nép – formálásá-
nak a kulcsa is a nők kezében 
van. Ez persze nem zárja ki, 
hogy a nők professzionális te-
rületen is működjenek. Izrael, 
Amerika, és más országok val-
lásos közösségeiben bőven talá-
lunk női orvost, tanárt, üzlet-
asszonyt, művészt, stb. 

Minden zsidónak – nőnek és 
férfinak egyaránt – feladata 
van ebben a világban, amihez 
az Örökkévalótól megkapott 
minden szükséges erőt, tehet-
séget és lehetőséget, és nyil-
vánvaló, hogy a vallás adta ke-
retek is (még ha elsőre néha 
nem is úgy néz ki) ezt hivatot-
tak elősegíteni. 

Domán Chana

 
 

A zsidó konyha történetének 
gyökereit érdemes Ádámtól és 
Évától kezdve górcső alá venni, 
ha kellőképpen alapos áttekin-
tésre vágyunk. Nos, jelenlegi 
tudásunk szerint Ádám és Éva 
vegetáriánus étrenden élt az 
Édenben, bár a bűnbeesés előtt 
meglehetősen rövid ideig él-
vezhették a fák és bokrok ter-
méseit. Ennek ellenére a vege-
táriánus étrend még körülbelül 
tíz generáción keresztül tartotta 
magát. Később Noé és családja 
fogyasztott először húst a Víz-
özön után. A hús fogyasztá-
sával   kapcsolatban   csak   egy 

 

 
 

korlátozást kaptak a Teremtő-
től: az élő állatról tilos volt da-
rabot levágni és ezzel táplál-
kozni. Ez a törvény a világ né-
peire, vagyis mindenkire érvé-
nyes a mai napig. A zsidók 
számára ma a húsfogyasztás 
ennél sokkal szigorúbb szabá-
lyozás alatt áll. 

Gazdag leletek és leírások 
alapján könnyen elképzelhető-
ek a bibliai idők étkezési szoká-
sai. A legfontosabb ételek öt-
féle gabona közül kerültek ki, 
melyeket megőröltek, kenyérré 
vagy lepénnyé sütöttek. A ke-
nyérhez  hagymát, fokhagymát,  

 

 
 

póréhagymát vagy más zöldség-
féléket ettek. De ezen kívül is-
merték a görögdinnyét, ubor-
kaféléket, fügét, és szőlőt is et-
tek, frissen vagy szárítva. In-
nivalónak vizet és tejet hasz-
náltak, melyeket agyagedé-
nyekben tároltak, de léteztek 
ezüst és arany edények is. A 
tejből gyakran krémeket, sajto-
kat is készítettek, tehát az alap-
vető élelmiszereket egészen ha-
sonló formában használták, 
mint a mai emberek. 

A húst elsősorban ünnepek 
idején és családi eseményeken 
(körülmetélés, esküvő) vagy   
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korban van, hogy gyermeket 
tud szülni, fel van mentve a 
böjtök alól (kivéve Áv hó 9 és 
Jom Kipur).  

Ugyanez vonatkozik a bete-
gekre is, még ha nem is áll fenn 
életveszély, akkor sem kell böj-
tölniük. Akik legyengültek, idő-
sek, vagy az orvos szerint árthat 
nekik a böjt, szintén fel vannak 
mentve (Áv hó 9 és Jom Kipur 
minden esetben szigorúbb 
megítélés alá esik).   
 

Mikre vonatkozik a 
vásárlás tilalma? 

 
Nem veszünk olyasmit, ami kü-
lönös örömöt okoz a számunk-
ra, hogyha a normális hétköz-
napi élethez nincs rá szüksé-
günk, pl. ha még működik a ré-
gi hűtőnk, a légkondink, stb., 
nem veszünk egy nagyobbat. 
Ugyanez vonatkozik bútorra és 
hasonlókra. Mindezeket Áv hó 
elsejétől kezdve ne is rendeljük 
meg. Ha azonban a fenti cik-
kekre a normális életvitelhez 
van szükség (pl. elromlott a hű-
tőnk), vagy a munkavégzéshez 
kell, illetve betegnek van rá 
szüksége, akkor szabad. A min-
dennapi használati tárgyak vá-
sárlásában nincs tilalom.   

Kisgyermek számára, ha 
szükség van rá, szabad új ruhát 
venni illetve varrni. Szakadt 
ruhát megjavítani, gombot fel-
varrni, ruhát ki- vagy leengedni 
szintén megengedett. A varró-
kurzust sem kell megszakítani, 
és nyári táborokban is szabad 
szabás-varrás foglalkozást tar-
tani, de helyes, ha a munkát 
nem fejezik be teljesen. 
 
Be kell-e zárniuk a hente-
seknek és az étteremtulaj-
donosoknak a húsmentes 
három hét során? 
 
Régen valóban zárva tartottak, 
de ma a nagyvárosokban elter-
jedt a fagyasztott hús árusítása, 
valamint sok beteg, idős és kis-
gyermek van, illetve gyakran 
fordulnak elő örömteli esemé-
nyek, pl. brit milá, ezért a rab-
bik megengedték a húsboltok 
nyitva tartását. Az étteremtu-
lajdonosoknak sem kell bezár-
niuk, és nem kötelességük a 
vendégek egészségi állapotáról 
érdeklődni, mielőtt kiszolgálják 
őket. 

Domán Sije 

 

A férfi és a nő egysége 

A zsidó konyha rejtelmei 
– az alapok – 

 



kiemelt vendégek tiszteletére 
helyezték az ünnepi asztalra. 
Halat bőséggel találtak a Gali-
leai-tenger mellett élők. 

A fűszerekről se feledkez-
zünk meg: a kitűnően elkészí-
tett húsok mellé kömény, ka-
por, menta és mustár került. A 
só igen fontos fűszer volt már  
akkoriban is, gyakran a ke-
nyérhez elfogyasztott mennyi-
ség az anyagi színvonalra is 
utalt. Az apróságok ókori nya-
lókája a lépes méz volt.  

Ebben az időben, ha belép-
tünk egy konyhába, biztosak 
lehettünk abban, hogy a ház la-
kói tehetősek, ugyanis a konyha 
mint helyiség, a gazdagok ki-
váltsága volt. A köznép csak 
tűzre rakott kövön vagy kicsi, 
hordozható sütő-főző tűzhelyen 
készítette ételeit. A Tóra maga 
is említ néhány példás háztar-
tást és emlékezetes ünnepi ét-
kezést, úgymint Ábrahám la-
komáját, amikor lepénnyel, fi-
nom borjúhússal illetve tejjel és 
vajjal látta vendégül az angyali 
küldötteket Izsák születése 
előtt: 

„Ábrahám besietett sátrába 
Sárához, és így szólt: Végy 
gyorsan három adag lisztet, ke-
leszd meg, és süss lepényt. Azu-
tán kiment Ábrahám az álla-
tokhoz, kiválasztott egy fiatal és 
erős borjút, s odaadta a szolgá-
nak, hogy sietve készítse el. 
Majd tejet és vajat hozott és 
meghozta az elkészített borjút 
is, és eléjük tette.” (1Mózes 
18:6-8.) 

Cikksorozatunk következő  
részeiben az étkezési szokások-
ról lesz szó.   

Kürti Adrienn 
 
A cikk tartalma teljes terjede-
lemben a JMPoint Akadémia 
oktatási anyagában olvasható. 
http://akademia.jmpoint.hu 
 
Az írás a JMPoint a Zsidó 

Közösségért Közhasznú 

Alapítvány támogatásával 

jelent meg. 

 
 
 
 

 

 

                              A 
 

szeretettel vár minden zsidó 
fiatalt, akit érdekel ősei hagyo- 
mánya, és aki szeretne kellemes 
hangulatban, zsidó fiatalok kö-   

zött tanulni és az ünnepeket 
velük együtt tölteni. 

 

Diák tagjaink számára  
ösztöndíjat biztosítunk! 

 

Jelentkezés: 
Davidovics László (Joszi) 

Tel.: 06 70 320-4290 
Email: info@lativ.hu 

 

Ismerkedj meg velünk! 
Látogass el weboldalunkra: 

www.lativ.hu 

 

 

 
 
 

Cím: 
Bp., VII. ker., Dob u. 16. 

 

Telefon: 
06 (70) 632 - 2771 

 

Nyitva tartás:  
Hétfı - Csütörtök: 8 - 20h  

Péntek: 8 - 18h 
Vasárnap: 10 - 16h  

 
 
 
    
   A Lativ Alapítvány időszaki kiadványa 

Kiadja a Lativ Barátai A Zsidó Reneszánszért Magyarországon Alapítvány ���� Cím: 
1067 Budapest, Eötvös utca 29. ���� Telefon: +36 (70) 320-4277 ���� Web: www.lativ.hu ���� 
Email: info@lativ.hu ���� Felelős kiadó: Keleti Dávid rabbi ���� Szerkesztő: Németh Zoltán 
���� Munkatársak: Domán Sije, Fináli Gábor, Gádor György, Lévai Erika, Magyari Judit, 
Oblath András ���� Grafika: Ipach Antal ���� Megjelenik havonta ���� A kiadvány szent szö-
vegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobd el! 
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Játssz velünk! – Zsidó kvíz  

1. Melyik héber betűnek a számértéke: 200? 2. Melyik barlangba lett eltemetve Ábrahám, Izsák és 
Jákob? 3. Hogy hívják Mózes negyedik könyvét héberül? 4. Melyik az a fán termő gyümölcs, amire 
„boré pri háádámá” áldást mondunk? 5. A Tóra szerint melyik a zsidó naptár első hónapja? 6. 
Hogy hívjuk a tanulópárokat héberül? 7. Melyik rebbéhez kötődik a „Szól a kakas már” kezdetű 
dal? 8. Melyik városba küldte az Örökkévaló Jónást? 9. Hány évig vándorolt a zsidó nép a pusztá-
ban? 10. Hogy hívják a szombatot a hétköznapoktól elválasztó szertartást? 

(A héber szavakban előforduló „erős h”-t „ch”-nak írd!) 
 

Küldd be megfejtésedet június 30-ig az info@lativ.hu email címre. 
A helyes megfejtők között értékes nyereményt sorsolunk ki! 
A megoldások július 1-jétől weboldalunkon olvashatók: www.lativ.hu 
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6. 
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8. 

9. 
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Fried Judit ( רחל בת שרה נ"לע ) és Haraszti György (  .emlékére ( שלמה בן מיכאלנ"לע


