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Áv hó kilencedikén (Tisá Beáv) 
pusztult el az Első és a Második 
Szentély. Amikor a Szentély 
állt, a zsidó nép fénykorát élte. 
A Szentély volt a spirituális 
központ, aminek segítségével 
állandó kapcsolat állt fenn az 
Örökkévaló és a zsidó nép kö-
zött. A Szentély révén lehetősé-
ge volt minden zsidónak a foly-
tonos spirituális feltöltődésre, a 
bölcseknek és az egyszerű em-
bereknek egyaránt. Szenté-
lyünk pusztulásával nem csu-
pán a spirituális központ sem-
misült meg, hanem az Örökké-
való és a zsidó nép között fenn-
álló kapcsolat is meggyengült. 
Az eltávolodás a szétszóratás-
ban, a gálutban jutott kifeje-
zésre. Nyilvánvalóan népünk 
történetének egy távoli esemé-
nyéről beszélünk, kapcsolatunk 
mindezzel csupán e folyamat 
következményében, a száműze-
tésben nyilvánul meg, amiben 
ma is élünk. Azonban a talmudi 
bölcsek jelenvalóvá teszik szá-
munkra a pusztulást. Azt 
mondják: „Minden egyes nem-
zedék, kinek napjaiban nem 
épül fel a Szentély, olyannak 
tekinthető, mintha maga pusz-
tította volna el azt" (Jerusálmi 
Jómá 1:1). Tehát még mindig 
fennáll a lehetősége annak, 
hogy bármikor újra megte-
remtsük a fénykort. A száműze-
tés időszaka azonban elhúzó-
dik, mivel még ma is létezik az, 
ami a szentély pusztulását elő-
idézte. 

De mi is ez valójában? Jómá 
traktátusban (9b) ezt a kérdést 
járják körül. „Miért pusztult el 
az Első Szentély? Három dolog 
miatt: idegen isteneket szolgál-
tak, szexuális bűnöket követtek 
el és vérontásban vettek részt 
[a zsidók]. És miért pusztult el 
a Második Szentély? A hiábava-
ló gyűlölködés (szinát chinám) 
miatt. Ezzel tanítja meg [a 
Talmud], hogy a hiábavaló gyű-
lölködés olyan súlyos bűn, mint 
az idegen istenek szolgálata, a 
szexuális bűnök és a vérontás 
bűne együttvéve.”  

Manapság is számos alka-
lommal találkozunk zsidó kö-

zösségekben a hiábavaló gyű-
lölködéssel, melyek keserű vi-
szálykodásban jutnak kifejezés-
re. Felmerül a kérdés, vajon ez 
egy sajátosan zsidó viselkedés-
forma, vagy csak speciális ese-
tekben érhető tetten?  

A prágai Máhárál (Lőw rab-
bi) Necách Jiszráél című köny-
vében (25. fej.) beszámol egy 
nem zsidó gondolkodóval való 
beszélgetésről, melynek végén 
meglepő következtetést von le. 
Eszerint a viszálykodás a zsidók 
viselkedésének sajátja, bár nem 
aljasságból vagy gonoszságból, 
hanem paradox módon a zsi-
dók elhivatottságából, annak 
félreértelmezéséből fakad.  

Hogy lehet ez? Beszélgeté-
sük során a gondolkodó a zsi-
dók egymással szembeni ellen-
ségeskedésein meglepődve ezt 
kérdezi:  „Vajon nem így áll-e a 
Tórában: Szeresd úgy a feleba-
rátodat mint tenmagadat! 
(3Mózes 10:9)” Lőw rabbi erre 
azt válaszolja: Az ellenségeske-
dés állapota maga a száműze-
tés. Az Örökkévaló rendelése 
szerint szóródtak szét a zsidók 
a világban, melynek következ-
ményeként a véleményükben is 
megoszlottak. Ha egy szív és 
egy lélek maradt volna a zsidó-
ság nem számított volna szét-
szóratásnak. A gálut létrejötté-
hez az Örökkévaló megbontotta 
a zsidó nép egységét, elhintve 
közöttük a viszály lehetőségé-
nek magját. 

A gondolkodó azonban fel-
hívja Lőw rabbi figyelmét, hogy 
ez a viselkedés korábban is jel-
lemző volt a zsidó népre, hiszen 
már Jákob fiai is féltékenyek 
voltak testvérükre, Józsefre, 
majd később Korách és társai is 
féltékenykedtek Áron papi sze-
repére. Lőw rabbi válasza erre a 
következő volt: Bár a zsidók 
hajlamosak arra, hogy vesze-
kedjenek egymással, ez még-
sem azt jelenti, hogy gonosz a 
lelkük. Ennek mélyebb a ma-
gyarázata. A zsidó nép egy spe-
ciális cél megvalósítása érdeké-
ben kapta az Örökkévalótól a 
Tórát, mely olyan tulajdonsá-
gok kifejlesztésében segíti őket, 

amivel jobbá tehetik a világot 
(tikun olám). Ez óriási felelős-
ség, amihez az Örökkévaló spi-
rituális segítséget nyújt a zsidó 
népnek. E segítséggel együtt a 
zsidó nép elhivatottsága is nö-
vekszik. Ha azonban valaki 
nem megfelelő módon él, akkor 
az elhivatottságból irigykedés 
és rosszakarat válik. Ha egy zsi-
dóban csupán kiüresedett 
büszkeség érzés marad, irigyel-
ni fogja társa spirituális ered-
ményeit, mások által kivívott 
tiszteletét vagy épp anyagi jó-
létét. Bár ez nyilvánvalóan 
rendkívül alantas tulajdonság, 
mégis bizonyítható, hogy ez 
nem puszta gonoszságból 
származik, hanem a kapott sze-
repkör félreértéséből. Láthatjuk 
pl., hogy ha egy zsidó bajba ke-
rül, akkor testvérei – viszályu-
kat félretéve – a segítségére si-
etnek. 

Erre a gondolkodó egy utol-
só kérdést tesz fel: Ha mindez 
így van, nem nagyobb a félreér-
telmezéséből eredő kockázat, a 
lehetséges haszonnál? Lőw rab-
bi válasza: Az Örökkévaló maga 
segíti elő a teljesség elérését. A 
Tórán keresztül megadja a le-
hetőséget, hogy az egyes ember 
a benne lévő potenciált pozitív 
formában bontakoztassa ki. Ha 
helyesen értelmezi elhivatott-
ságát, magasabb spiritualitás 
szint felé haladhat, amivel 
együtt jár a többi nép iránt ér-
zett felelősség, valamint a tö-
rekvés, hogy megfelelően tudja 
kamatoztatni a szerepéből adó-
dó lehetőségeket. Nagy jelentő-
sége van, hogy mindnyájan he-
lyesen értelmezzük az Örökké-
valótól kapott küldetésünket. 
Ha a zsidók között megszűnik a 
viszálykodás, ha újból egysége-
sek leszünk, megszűnik a 
száműzetés. Az Örökkévaló ki-
vezet bennünket a gálutból, 
újra megteremti a zsidó nép 
fénykorát, újjáépíti a jeruzsá-
lemi Szentélyt, mely spirituális 
központtá válik az egész világ 
számára. Ezért imádkozik és 
erről álmodik a zsidó nép im-
már kétezer éve. 

Keleti Dávid rabbi 

Sokunk számára a legnehezebb 
dolog a Tisá Beáv-i böjtben, 
hogy nem érezzük, mit is kelle-
ne gyászolnunk, hiszen a Szen-
tély már olyan hosszú ideje 
nem áll, hogy nem érezzük 
személyesnek a veszteséget. 
Nem olyasvalami veszett el, 
ami valaha az életünk része 
volt, mert nem csak mi, de már 
a nagyszüleink és az ő nagyszü-
leik is úgy nőttek fel, hogy nem 
állt a Szentély. Megszoktuk a 
szétszóratást, természetesnek 
vesszük, hogy nem zsidók kö-
zött élünk. Talán inspirációt 
meríthetünk az Aish.com-on 
megjelent cikkből, amelyben 
Keren Gottlieb leírja, mi tör-
tént,  amikor polgári szolgálatát 
végezte Izraelben, s egy etióp 
bevándorlókat befogadó köz-
pontban tanított héber nyelvet 
gyerekeknek.  

Az etióp bevándorlóknak a 
vallásról és a zsidó történelem-
ről való tudásuk az első Szen-
tély idejéig terjed, mert ekkor 
kerültek Etiópiába, feltehetően 
Sába királynővel, ezután meg-
szakadt minden kapcsolatuk az 
anyaországgal. Nem ismerik a 
Purimot, a Chanukát, és sem-
mit, ami Salamon király ideje 
után történt. Gottlieb nem csak 
a nyelvet, hanem a vallás szá-
mukra ismeretlen részeit is 
meg akarta tanítani a gyere-
keknek, így került szóba a Szen-
tély. Amikor a tanítónő azt 
mondta, hogy már nem áll, a 
gyerekek megdöbbenve és dü-
hösen néztek rá, nem hittek 
neki. Másnap reggel az összes 
szülő felháborodva várta az is-
kola előtt, és kérdőre vonták, 
hogy miért tanít ilyen butasá-
got a gyerekeknek. A felnőttek 
nagyon nehezen fogadták el, 
amikor Gottlieb elmagyarázta, 
hogy a Szentély már nem áll, 
mert lerombolták, és amikor 
végül megértették, rémülten 
kiabáltak, többen zokogni kezd-
tek, és voltak, akik lerogytak a 
földre a fájdalomtól. Hosszú 
időn át szívből gyászolták a 
Szentély lerombolását. Lehet, 
hogy ha mi is ilyen frissnek és 
húsbavágónak éreznénk a vesz-
teségünket, akkor a vigasz is 
hamarabb jönne.              D. Ch. 
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Az igazi 
gyász 



Így áll Reé hetiszakaszban: „Ha 
lesz közötted szegény, testvére-
id egyike, kapuid egyikében, 
országodban, amit az Örökké-
való a te Istened ad neked, ne 
keményítsd meg a szívedet, és 
ne zárd be a kezedet a szegény 
testvéred elől. Hanem nyitva 
nyisd meg a kezedet és adj neki 
kölcsönt a szüksége szerint, 
amennyi hiányzik neki” (5Mó-
zes 15:7-8). E versek magyará-
zata a következő: „Ne kemé-
nyítsd meg a szívedet” – azaz 
ne kemény szívvel adj neki, ha-
nem beszélj hozzá kedves, vi-
gasztaló szavakat (Ibn Ezrá, 
Rábénu Bechájé). „Nyitva nyisd 
meg a kezedet” – akár többször 
is – „adj neki kölcsönt” – ha 
nem akar elfogadni ajándékot, 
adjál neki kölcsönt – „szüksége 
szerint” – azaz, amennyire 
szüksége van, de nem kell gaz-
daggá tenned őt – „amennyi 
hiányzik neki” – még akár egy 
lovat is, hogy lovagoljon rajta, 
és szolgát hogy fusson előtte 
(Rási). 

E versek alapján írja a Széfer 
Háchinuch (amely felsorolja és 
részletesen magyarázza a 613 
micvát): „479. micvá: Cedákát 
(adományt) adni a rászorulók-
nak örömmel és jó szívvel, azaz 
vagyonunkból adakozni annak, 
akinek szüksége van rá.” 

Bölcseink nagyon sok helyen 
írtak a Talmudban és a Midrá-
sokban az adományozás fon-
tosságáról, maga az Örökkévaló 
is többek között ezzel dicséri 
Ábrahámot: „Mert ismerem őt, 
hogy megparancsolja a fiainak 
és a háza népének, hogy meg-
őrizzék az Örökkévaló útját, 
cedákát adjanak, és jog szerint 
cselekedjenek. (1Mózes 18:19)” 

Felmerülhet azonban a kér-
dés, hogy miért vagyok köteles 
a saját vagyonomból másokat 
akár rendszeresen támogatni? 
Miért nem mondhatom neki, 
hogy gondoskodjon magáról, 
keressen magának megélhe-
tést? 

E kérdésnek többféle meg-
közelítése van. 

Rav Dessler rávilágít arra, 
hogy a cedáká szó, a cedek, 
igazság szóból származik. Ez 
első látásra furcsának tűnhet, 
hiszen az igazság azt követelné 
meg, hogy ami az enyém, az 
nálam is maradjon, és ne kell-
jen másnak odaadnom. E lát-
szólagos ellentmondást Rám-
bám alapján a következőképp 
oldja fel. Az Örökkévaló úgy 
rendezi el a vagyoni viszonyo-
kat a világban, hogy kicsit össze 
legyenek keveredve, azaz a sze-
gény vagyonának egy része má-
soknál van. Amikor ő pénzt kér 
másoktól, az illetőnek tudnia 
kell, hogy igazából szó sincs itt 
jótékonyságról, csak átadja a 
szegénynek azt, ami valójában 
az övé, ő csak a „postás”. Így 
már érthető, hogy a cedáká szó 
gyökere az „igazság”.   

De valószínűleg még ennél is 
tovább mehetünk a magyará-
zattal. Bölcseink azt mondják: 
„Többet ad a szegény a háziúr-
nak, mint amennyit a háziúr ad 
neki”. Vajon mit akarnak ezzel 
tanítani a számunkra? Az ada-
kozás során a szegény ember 
nem gyarapodott mással, mint 
anyagiakkal, az adakozó azon-
ban minden alkalommal, ami-
kor örömmel, jó szívvel és azzal 
a szándékkal ad egy szegény 
embernek, hogy jót tegyen vele, 
teljesebbé válik, és egyre job-
ban integrálja személyiségébe a 
nagylelkűség tulajdonságát. 
Ezzel együtt eltávolodik olyan 
rossz tulajdonságoktól, mint 
például az irigység, a büszke-
ség, stb. Ennek fényében össze 
sem lehet hasonlítani azt, amit 
az adakozó nyer, azzal, amit a 
szegény kap. 
 

A cedáká törvényei 
 
Minden ember, minden időben 
köteles cedákát adni, még egy 
szegény ember is, aki maga is 
cedákából él (hogyha a megél-
hetése biztosított), és az a na-
gyon kevés, amit ő tud adni, 
egyenértékűnek számít a gaz-
dag ember nagy adományával. 
Mennyit kell adni? Ha lehető-

ségében áll, akkor annyit, 
amennyi a szegénynek a szük-
séglete. Mennyit helyes az em-
bernek a vagyonából ilyen célra 
fordítania? Általában tizedet 
(máászert) szoktak adni, azaz a 
megszerzett vagyon (haszon) 
tíz százalékát (ilyen esetben va-
gyon alatt kizárólag pénzt ér-
tünk, vagyontárgyakat nem, 
sem ingót sem ingatlant). A 
maximum egy átlagos ember-
nél húsz százalék, ennél többet 
ne adjon, nehogy ő maga elsze-
gényedjen és rászoruljon má-
sok adományaira. 

A cedákát örömmel és ked-
vesen kell adni, vigasztaló sza-
vakkal kísérve. Aki haragos arc-
cal ad, hiába ad akár nagy ösz-
szeget, elvesztette az érdemét. 
Tilos egy szegényt minden nél-
kül elküldeni! Ha nem is tu-
dunk adni, legalább egy pár jó 
szót mondjunk neki. Aki hara-
gosan rákiabál egy szegényre, 
megszégyeníti, nagyon súlyos 
bűnt követ el. A cedáká fogada-
lomnak számít, ezért ha valaki 
jótékonysági felajánlást tesz, 
azt minél hamarabb meg kell 
fizetnie. A cedáká legmagasabb 
szintje az, hogyha valaki lát egy 
embert, akinek az anyagi hely-
zete kezd meginogni, és meg-
támogatja őt még mielőtt elsze-
gényedne, kölcsönt ad neki, be-
veszi üzleti társnak, munkát 
szerez neki, stb. 

Helyes a cedákát olyan mó-
don adni, hogy se az, aki adja, 
ne tudjon arról, hogy ki kapja, 
se az, aki kapta, ne tudjon ar-
ról, hogy kitől kapta. De arra 
minden esetben oda kell figyel-
ni, hogy a szegény ember minél 
kevésbé érezze magát kellemet-
lenül. 

Ha egyszerre több rászoruló 
is fordul valakihez, a családtagé 
az elsőbbség, ezután következik 
a környék, majd csak ez után a 
városának a többi szegénye. 
Kiemelt helyen vannak azok a 
szegények is, akik Izrael orszá-
gában laknak. 

Cedákát szoktak adni imád-
kozás előtt vagy közben, és van-
nak, akik utazás előtt is adnak. 

Mindenképpen micvá cedákát 
adni, de ugyanilyen micvá 
igyekezni, hogy az ember ne 
szoruljon rá mások támogatá-
sára. 
 
Régen egyértelműbb volt, 
hogy kinek járt cedáká, 
mert az kapta, akinek az 
alapvető életszükségletei-
hez hiányzott. Ma nem 
ennyire tiszta a kép, mert 
az átlagos életszínvonal 
magasabb, és nem feltétle-
nül az számít rászoruló-
nak, akinek nincs ruhája 
vagy étele. Miért nem 
mondhatjuk neki, hogy 
elégedjen meg azzal, amije 
van? 
 
A „rászoruló” meghatározása 
nem abszolút, függ a helytől és 
a korszaktól. A helyes meghatá-
rozás az, hogyha valakinek je-
lenleg hiányérzete van, akkor 
rászorulónak számít. Ezért hiá-
ba van valakinek lakása, ruhá-
ja, fizetése stb., ha egy adott 
pillanatban valami miatt nem 
képes az ő általa megszokott 
életszínvonalat biztosítani ön-
maga és a családja számára, 
szegénynek minősül. Ehhez 
kapcsolódóan írja Rámbám: 
„Aszerint kell a szegénynek ad-
ni, amiben hiányt szenved. Ha 
nincs ruhája, vesznek neki, ha 
nincs valamilyen háztartási 
eszköze azt vesznek neki, stb. 
És ha hozzá volt szokva, hogy 
lovon jár és egy szolga fut előt-
te, de elszegényedett, akkor lo-
vat vesznek neki és szolgát. Er-
re utal a Tóra verse: „A szük-
séglete szerint adj, amennyi 
hiányzik neki” – vagyis ki kell 
elégíteni a megszokott szükség-
leteit, de nem vagy köteles gaz-
daggá tenni.” (Hilchot Mátánot 
Ániim 7:3) 
 
Szabad-e sorsjegyet venni 
cedákára szánt pénzből, 
olyan sorsoláson, ahol a 
befolyt összeget jótékony-
ságra fordítják, illetve, ha 
szabad, és az illető nyer, 
kit illet a nyeremény (hi-
szen a cedákára szánt pénz 
elvileg a szegények tulaj-
dona, mi csak „gondozzuk” 
azt)?   
 
Ha a sorsjegy árát valóban jó-
tékonyságra fordítják, akkor 
semmi probléma nincs azzal, 
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 hogy cedáká pénzből vegyék. 
Az, hogy kit illet a nyeremény, 
már bonyolultabb kérdés, hi-
szen egyik oldalról nézve a jegy 
vásárlója csupán a „küldöttje” a 
szegénynek, akinek a pénze ná-
la van, így ha nyer, akkor a tu-
lajdonost, vagyis a szegényeket 
illeti a nyeremény. Más szem-
pontból viszont nem volt meg-
bízva azzal, hogy próbálja ka-
matoztatni a pénzt, ez az ő ötle-
te volt, eszerint jár neki a juta-
lék, ami általában 20%. Ez 
utóbbi vélemény szerint szok-
tak dönteni ebben a kérdésben, 
így, ha valaki ilyen sorsjegyet 
vesz cedáká-pénzből, és nyer, 
akkor jár neki 20% jutalékkép-
pen, 80% pedig cedáká-pénz 
marad, amit szintén jótékony-
ságra kell fordítani. 
 
Ugyancsak napjaink kér-
dése, hogy helyes-e a ce-
dákát állandó banki meg-
bízással fizetni? 
 
Ennek a kérdésnek is két lehet-
séges megközelítése van. Egy-
részről, azt írja Rámbám, hogy 
helyesebb egy nagy összeget 
elosztani sok kisebbre, és úgy 
adni, mint egyszerre egy na-
gyot, mert így az ember minden 
alkalommal, amikor ad, hozzá-
szoktatja magát az adakozáshoz 
(Ávot 3:15). E szerint nem he-
lyes az állandó banki megbízást 
alkalmazni, mert ez csak egy 
egyszeri cselekvés (amikor a 
megbízást adja az ember), plá-
ne, hogyha az összes cedákát 
így utalja, mert akkor minden 
alkalommal, amikor kérnek tő-
le, azt fogja mondani, hogy saj-
nos nincs (mert már odaadta), 
és ezzel hozzászoktatja magát a 
nem-adáshoz, a zsugorisághoz. 
Más szempontból viszont nagy 
előnye az állandó banki megbí-
zásnak, hogy megkönnyíti az 
adományokkal foglalkozó szer-
vezetek vagy egyének munká-
ját, hiszen mindig időben kap-
ják meg a pénzt, nem kell utá-
najárniuk, kiszámítható, hogy 
mekkora összeget kapnak, stb. 
Ezek alapján az tűnik a leghe-
lyesebbnek, ha a cedáká pénz 
egy részét így utalja az ember, 
de mindig tartson magánál is, 
hogy szükség esetén adni tud-
jon, és hozzászoktassa magát a 
jótékonysághoz. 

Domán Sije 

Váetchánán hetiszakaszban ta-
lálható a Smá ima első része: 
„Szeresd az Örökkévalót, a te 
Istenedet, egész szíveddel,  
egész lelkeddel és minden te-
hetségeddel" (5Mózes 6:5). 
Felmerül a kérdés, valójában 
hogyan kell szeretni az Örökké-
valót? 

A Talmud (Jomá 86a) erre a 
szakaszra hivatkozva megálla-
pítja, hogy olyan módón  kell 
viselkednünk, ami  szeretetet 
vált ki a Világ Ura iránt. Tórát 
kell tanulnunk (az Örökkévaló-
nak az életre vonatkozó  útmu-
tatásait), valamint szolgálnunk 
kell a  Tóratudósokat. Ez utóbbi 
talán furcsán hangzik a mai ge-
neráció számára, értelme a kö-
vetkező: Ha bölcs és mintaérté-
kű életet élő emberek közelsé-
gében vagyunk, ez segíthet  sa-
ját életvezetésünk alakításában. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
A Reé hetiszakaszban azt ol-
vashatjuk, hogy az Örökkévalót 
azon a helyen szolgáljuk, amit 
Ő  választ (12:5). Ez a hely  a 
jeruzsálemi Moriá hegyre utal, 
ahol a Szentély állt. Ezen a 
földrajzi helyen zajlott le a tör-
ténelem legnagyobb spirituális 
eseményeinek egy része: itt ho-
zott állatáldozatot Noé, miután 
kijött a bárkából, itt kötözte 
Ábrahám fiát, Izsákot az oltárra 
és itt álmodott Jákob a létráról, 
amin angyalok mentek fel és le. 
Mindez azon a helyen történt, 
amit az Örökkévaló választott. 

No de miért is nem választ-
hatjuk ki a saját helyszínünket? 
Mi történt az individualitással? 
Nézzük meg jobban a kérdést. 
A vers azt mondja, hogy azon a 
helyen építsük fel a Szentélyt,  

Legyünk becsületesek az üzleti 
életben és  beszéljünk udvaria-
san másokkal.  Így az emberek 
azt fogják mondani:  „Szeren-
csés az az apa,  aki Tórát taní-
tott neki. Szerencsés a tanítója, 
aki Tórára oktatta őt. Nézd mi-
lyen szépek a szokásai, mennyi-
re helyénvalóak a cselekedetei e 
Tóra tanulónak.” 

Ha azonban valaki Tórát ta-
nul, támogatja a Tóratudóso-
kat, de nem becsületes az üzleti 
ügyeiben és nem beszél udvari-
asan másokkal, mit mondanak 
róla az emberek?  „Milyen szo-
morú, hogy ez az ember Tórát 
tanult. Szegény apa, aki Tórát 
tanított neki. Szegény az a ta-
nár, aki Tórára oktatta őt. Mi-
lyen erkölcstelenek a cseleke-
detei, milyen undorító a visel-
kedése e Tóra tanulónak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
amit az Örökkévaló választ, de 
nekünk kell „megkeresni” azt. 
Az ősapáink ugyan mély kap-
csolatot alakítottak ki a Terem-
tővel, és sok irányelvet tőlük 
származtatunk, mégis, nekünk 
magunknak kell azokat felfe-
dezni. Vennünk kell a hagyo-
mányos kereteket, és odaadás-
sal, valamint erőfeszítéssel a 
sajátunkká tenni.  

Nachmanidesz azt mondja, 
hogy pontosan ezért nem vol-
tak Jeruzsálem felé mutató út-
jelző táblák a Szentély idejében. 
Az embernek kutatni kell Jeru-
zsálem fogalmát, fel kell tennie 
saját magának a kérdést: Hol 
van Jeruzsálem? 

A Talmud azt mondja, hogy 
amikor Dávid király tervezte, 
hogy felépíti a Szentélyt, nem 

     A Tóratanulás célja, hogy 
tökéletesítsük magunkat és a 
világot. A világ tudja, hogy az 
Örökkévaló a Szináj hegyen át-
adta a Tórát a zsidó népnek. 
Ezért követik  állandóan figye-
lemmel, hogy hogyan viselke-
dünk. Többet várnak tőlünk. 
Érdekes, hogy vannak olyan 
zsidók, akiknek ugyanez az el-
várásuk az ortodox zsidókkal 
szemben, ugyanakkor magukat 
felmentik a becsületesség és 
udvariasság követelményei 
alól.  Mi mindannyian egy csó-
nakban evezünk.  Úgy kell él-
nünk, hogy megbecsülést sze-
rezzünk a Tórának és a Terem-
tőnek, ezáltal válik az Örökké-
való szerethetővé. 
 
Forrás: Aish.com 
Fordította: G. Sz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
tudta, hogy hol kellene lennie. 
Még ha a zsidó történelemnek 
ilyen sok kapcsolata is van a 
Moriá heggyel, Dávidnak el 
kellett mélyülnie a próféták 
szövegeiben, hogy megtalálja a 
pontos helyet.  

Tehát valóban, a zsidóság-
nak pontos hagyományai van-
nak: kóserság, szombattartás, 
leírt szövegből való imádkozás, 
de ez csak a keret. A lényeg az, 
amit magunkból belefektetünk. 
A zsidó spiritualitás azon a he-
lyen található, amit a Teremtő 
választ, de nekünk kell azt fel-
kutatni.  
 
 
Forrás: Aish.com 
Fordította: D. Ch. 
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Rabbi Zelig Pliskin 

Váetchánán 

Hogyan szeressük Istent?  

Rabbi Shraga Simmons 

Reé 

Hol van Jeruzsálem?  
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Mózes ötödik 
könyve a kö-
vetkező sza-
vakkal kezdő-
dik: „Ezek a 
szavak, ame-

lyeket Mózes mondott Izrael 
egészének.” (5Mózes 1:1) 

A Midrásban az áll, hogy az 
Örökkévaló ezt mondta: „Lásd, 
milyen nagyszerű a Tóra, mely 
meggyógyítja a nyelvet”. Hon-
nan tudjuk ezt? Onnan, hogy 
ezt olvassuk a Példabeszédek-
ben (15. fejezet): „Az élet fája 
meggyógyítja a nyelvet”, az élet 
fája pedig a Tóra, ahogy a Pél-
dabeszédek 3. fejezete mondja 
róla: „Élet fája ez azoknak, akik 
megragadják, és akik megtart-
ják, boldogok.” 

A Midrás ezek után hozzáte-
szi, hogy „a Tóra felszabadítja a 
nyelvet”, és ezen állítás igazolá-
sára több bizonyítékot hoz. De 
Rés Lákis azt mondja: „Miért 
kellene ezt máshonnan megta-
nulnunk? Tanuljuk meg a fent 
idézett bibliai versből.” Mózes, 
mielőtt ismerte volna a Tórát, 
azt mondta magáról: „Nem va-
gyok a szavak embere” (2Mózes 
4:10). Rási ezt úgy magyarázza, 
hogy Mózes dadogott. Viszont 
mikor megismerte a Tórát, az 
új életet adott a nyelvének, és 
elkezdett folyékonyan beszélni. 
Honnan tudjuk ezt? Onnan, 
hogy úgy kezdődik a hetiszaka-
szunk: „Ezek a szavak, amelye-
ket Mózes mondott”! 

Méghozzá nem is keveset 
beszélt: egyhuzamban „átismé-
telte” a Tórát. Mózes ötödik 
könyvét, a Devárimot, Mózes 
mondta el élete utolsó hetei-
ben, svát hónap elsejétől ádár 
hónap hetedikéig. Tanította a 
népet, akik épp készültek be-
lépni Izrael földjére, hogy meg-
bizonyosodjon róla, a nép to-
vábbra is tanulni fogja a Tórát 
és az Örökkévaló micváit fogja 
teljesíteni. 

Rámbán rámutat, hogy    
Mózes nem ismételte át a

kohénokra és a szentélyre vo-
natkozó törvényeket, amit azzal 
magyaráz, hogy nem volt rá 
szükség, mert a kohénok lelke-
sek voltak. Viszont átismételte 
azokat a törvényeket, amelyek 
az egész népre vonatkoznak, 
egyes esetekben azért, hogy 
jobban elmagyarázzon egy-egy 
parancsolatot, máskor csak 
azért, hogy figyelmeztesse a 
népet az adott törvény fontos-
ságára. Rámbán példának hoz-
za az utóbbira a bálványimádás 
tilalmát, amellyel kapcsolatban 
egyik dorgálás követi a másikat. 
Rámbán emlékeztet rá, hogy 
még azok a micvák is, amelyek 
itt szerepelnek először leírva, 
már egyszer el lettek mondva 
szóban, vagy a Szináj hegynél, 
vagy a találkozás sátrában, a 
pusztai szentélyben. Mózes el-
sődleges szándéka ezzel a 
könyvvel a megerősítés volt. 

De még mielőtt a micvákról 
szólna, Mózes azzal kezdi, hogy 
kritizálja a népet, emlékeztet-
vén őket a pusztában elkövetett 
bűneikre, és hogy Isten hogyan 
könyörült meg rajtuk minden 
egyes alkalommal.  

Miért teszi ezt? Hogy meg-
mutassa a zsidó népnek, hogy 
nem lehet sikeres? 

Épp ellenkezőleg. Rámbán 
elmagyarázza, hogy Mózes ez-
zel a nép tudatában azt akarta 
megerősíteni, hogy ahogyan 
Isten mindig megsegítette őket 
a sivatagban, úgy fogja őket ez-
után is tovább segíteni. 

Mózes saját magán tapasz-
talta, hogyan ad életet a Tóra. A 
tény, hogy feléledt a nyelve, és 
képes volt beszélni, szónokolni, 
a Tórának volt köszönhető. A 
Tóra számunkra is az élet fája – 
megerősít minket, és segít 
szembenéznünk a világgal. A 
Tórát az Örökkévaló ajándék-
nak szánta mindannyiunk szá-
mára, vegyük hát el bátran! 
 
Forrás: Torah.org 
Fordította: Kalász Marietta 
 

Néhány évvel 
ezelőtt, ami-
kor a felesé-
gemmel Izra-
elben éltünk, 
a lakásunkat 

egy ízig-vérig materialista em-
bertől vásároltuk. Ennek fé-
nyében a megállapodásunk vé-
gén tett megjegyzése meglehe-
tősen furcsának tűnt: biztosí-
tott minket arról, hogy a ház-
ban az összes mezuzá tökélete-
sen kóser. Amint észrevette hi-
tetlenkedő tekintetünket, elme-
sélte a felségemnek és nekem 
az alábbi történetet: 

Sok évvel korábban, a lánya 
súlyos szívproblémával szüle-
tett. Miután a kórházban azt 
mondták neki, hogy a kislány 
nem fog sokáig élni, csak bo-
lyongott Jeruzsálem utcáin.  
Végül egy idős jemeni férfivel 
találkozott, akinek kiöntötte a 
szívét. A férfi azt tanácsolta ne-
ki, hogy vásároljon mezuzákat, 
és tegye az ajtófélfákra minél 
hamarabb. Mivel kétségbeeset-
ten keresett bármit, ami segít-
het a lányán, elrohant egy val-
lásos negyedbe, kérdezőskö-
dött, hogy hol él a legközelebbi 
szofer (Tóramásoló), majd vett 
tőle pár mezuzát. Miután fel-
rakta őket, visszament a kór-
házba, ahol jó hírrel fogadták. 
Csoda történt: a lányának meg-
szűnt a szívproblémája. 

Miután befejezte a történe-
tet, tett egy megjegyzést, amit 
sosem felejtek el: „Látják” – 
mondta – „a mezuzák kóserek. 
És, ha a lányom valaha is úgy 
dönt, hogy vallásos lesz, nem 
állhatok az útjába, mert ő Is-
tenhez tartozik. De ha a fiam 
megpróbál vallásos lenni, meg-
ölöm!" 

A jemeni férfi tanácsa, hogy 
tegyenek fel mezuzát, az ajtó-
félfákra – bármilyen furcsán 
hangzik –, beleillik a zsidó ha-
gyományba.  Ékev hetiszakasz-
ban, a mezuzával foglalkozó 
tórai vers pont amellett van, 
amiben a gyerekek számára a 

hosszú életről szóló ígéret sze-
repel (5Mózes 11:20-21). Mind-
két vers szerepel a mezuzá te-
kercseken, és sok kommentátor 
erre alapozza, hogy a mezuzá 
segít megóvni a gyerekek egész-
ségét.  

De nem csak a gyerekeknek 
használ a mezuzá jelenléte. A 
külsejére van írva Isten egyik 
neve: „Sádáj”. Sok más mellett, 
ez a név egy rövidítés: „Somér 
deláté Jiszráél” – „Izrael kapu-
inak védője”. A mezuzá tehát 
védelmezi a zsidó otthon 
ajtajait. 

Más források a mezuzá más 
jelentését fedik fel. Álsich meg-
jegyzi, hogy a mezuzá ott van a 
házon belül minden ajtón. Az 
ember otthon gyakran nem 
ugyanúgy viselkedik, mint nyil-
vánosan, de a mezuzá emlékez-
tet minket a zsidó otthon szent-
ségére. 

A mezuzá legszélesebb kör-
ben elfogadott értelmezését va-
lószínűleg Maimonidész tárja 
elénk. Magyarázata szerint az 
emberek gyakran annyira be-
lemerülnek a megélhetéssel 
kapcsolatos  mindennapi gon-
dokba-bajokba, hogy elveszítik 
az „Isten-tudatosságukat”. A 
mezuzá egy csodálatos megol-
dást kínál erre a problémára. A 
mezuzá tekercse egy nyilatko-
zatot tartalmaz az Isten iránti 
szeretetünkről, és a micváinak 
teljesítése iránti elkötelezettsé-
günkről. Ahogy átmegyünk egy 
ajtón, és megpusziljuk a 
mezuzát, Isten „élet-instruk-
ciói”-ra koncentrálunk, amik az 
ajtófélfára vannak felrakva. 

Maimonidész mondja: A 
mezuzá egy állandó emlékezte-
tő „hogy semmi sem tart örök-
ké, kivéve az Örökkévaló tudá-
sa. Amikor az ember erre emlé-
kezteti magát, visszatér a helyes 
mentális tudatállapotba, és a 
helyes úton fog járni." 
 
Forrás: Aish.com 
Fordította: Sárosi Gábor 
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Devárim 

A gyermekek  
                  védelmezője 

Rabbi Yehuda Appel 
 

Rabbi Yaakov Menken 

 

Ékev 

 

A gyógyító Tóra 



Először is: hadd kérdez-
zem meg, miért változtat-
tad meg a neved? Azelőtt 
Csizmadia Mariettának 
hívtak… 
 
Nagyon egyszerű oka van: ősz-
től kimegyek Londonba egye-
temre, és már belefáradtam a 
nevem hosszas betűzgetésébe 
valahányszor, mikor külföldön 
vagyok, így édesanyám veze-
téknevére cseréltem a vezeték-
nevemet. 
 
Amikor először találkoz-
tunk, egy cseppet sem hét-
köznapinak mondható 
lánynak ismertelek meg. 
Azóta eltelt több, mint há-
rom év, ami alatt nem csak 
lediplomáztál, hanem há-
rom különböző országban 
jártál, tanultál, új baráto-
kat és persze jó sok életta-
pasztalatot szereztél. Kér-
lek, mesélj arról, hogy mi-
ért és hogyan vitt az utad 
ennyi helyre. 
 
Amikor először találkoztunk a 
Lativ Kolelban, akkor kezdtem 
az egyetemet, spanyol és elmé-
leti nyelvészet szakon az ELTE-
n. Ekkor döntöttem úgy, hogy a 
következő tanévben egy évre 
külföldre megyek tanulni. Pon-
tosabban már az egyetem előtt 
játszottam a gondolattal, hogy 
Berlinben szeretnék tanulni egy 
vallásos szemináriumban, csak 
úgy gondoltam, a családomnak 
fontos, hogy mielőtt kimegyek, 
lássák, tudják, hogy az életem 
rendesen megy előre, érettségi 
után egyetem, sikeres vizsgák, 
stb. Ha az ember egyetemista-
ként megy el egy évre külföldre, 
az társadalmilag elfogadottabb. 
Míg ha gimi után egyből el-
megy valaki, akkor sokan azt 
hiszik, hogy lemorzsolódott, és 
persze benne van a pakliban, 
hogy vissza se jön. Mindeneset-
re nehéz döntés volt egy évet 
kihagyni az egyetemi tanulmá-
nyaimból. Nem azért mentem 
ki, hogy „minél többet megtud-
jak a zsidóságról”, ez egy kicsit 
időpocsékolás lett volna, hiszen 
manapság annyi színvonalas 
könyv és egyéb önálló haszná-
latra alkalmas oktatóanyag áll 
rendelkezésre. Viszont mindig 
is arról fantáziáltam, hogy egy-
szer majd leveszek egy héber 
nyelvű könyvet a polcról, kinyi-
tom, és megértem, mi van oda-

írva. Na ehhez a fajta tanulás-
hoz nagyon fontos egy támoga-
tó közeg. Nyugat-Európában, 
Amerikában és Izraelben vallá-
sos családokban a lányok 
egyébként is többnyire el szok-
tak tölteni egy évet középiskola 
után egy hasonló intézmény-
ben, még akkor is, ha a közép-
iskolában tanultak vallási tár-
gyakat. Én nem, mivel a Szent 
István Gimnáziumban érettsé-
giztem matektagozaton, úgy-
hogy ez kimaradt az életemből, 
volt mit bepótolnom. Azt gon-
dolom, hogy egy lánynak álta-
lában egy év ilyen szintű tanu-
lás elég, hacsak nem akar taní-
tani vagy ilyesmi. A báál csuvá 
fiúkra szerintem viszont elég 
komoly nyomás nehezedik, 
hogy hozzák be mindazt tudás-
ban, amit a korukbeli jesiva-
növendék fiúk, és mellette még 
a szakmájukban is helytállja-
nak, fejlődjenek. Nem irigylem 
őket érte. 

Te hogy nőttél föl? Mennyit 
tudtál a hagyományokról 
gyerekkorodban? 
 
A családom egyáltalán nem val-
lásos. Viszont azt mindig tud-
tam, hogy zsidó vagyok. Tudni 
kell, hogy anyukám huszonkét 
éves volt, mikor egyáltalán 
megtudta, hogy zsidó, ráadásul 
idegenektől. Ez elég nagy tra-
umát jelentett neki. Csodálom 
őt, hogy mindennek ellenére 
egy viszonylag pozitív zsidóság-
tudatot tudott nekem adni. De 
a vallásról nem esett szó ott-
hon. A zsidóság nekem etnikai 
címke volt. 12-13 éves lehettem, 
amikor nagypapám könyves-
polcán találtam zsidó témájú 
könyveket. Nagypapám jóban 
volt Scheiber Sándorral, tőle 

kapta őket, Scheiber papája ta-
nított neki vallástant, amikor 
még gimnazista volt, a háború 
előtt. Az egyik könyvnek az volt 
a címe, hogy „A zsidó vallás”. 
Ezt nagyon mókásnak találtam. 
A tény, hogy van a zsidóknak 
egy vallása, elsőre olyan ab-
szurdnak és viccesnek tűnt, 
mintha mondjuk, lenne egy kü-
lön vallás sváboknak, vagy 
nagyfülűeknek. Izgatni kezdett, 
hogy van egy speciális életmód-
rendszer, amit nekem és a hoz-
zám hasonló embereknek talál-
tak ki. Ha, lehávdil, mondjuk 
jönne valami fitneszguru, hogy 
kidolgozott egy életmódrend-
szert speciálisan zsidóknak, 
rögtön ki akarnád próbálni, 
nem? Még akkor is, ha nem hi-
szel annak vagy abban, aki kita-
lálta. Úgyhogy elkezdtem ta-
nulmányozni a technikai részle-
teket.  Ekkor még egyáltalán 
nem érdekelt a dolog spirituális 
oldala, az sokkal később jött. 

De hát a Tóra is azt mondja, 
hogy „náásze venismá – meg-
tesszük és meghallgatjuk”. Ne-
kem először ki kellett próbál-
nom a dolgokat, hogy aztán 
megéljem mindazoknak a spiri-
tuális oldalát is. De ez nyilván 
egyéni, sokféle út vezet ugyan-
oda.  Tizenhárom éves korom 
körül kezdtem tehát kipróbálni, 
azaz megtartani egy-két apróbb 
dolgot. Aztán szépen lassan 
egyre több mindent. Cházál 
(bölcseink) mondják, hogy a 
szentség dolgában mindig csak 
növekedni szabad, csökkenni 
sohasem, ezt azt hiszem 
Scheiber valamelyik könyvében 
olvastam először. Eddigi életem 
során próbáltam magam ehhez 
következetesen tartani, és azt 
hiszem, nagyjából sikerült is. 

Mit szólt a közvetlen kör-
nyezeted ahhoz, hogy szé-
pen fokozatosan megvál-
toztatod az életmódodat? 
 
Úgy képzeld el, hogy körülbelül 
másfél éven keresztül én titok-
ban próbáltam sábeszt tartani. 
Ebből persze nagyon vicces szi-
tuációk születtek. Például, ami-
kor szombaton megkértek, 
hogy menjek, és vegyek egy li-
ter tejet, akkor azt feleltem, 
hogy rendben, majd hat negy-
venháromkor lemegyek.  Mikor 
megtudták a nagyszüleim, na-
gyon szomorúak voltak, főleg a 
nagypapám, ő még sírt is. 
Holokauszt túlélőként nagyon 
aggódott értem. Ő úgy érzi, 
hogy a Holokauszt végső soron 
vallási jellegű üldöztetés volt, 
és úgy gondolja, hogy én na-
gyobb veszélynek vagyok kitéve 
vallásosként, mivel szerinte az 
események akár meg is ismét-
lődhetnek. A nagymamám az-
zal nyugtatta magát, hogy idő-
szakos hóbortról van szó, majd 
kinövöm. Aztán amikor kimen-
tem Izraelbe, akkor fogták fel, 
hogy ez végleges. Mostanra be-
letörődtek, látják, hogy boldog 
vagyok így. 
 
Ezek szerint Izraelben is 
voltál. De haladjunk csak 
sorban, tehát amikor már 
a családod megnyugodott, 
hogy egyetemistaként meg-
állod a helyedet, akkor fog-
tad magad, és Berlinbe 
mentél. 
 
Többen ajánlották, hogy Izrael-
ben kellene tanulnom, de én 
Berlin mellett döntöttem, mert 
közelebb van, nem csak földraj-
zilag, hanem mentalitásában is, 
gondoltam. Fantasztikus embe-
reket ismertem meg Berlinben, 
nagyon sokat kaptam ott embe-
rileg, és remélem, adnom is si-
került valamennyit, viszont úgy 
éreztem, hogy a tanulás szem-
pontjából nem tudom ott ma-
ximálisan kihasználni az idő-
met, energiámat, úgyhogy, bár 
nehéz döntés volt, de három 
hónap után kimentem Izraelbe 
– ami száznyolcvan fokos for-
dulatot jelentett, mindenféle 
szempontból.  

A tanulást nagyon élveztem, 
ezzel együtt nem volt könnyű 
beilleszkednem. Főleg amerikai 
lányokkal laktam együtt, akik 
közül néhányan, nem tagadom, 
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 Megtenni és meghallgatni 
 
 

Interjú Kalász Mariettával, a Lativ Kolel egykori hallgatójával 
 

 



gyakran próbára tették az ide-
geimet. 
 
Hogyan zajlott a tanulás 
Jeruzsálemben? Hogyan 
telt egy átlagos napod? 
 
Egy nyolcfős lánycsoportban 
tanultam, szövegcentrikus volt 
a tananyag, amit nagyon inte-
raktív módon tanultunk. Ren-
geteg mennyiségű héber (és 
esetenként arámi) nyelvű szö-
veget kellett elolvasni, feldol-
gozni. A csoportban nagyon jó 
fej emberek voltak, egészen kü-
lönböző háttérrel, különböző 
országokból. Valaki vallásos 
családból érkezett, valaki be-
tért, tényleg csak annyi volt a 
közös bennünk, hogy mindenki 
szövegközpontú tanulásra vá-
gyott.  

Kollégiumban laktam, egy 
átlagos napon körülbelül fél 
nyolckor keltem, akkor elmen-
tem reggelizni, utána dáven-
oltam (imádkoztam). Délelőtt 
volt négy óránk. Ilyenkor tanul-
tunk Chumást (Mózes öt köny-
ve) kommentárokkal, háláchát 
(vallási törvényeket), muszárt 
(erkölcsi tanításokat). Tanul-
tunk sábeszi törvényeket, főleg 
a konyhai teendőkkel kapcsola-
tos, így nők számára különösen 
releváns részeket, meg persze 
kásrutot (kóserságot, étkezési 
törvényeket). Hetente egyszer 
írtunk egy tesztet Rási kom-
mentárjából, és szintén hetente 
kellett mindenkinek tartani egy 
dvár Tórát. A négy óra után 
ebédeltünk, utána három órát 
tanultam a személyes tutorom-
mal, akivel előkészítettük a 
szövegeket a másnapi négy órá-
ra. Este vacsora után részt vet-
tünk még két óra Misná 
Brurán, ez volt a legfárasztóbb 
része a napnak. Az első hónap-
ban nagyon sokat szenvedtem, 
volt hogy azt éreztem, hogy 
kész, átkérem magam egy má-
sik programra. De másfél hó-
nap után belejöttem, és iszo-
nyatosan elkezdtem élvezni a 
tanulást. 
 
Világos, hogy ki akartad 
próbálni azt a vallást, ha-
gyományrendszert, amely 
neked szól, de mégis, mi 
az, ami most már évek óta 
benne tart, ami miatt tény-
leg a sajátodévá vált? 
 
Számomra soha nem az volt a 
kérdés, hogy miért csinálom, 
hanem az, hogy mások vajon 
miért nem. Ha egyszer le van-
nak fektetve a szabályok, hogy 
ha zsidó vagy, akkor így kell 

élned, akkor más miért nem 
csinálja? Azon túl, hogy nincs 
meg a mersze, az energiája a 
változtatásra. Amikor még nem 
volt meg a kellő háttértudásom, 
bátorságom, körülményeim 
ahhoz, hogy rendesen tartsam a 
hagyományokat, akkor állan-
dóan rettenetes lelkiismeret-
furdalás gyötört. Körülbelül 
tizennyolc éves koromban ju-
tottam el oda, hogy mélyebben 
vallásos legyek, és ez valami 
fantasztikus módon felszabadí-
tó hatású volt. Úgy éreztem, 
hogy nem az én választásom, 
hogy akarom-e ezt az egészet, 
vagy sem, ez az egész nem az én 
döntésem, hanem csinálnom 
kell, akár akarom, akár nem, 
hiszen zsidónak születtem, így 
vonatkoznak rám a szabályok. 
Ha mondjuk kapsz egy magas 
villanyszámlát, mit csinálsz? 
Kidobod a szemétbe? Azzal 
nem oldottad meg a helyzetet, 
csak azt érted el, hogy később 
és többet kell majd fizetned, és 
sokkal kínosabb lesz az egész… 
 
Spirituális értelemben tör-
tént valamilyen változás az 
életedben azóta, hogy val-
lásos életet élsz? 
 
Az például, hogy bizonyos kor-
látozottsággal jár a minden-
napokban a vallásos élet, szá-
momra sok könnyebbséget ad. 
Sok apró-cseprő döntés terhét 
leveszi a vállamról, így a való-
ban fontos döntéseimre tudok 
koncentrálni. Tegyük fel, hogy 
például elmegyek egy tenger-
partra úszni, és tudom, hogy a 
tengerben cápák élnek, de van 
egy körbekerített rész, ahol biz-
tosan nincsenek, akkor önfe-
ledten úszom és pancsolok, be-
járom a körbekerített rész min-
den szegletét. De ha csak annyit 
tudok, hogy valahol ott vannak 
azok a cápák, de nem tudom 
hogy hol, akkor ijedten állok 
egy helyben, és képtelen vagyok 
szabadon úszni a vízben és él-
vezni a tengert. Azt hiszem, 
fontos az is, hogy felismerjük, 
hogy mikor kell nekünk döntést 
hozni, és mikor kell hagyni, 
hogy menjenek a dolgok a ma-
guk útján. Az, hogy vallásos let-
tem, valamilyen szinten lázadás 
a liberális neveltetésem ellen, 
ha úgy tetszik, a lázadás ellen 
lázadok – a jövő kérdése, hogy 
a leendő gyerekeimnek hogyan 
fogom mindezt átadni és hogy 
ők ezzel mit fognak kezdeni. 

 
Magyari Judit 

 
 

A legutóbbi, zürichi kirándulá-
sunkhoz hasonlóan ez a Kolel 
kirándulás is nagyszerűen sike-
rült július első hétvégéjén. 

Péntek reggel, kis késéssel 
ugyan, de annál nagyobb lelke-
sedéssel indult el a pesti cso-
port apraja és nagyja Tokaj felé, 
hogy látogatást tegyen a híres 
csodarabbik szülőföldjén és 
merítsen a cádikok spirituális 
kisugárzásából. A csoportnak 
volt négy izraeli vendége is – 
Majse Grylak rabbi, a Mispáchá 
című izraeli folyóirat főszer-
kesztője, az Áráchim szervezet 
egyik vezetője, feleségével és 
lányukkal, valamint Jechezkel 
Dovid Lefkovics, a jeruzsálemi 
Meá Seárimban található Báté 
Ungárint (Magyar Házak) 
fenntartó szervezet, a Somré 
háChomot titkára –, akik jelen-
létükkel még gazdagabbá tették 
a sábeszünket. 

Az első állomás a 
bodrogkeresztúri zsidó temető 
volt, ahol vendéglátónk, Lőwy 
Lajos és Keleti Dávid rabbi me-
sélt híres rabbikról és a néhai 
helyi zsidókkal kapcsolatos 
misztikus történetekről. A 
cádikok sírjánál tett látogatás 
azért jelentős, mert az itt el-
mondott ima különleges erővel 
bír. Ezzel a lehetőséggel  töb-
ben is éltünk, Jechezkel Dovid 
Lefkovicshoz csatlakozva, aki 

már pár órával előttünk érke-
zett a temetőbe – így közvetle-
nül is szemtanúi lehettünk  egy 
vallásos ember elmélyülésének. 
Ezután Keleti Dávid rabbihoz 
hasonlóan mi is köveket helyez-
tünk el a Bodrogkeresztúri 
Rebbe, Reb Sájele sírjára.   

Ezt követően a sátoraljaúj-
helyi temető látogatására került 
sor, ahol a magyarországi 
hasszidizmus meghonosítója, 
Teitelbaum Mózes (Jiszmách 
Majse) csodarabbi sírját te-
kinthettük meg. 

A spirituális és fizikai feltöl-
tődéshez minden adott volt: 
festői környezet, csend, remek 
társaság, nagy tudású rabbik, 
valamint Budai Carmela és a 
Gádor házaspár jóvoltából fi-
nom ételek. Ételkínálatban igen 
gazdag sábeszünk volt, min-
denki talált ínyére valót: lecsót, 
sóletet füstölt marhahússal, 
paprikás krumplit, palacsintát. 

A hétvégi tanulásunk témái 
a zsidó-nem zsidó világ találko-
zása, illetve a szombat voltak. 
Itt választ kaphattunk arra, 
hogy mi is a szombati pihenés 
lényege és mi a zsidóság felada-
ta modern világunkban.  

A jó hangulathoz mindenki 
hozzátett a maga módján. A 
délutáni bemelegítő játékok 
még a Meláve Málká után is 
hajnalig folytatódtak, amiben a 
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Csodarabbik  
nyomában 

 
Avagy a Lativ Kolel és barátai Tokajban 



rabbik – legnagyobb örömünk-
re – aktívan közreműködtek. A 
helyszín tökéletes választásnak 
bizonyult a szombat légkö-
réhez, és a helyiekről is kelle-
mes emlékeket őrzünk. 

Az utolsó nap kicsit szomo-
rúan búcsúztunk el Tokajtól, de 
méltóképpen kárpótoltak min-
ket a délutáni programok. A 
vasárnapi sáchriszt követően 
bőséges reggeliben volt ré-
szünk, majd a hajókirándulás 
következett, ami kellemes ki-
kapcsolódást jelentett a cso-
portnak. A hazaúton  Ráv Kele-
ti felvetette, hogy meglátogat-
hatnánk a  Bodrogkeresztúri 
Rebbe házát. Bár ekkorra már 
kissé elfáradtunk – így itt csak 
fél órát töltöttünk –, még így is 
maradandó élmény maradt 
számomra, hogy meglátogat-
hattam egy ilyen híres rebbe 
házát. Utunk legutolsó állomá-
sa a csodálatos, 2004-ben fel-
újított mádi zsinagóga volt, me-
lyet egy rövid minchá elmon-
dása erejéig csodálhattunk 
meg. 

Habár különböző háttérrel 
érkeztünk – család, foglalkozás, 
vallási elmélyülés – mégis úgy 
érzem, hogy mindenki nagyon 
kellemes, tartalmas és meg-
határozó élményekkel gazda-
gon térhetett haza. 

Ezúton szeretnék köszönetet 
mondani a Lativ Kolel nevében: 
Mordechai Berkovits Úrnak az 
anyagi támogatásért, Lőwy La-
josnak a helyi szervezésért, Bu-
dai Carmelának és a Gádor há-
zaspárnak az ellátás sikeres le-
bonyolításáért, és minden 
egyes résztvevőnek a jó han-
gulatban való közreműkö-
déséért. 
 

Koleszár Edith 

Áv hó tizenötödik napja, azaz 
Tu BeÁv a zsidó naptár egyik 
legkülönösebb dátuma. Ma-
napság ugyan a történelem 
homályába vész e nap jelentős-
sége, de látjuk, hogy a Talmud 
párhuzamot von Tu BeÁv és 
Jom Kipur között. A Talmud 
szerint hat dolog történt ezen a 
napon. 1. A bölcsek ezen a na-
pon oldották fel a törzsek kö-
zötti házasság tilalmát a hon-
foglalás után. 2. Ezen a napon 
fogadták vissza Benjámin tör-
zsét a kellemetlen gibeai inci-
dens miatt (ld. Bírák könyve 21. 
fejezet). 3. Ezen a napon szűnt 
meg a sivatagi vándorlás idején 
a 40. évben az Egyiptomból ki-
vonult generáció halála. 4. 
Hóséá ben Élá ezen a napon 
távolíttatta el a Jerovám ben 
Nevát által kihelyezett őrsze-
meket a jeruzsálemi útról, akik 
az emberek eljutását akadá-
lyozták a Szentélybe. 5. Bétár 
eleste után a rómaiak ezen a 
napon engedélyezték a halottak 
eltemetését. 6. Ezen a napon 
fejezték be minden évben a 
Szentélyben az oltárok működ-
tetéséhez szükséges fa beszer-
zését. 

A Talmud szövege jó pár 
kérdést vet fel. Először is, a fel-
sorolt események első ránézés-
re nem tűnnek elégségesnek 
ahhoz, hogy az egyik legna-
gyobb örömünnepet tartsuk 
ezek miatt. Másodsorban, nem 
tűnik úgy, hogy a párhuzam 
hatalmas lenne Tu BeÁv és 
Jom Kipur között. Harmadszor, 
Jom Kipurt a többség egyálta-
lán nem örömünnepként éli 
meg, ez egy hosszú és nehéz 
nap, amikor nem lehet semmit 
csinálni, se enni, se inni, és 
mégis, ez lenne az egyik legna-
gyobb örömünnep? 

A zsidó időfelfogásban az idő 
nem egy végtelen egyenes, ha-
nem egy spirál, amin az egymás 
alatt lévő pontok szintén kap-

csolódnak egymáshoz. Mind-
egyik ünnepnapunk dátumához 
több esemény is köthető. Pél-
dául, Tisá BeÁv napján rombol-
ták le először a babilóniaiak, 
másodszor pedig a rómaiak a 
jeruzsálemi Szentélyt, és 
ugyanezen a napon, a történe-
lem során többször is nagy ba-
jokkal és kihívásokkal kellett 
szembenéznie a zsidó népnek. 
Jom Kipur ugyan a megtérés és 
engesztelés napja, de pontosan 
azért, mert ez egy boldog, örö-
met jelentő nap. Ez az a nap, 
amikor Mózes lehozta a Szináj-
hegyről másodszorra is a kő-
táblákat, de ezúttal nem kellett 
összetörnie azokat, mert a 
sálom (béke, teljesség, harmó-
nia) helyreállt a nép és az 
Örökkévaló között, engesztelést 
nyertünk. Ezért kaptuk ezt a 
napot a megbánásra, hiszen ez 
a nap mindig is a zsidó nép és 
az Örökkévaló közötti harmó-
niát jelképezte. Ezért ez az 
egyik legnagyobb örömünne-
pünk. 

Tu BeÁv szintén a béke és 
harmónia helyreállítását jelké-
pezi. Harmónia akkor van, ha a 
gépezetben minden csavar a 
helyén áll, és összhangban dol-
goznak együtt. Ezért fontos a 
törzsek közötti házasság enge-
délyezése és minden törzs be-
vétele a szövetségbe, illetve 
hogy mindenki számára elérhe-
tő legyen a Szentély, a vallási 
központ. Ezért fontos, hogy egy 
generáció ne csak a halált várja, 
hanem a megfelelő inspiráció-
val és motivációval képes le-
gyen a közösséget előrébb vin-
ni, és hogy halottainktól illendő 
búcsút vehessünk. És ezért fon-
tos, hogy a szükséges tevékeny-
ségeket, mint pl. a favágás, 
amik önmagukban nem célok, 
hanem eszközök, félre tudjuk 
tenni, és a valódi szolgálatra 
koncentráljunk. Persze min-
dent csak a maga idejében. 

A Tóra értékrendje szerint a 
zsidó leányok egyik legfőbb ér-
téke a visszafogottság és sze-
rénység. És mégis, látjuk, hogy 
a szép lány a szépségével pró-
bálja magára vonni a figyelmet. 
Első ránézésre úgy tűnik, mint-
ha a mai modern világ szemé-
vel, és nem a zsidó hagyomá-
nyok szemével néznénk a dol-
gokat. Hát nem a belső értékek 
a legfontosabbak? Miért számít 
mégis a szépség? 

Sokak számára az esztétikai 
külsőségek fontosak. A Tóra 
ugyan nem preferálja ezt, de 
elfogadja, hogy létezik, és a 
megfelelő mederbe tereli az 
esztétikai vágyat. Szépre 
vágysz? Vedd feleségül, és 
szánd rá magad, hogy hosszú 
évek türelmével és megértésé-
vel a külső szépség mélyére áss, 
és egy annál sokkal mélyebb 
belső szépséget találj. Ezért 
hívják a lányok az ifjakat, 
mindegyiket a maga módján, az 
alapján, mi a fontos számukra, 
legalábbis eleinte. 

Egy kedves barátom mesél-
te, hogy a jesivájukba ellátoga-
tott egyszer egy párkapcsola-
tokkal foglalkozó rabbi. Ez a 
rabbi mesélte, hogy egy nap egy 
fiatal jesivanövendék azt 
mondta, hogy neki bizony csak 
a szép és csinos lányok tetsze-
nek, és tudja, hogy a belső érté-
keket is figyelembe kell venni, 
de neki ez csak akkor megy, ha 
megvan hozzá a szép külső. Azt 
kérdezte a rabbitól, hogy tud-
na-e ajánlani valakit számára, 
akivel megismerkedhetne. A 
rabbi így válaszolt: „A kérésed 
teljesen megalapozott, csak egy 
baj van, nincsenek szép lá-
nyok.” „Hogyhogy?” – kérdezte 
a fiú. A rabbi így válaszolt: 
„Egyetlen ilyen lány volt a vilá-
gon, de őt én vettem feleségül.” 

 
Balla Zsolt rabbi 
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 Tu BeÁv – A legnagyobb ünnepnap 
„Nem volt Izraelnek nagyobb ünnepnapja Áv hó tizenötödikénél és Jom Kipurnál. Jeruzsálem lá-
nyai mind kölcsönkért fehér ruhát öltöttek. [...] A leányok mind kimentek táncolni a szőlősbe, [és 
azok a fiatalemberek, akik még nem nősültek meg, odagyűltek]. Mit mondtak a leányok? Ifjú! Vesd 
reánk szemed. [A szép leányok ezt mondták:] Nézd, mit válassz magadnak! [A jó családból szárma-
zó leányok ezt mondták:] Ne a szépséget nézd, hanem a nemes származást! [A nem oly szép külsejű 
leányok ezt mondták:] „A csinos külső megtévesztő, és a szépség hiábavaló; de az istenfélő asszony, 
ő csak az igazán dicséretre méltó! (Példabeszédek 31:30)” 

  

 

 

A Lativ Kolel szeretettel 
meghív nyár közepi 

Grill Partyjára 
 

Fellép: 
2 Men Band 

(kántor-énekes duó) 
 

Időpont: 
Augusztus 4.  

17 órától 
 

Jelentkezés: 
info@lativ.hu 

06 (20) 472-8136 

Táánit 26b 



A lengyel köz-
társasági el-
nök tragikus 
repülőbalese-

te után a ha-
gyományos 

lengyel-magyar barátságra 
utalva a sajtó megemlítette, 
hogy Báthory István személyé-
ben erdélyi fejedelem volt bölcs 
királya Lengyelországnak. E 
történelmi tényt keveset emlí-
tik, pedig hozzá lehetne tenni, 
Báthorynak esélye nyílott a cári 
trón megszerzésére is, amely 
nem csekélység. Lengyelország-
ról elmondták a történészek, 
hogy az anarchia tartotta össze. 
Azon időben ez így is volt. Bo-
risz Godunov uralkodásakor az 
orosz trón sem bizonyult sta-
bilnak. Egy ál-Dimitrij trónkö-
vetelőként jelent meg. Úgy lát-
szott, a nagy lengyel birodalom 
terve megvalósulhat, de a há-
borús készülődés idején meg-
halt Báthory.  

Lengyelországban a felső- és 
középső nemesség állandó vi-
tában álltak egymással. Ezúttal 
is megoszlott a vélemény. 
Zsigmond svéd herceget vagy 
egy Habsburgot ültessenek a 
trónra, ez számított nagy kér-
désnek. Beszéltek még egy kvá-
zi rendről, a gazdasági súlyuk-
nál fogva jelentős zsidókról, 
akiknek álláspontja meghatá-
rozónak bizonyult. Itt jön a 
képbe Saul Wahl, a választott. 
Őt bízták meg, hogy egy éjsza-
kéra legyen király, illetve ural-
kodó, és teremtsen egyetértést 
e kritikus időszakban.  

Ki volt Saul Wahl és hogyan 
került Lengyelországba? Apja 
Sámuel Juda Katzelenbogen 
(aki Budán is megfordult) 
Páduában töltötte be a rabbi 
funkciót. Breszt és környéké-
nek ura, a Radzvill herceg vi-
lágkörüli útja során Páduába 
érkezett, ahol kirabolták és 
szolgáit megölték. Sérülten be-
kopogott az első házba, amelyet 
meglátott, ez éppen a rabbi há-
za volt. Ápolták és ellátták úti-
költséggel, kérdezte, mivel tud-
ja meghálálni a segítséget?  

A rabbi elmondta, Bresztben 
tanul a fia, legyen rá gondja. A 
herceg betartotta szavát, de 
meglepődött, hogy milyen ér-
telmes az ifjú. Beajánlotta Bá-
thory Istvánnak, a királynak, 
aki a szombatosokkal szemben 
nem tanúsított türelmet, de a 
zsidókhoz jóindulattal fordult. 
Saulnak is sóbányákat, vala-
mint forgalmazási jogot adott. 
Így tekintélyes kereskedő lett 
belőle. Annyira előkelő, hogy 
amikor egy éjszaka kellett dön-
teni a királyság sorsáról, a vi-
tatkozó felek őt bízták meg telj-
hatalommal és döntési joggal.  

II. Zsigmond svéd herceg 
mellett foglalt állást, de olyan 
meggyőzően érvelt, hogy mind 
a két fél elfogadta a döntését. 
II. Zsigmond házába (a csodá-
latos Wavel várába) szabad be-
járása lett. Sault szép lánnyal, 
Háneleval ajándékozta meg a 
Teremtő. A kisasszony kérőit 
hozományvadásznak tartotta és 
sorra visszautasította. Zsig-
mond szeme is megakadt a lány 
szépségén, de Saul megelőzte. 
Egy éjszaka lányával járták a 
falvakat és megálltak minden 
ablaknál, ahol világosságot ta-
pasztaltak. Egyik házban idős 
rabbi olvasta a Talmudot, a 
másikban egyik kezével a tudós 
bölcsőt ringatott, a másikban a 
könyvet fogta. Több órai kere-
sés után megtalálták azt a dél-
ceg ifjú rabbit, aki megfelelt a 
követelményeknek.  Megtartot-
ták az esküvőt, Bresztben nem 
is választottak máshonnan rab-
bit, csak ebből a dinasztiából. A 
Wahl, Wohl, Weil, Lipschitz, és 
Schorr családok, a Saul família 
leszármazottainak tekintik ma-
gukat és évről évre más város-
ban találkoznak.  
Emlékeznek arra, hogy egy éj-
szaka egy tekintélyes zsidó ke-
reskedő egyetértést teremtett a 
viszálykodók között és Krakkó 
felett felhőtlen lett az ég és ki-
sütött a nap. Nem sokáig…, de 
erről legközelebb írunk. 
 

Deutsch Gábor 
 
 

1146. május 8-án történt a zsi-
dó történelem egyik legkülön-
legesebb eseménye, Rási uno-
kájának, Rábénu Támnak a 
megmentése. Akárcsak nagyap-
ja, Rási, Rábénu Tám is gene-
rációja legnagyobb rabbija volt, 
személyiségük azonban szöges 
ellentétben állt egymással. Míg 
Rásit a visszafogott, szelíd vi-
selkedés jellemezte, addig uno-
kája nyers és szókimondó volt. 
Színes egyénisége nem felel 
meg a rabbikról kialakult szte-
reotípiáknak. 

Rábénu Tám egy kis francia 
faluban, Rameruptban született 
1100 körül. Édesanyját, Rási 
lányát, Jochevednek hívták. 
Első tanítója édesapja, Méir 
ben Smuél volt, később testvé-
re, Smuél ben Meir, a Rásbám 
néven híressé vált rabbi vette 
kezébe vallási nevelését. A 
Falaise városából származó Ráv 
Simson testvérét, Mirjámot ve-
zette a chüpe alá. 

Rábénu Tám amellett, hogy 
hatalmas tudós volt, aki Fran-
ciaország legnagyobb jesiváját 
vezette, igen sikeres üzletem-
berként tevékenykedett. Képes 
volt egyedül menedzselni a 
jesivát, melyben több száz 
bocher tanult. Három módon 
biztosította a megélhetését: 
először is, mint sok kortársa, 
pénzkölcsönzéssel foglalkozott, 
de csak az előkelő nemesekkel 
állt üzleti kapcsolatban, a fran-
cia királynak is ő folyósított 
kölcsönt. Ez egy nagyon veszé-
lyes, de egyúttal felettébb gyü-
mölcsöző helyzetbe juttatta őt. 
Másik üzletét, egy borászatot 
nagyapjától örökölte, és később 
bátyjától átvette annak sajt-
üzemét. Nemcsak a jesivához 
szükséges pénzt teremtette elő, 
hanem családját is támogatta, 
és az ő kezében összpontosult 
számos francia nemes pénz-
ügye. Ez utóbbi mentette meg 
az életét a második keresztes 
hadjárat idején. 

E hadjárat 1146-ban vette 
kezdetét, amely ugyan nem 
okozott akkorra veszteséget a 
francia és a németajkú zsidó-
ságnak, mint az első, pogro-

moktól azonban ez sem volt 
mentes. 1146. május 8-án 
(amely éppen Sávuotra esett), 
egy keresztes lovagokból álló 
csoport érkezett Ramerupt vá-
rosába, ahol Rábénu Tám is 
lakott. Kirángatták őt a zsina-
gógából, és szó szerint kereszt-
re akarták feszíteni. A kereszte-
sek a körmeikkel öt jelet véstek 
a homlokára, mondván, hogy 
ezek jelképezik a töviskoszorú 
okozta sebeket. Felállítottak 
egy keresztet: „Ha te vagy a 
zsidók vezetője itt Franciaor-
szágban, jogosan állunk bosz-
szút rajtad azért, amit a te né-
ped tett az Úrral.” 

Abban a pillanatban lovagolt 
arra egy nemes, aki Rábénu 
Tám bankjának volt az ügyfele, 
és egy nagyobb összeggel tarto-
zott a rabbinak. Rábénu Tám is 
tett neki szívességeket: egyszer 
javított a kölcsön feltételein, 
máskor lemondott a kamatról. 
Amikor a nemes útja arra veze-
tett, már pontosan látta, hogy a 
csőcselék nem éri be keveseb-
bel, mint Rábénu Tám halálá-
val. A rabbi adósának egy brili-
áns ötlet jutott az eszébe. Így 
szólt a keresztes lovagokhoz: 
„Ha megölitek, akkor annyi tör-
ténik, hogy ismét meghal egy 
zsidó. Szolgáltassátok ki ne-
kem, megkeresztelem! Ha két 
nap múlva még mindig ellenáll, 
visszahozom nektek.” A csőcse-
lék beleegyeztek a dologba. Át-
adták Rábénu Támot a nemes-
nek, aki azt mondta neki, mikor 
távolabb kerültek a tömegtől: 
„Rabbi, induljon.” 

Így szól Rabénu Tám meg-
menekülésének a története. 
Visszatért a családjához, a gye-
rekeihez, és hátrahagyva a há-
zát, az üzleti vállalkozásait és a 
vagyonát, visszatért nagyapja, 
Rási városába, Troyes-ba, és ott 
kezdett előröl mindent. Szülő-
városában helyezték örök nyu-
galomra, miután 1171-ben visz-
szaadta a lelkét a Teremtőjé-
nek. 
 
Forrás: JewishHistory.org 
Fordította: K. Á. 
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Zsidó királyság 
egy éjszakára 

 

 Rabbi Berel Wein 

Rábénu Tám  
megmentése  



Amikor Ádám és Éva ettek a jó 
és rossz tudás fájának a gyü-
mölcséből, nem puszta kíván-
csiságból tették, céljuk az volt, 
hogy még nagyobb erővel szol-
gálhassák a Teremtőt. Előtte 
világosan látták, hogy mi a jó, 
az igaz, illetve mi a rossz, a ha-
mis, így nem volt számukra ki-
hívás a jót választani, mert egy-
általán nem volt számukra csá-
bító a rossz. Nagyobb kihívást 
akartak, úgy gondolták, hogy 
nagyobb lesz a Teremtő dicső-
sége a földön, ha nehezebb kö-
rülmények között választják a 
jót. Az, hogy megették a jó és 
rossz tudás fájának gyümölcsét, 
azt eredményezte, hogy többé 
már nem volt ilyen egyértelmű 
előttük, hogy mi a helyes, ösz-
szekeveredett bennük a jó és a 
rossz, és hasonlóan a mi mai 
állapotunkhoz, sokkal nehe-
zebbé vált a jót választaniuk, 
mert már a rossz is vonzóvá 
vált a számukra. Céljuk tehát 
valamilyen szempontból isten-
félő volt, mégis, mivel nem tar-
tották be a nekik adott egyetlen 
parancsot, amivel könnyen el-
érhették volna a teljességüket, 
más úton kellett elérniük (és a 
leszármazottaiknak) azt, még-
pedig a micvákon keresztül.  

A 613 parancsolat az ember 
összekeveredett állapotának 
megfelelő „megoldás”, ezek ál-
tal juthat el jelenlegi helyzeté-
ben a teljességéhez. A férfi és a 
nő is kapott a saját alkatának 
megfelelő speciális micvákat. 
Bár a nők több parancsolatra is 
kötelesek, van három olyan, 
amelyet speciálisan női 
micváknak tartunk: 1. a mikvé-
ben való alámerülés, 2. a chálá 
(kis darab tészta levétele a ke-
nyérsütés előtt) és 3. a péntek 
esti gyertyagyújtás.   

A Midrásban így áll: Mi az 
oka a mikve micvájának? Az, 
hogy Éva kiontotta Ádám vérét, 
azzal, hogy halandóvá tette. Ezt 
helyrehozandó kapta a mikve 
micváját. Mi az oka a chálá 
micvájának? Az, hogy amikor 
Éva adott Ádámnak a tiltott 
gyümölcsből, ezzel elrontotta 
az első embert. Ádámról úgy 
áll, hogy ő volt a „föld chálája”, 

ugyanis az Örökkévaló a földből 
kivett egy kis darabot, és abból 
teremtette Ádámot (hasonló ez 
ahhoz, amikor chálát veszünk a 
tésztából). Éva „elrontotta” a 
chálát, ezért kapta a chálá 
micváját, hogy kijavíthassa ezt. 
Mi az oka a gyertyagyújtásnak? 
Éva kioltotta az ember lelkét, 
amelyet bölcseink a világ gyer-
tyájaként említenek. A péntek 
esti gyertyagyújtással ezt javít-
hatta ki.  

Éva tévedését Sára fordította 
át jóra. A Midrás leírja, hogy 
Sára sátrában három csoda volt 
állandóan jelen: a családi tisz-
taság szabályainak megtartása 
miatt az Örökkévaló jelenlétét 
szimbolizáló felhő lebegett ál-
landóan a sátra felett, a sábátra 
sütött chálája a következő sá-
bátig friss maradt és a péntek 
este meggyújtott gyertyája a 
következő gyertyagyújtásig 
égett. Amikor Sára meghalt, 
ezek a csodák eltűntek, csak 
akkor tértek vissza, amikor 
Izsák feleségül vette Rebekát, 
és bevezette anyja sátrába.  

A fentieken kívül a chálá 
fontos szerepet játszott a 
Miskánban (a sivatagban épí-
tett szentély, amit a vándorlás 
minden állomásán újból felépí-
tettek és szétszedtek) és a Szen-
télyben is. A Miskán (a sivatag-
ban épített szentély, amit a 
vándorlás minden állomásán 
újból felépítettek és szétszed-
tek) építéséről így szól a Tóra: 
„Készítsenek nekem egy szen-
télyt, hogy lakozzam közöttük.” 
Bölcseink szerint a „közöttük” a 
zsidó népet jelenti, vagyis az 
Örökké-való nem a Miskánban 
akart „lakni”, hanem a zsidók 
között, ennek az eszköze volt a 
Miskán. A jeruzsálemi Szentély 
ugyanezt az elvet követte: a fi-
zikai szerkezete és a benne fo-
lyó szolgálat mind az élet kü-
lönböző területeinek felemelé-
sét és megszentelését segítették 
elő. Az egyik helyiségében az 
emberi test különböző aspektu-
sait jelképező részletek kaptak 
helyet: a Frigyláda az elmét, a 
Menóra a szívet illetve a szel-
lemet, az asztal, amelyre a ti-
zenkét színkenyeret helyezték, 

a gyomrot jelképezte. A Frigy-
láda és a Menóra helyezkedett 
el a legfényesebb területen, és 
az asztal volt a legsötétebb he-
lyen, annak megfelelően, hogy 
az ezeknek megfelelő emberi 
aspektusban mennyire nyilván-
való az Örökkévaló jelenléte. Az 
evésben, valamint az ehhez 
szükséges pénzkeresésben illet-
ve -költésben a legkevésbé nyil-
vánvaló a Teremtő szerepe, itt 
hajlamosak az emberek a legin-
kább materialisták és én-
központúak lenni. Az a tény, 
hogy a Szentélyben helyet ka-
pott egy olyan profán dolog jel-
képe is, mint az evés, azt jelzi, 
hogy még egy ennyire fizikai 
tevékenységnek is lehet spiritu-
ális aspektusa, ha az ember a 
táplálékban felfedezi, hogy a 
Teremtőtől kapja.  

A chálá levételének micvája 
arra irányítja rá a figyelmünket, 
hogy fel kell fedeznünk a szent-
séget még az olyan hétköznapi 
dolgokban is, mint a liszt és a 
víz. A Szentély idejében a 
kohénok kapták a levett dara-
bokat, akik a szolgálatot látták 
el, és a népet tanították. A Tal-
mud azt mondja, hogy amióta 
nincs Szentély, az otthonunk a 
Szentély és az asztalunk az ol-
tár. A férfi munkája hagyomá-
nyos értelemben az, hogy haza-
hozza a búzát, amit a nő alakít 
át ehető táplálékká, amely 
nemcsak a testet, hanem a lel-
ket is életben tartja. Ez a micvá 
tehát megtanít minket arra, 
hogy a valóságot nem lehet 
egymástól független részekre 
felosztani, mert a fizikai és a 
spirituális aspektusok egyaránt 
a Teremtőtől erednek. Minden 
alkalommal, amikor chálát ve-
szünk a tésztából, felemeljük a 
fizikait és összekapcsoljuk a 
spirituálissal, és ez által magát 
az ember létezésének célját va-
lósítjuk meg. Elismerjük a Te-
remtő felügyeletét a világ min-
den részletén. A nő hasonló lesz 
a kohénhoz, aki a Szentélyben 
szolgált. Az ő feladata is nagy-
részt állatok levágásából, taka-
rításból, fűszerek égetéséből és 
hasonló fizikai munkákból állt, 
és ezzel teremtette meg a szent-

séget a földön. Hasonló módon, 
a nő is, amikor összekapcsolja a 
házimunkát az Örökkévaló aka-
ratával – magyarul, megtartja a 
kásrut, chálá levétel, stb. sza-
bályait – áldást és bőséget hoz 
az otthonára. Megtanuljuk a 
fizikai munkát és nehézségeket 
bizonyos spirituális cél eszköze-
inek tekinteni, úgy ahogy a ter-
hesség és a szülés nehézségei-
ben is látjuk a célt, a gyerme-
ket.  

A chálá micvájával kapcso-
latban számos szokás létezik: 
Sok nő, amikor leveszi a chálát, 
egyúttal cedákát is ad, és imád-
kozik a családjáért, vagy bármi 
másért, mert ez a pillanat meg-
nyitja az imák kapuját. Az álla-
potos nők a kilencedik hónap-
ban igyekezni szoktak minél 
többször chálát venni, hogy 
ennek az érdemében könnyű 
szülésük legyen. Nagy baj, pél-
dául komoly betegség esetén, 
szokás, hogy negyven nő össze-
áll, és egy bizonyos pénteken 
mindenki a saját otthonában a 
beteg gyógyulásának érdemé-
ben vesz le chálát.  

Különböző alkalmakra kü-
lönböző formájú chálákat szok-
tunk sütni. Sábátra lehet egy-
szerű fonottat, hármas, négyes 
vagy akár hatos fonással. Van-
nak, akik a 12 színkenyér emlé-
kére minden sabáti étkezéshez 
12 chálát tesznek az asztalra. 
Esküvőre lehet emeleteset (pl. 
egy hatosfonásún egy hármas) 
sütni, ünnepekre az ünnepre 
jellemző formát, pl. Ros 
Hásánára (Újévre) kör alakút, 
az év teljességére utalva; 
Chanukára Menóra alakút; a 
Peszách utáni első sábátra 
kulcs alakút. Ez utóbbi arra 
utal, amikor a negyven éves si-
vatagi vándorlás utolsó évében 
Peszách után abbamaradt a 
manna hullása, és a zsidók rá-
szorultak a természetre, hogy 
előállítsák az élelmüket, és 
imádkoztak, hogy az Örökkéva-
ló kinyissa a megélhetés kapu-
ját. 

 
Domán Chana 
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Chálá – Több, mint liszt és víz 
 



A zsidó vallás 
egyik alapve-
tő parancsolat
a gyerekeink 
oktatása. Ezt 
írja a Tóra: Az 

Örökkévaló megkedvelte Ábra-
hám ősatyánkat mert ő „meg-
parancsolja gyerekeinek és há-
za népének, hogy kövessék az 
Örökkévaló útját, jótékonykod-
janak és jog szerint cselekedje-
nek” (1Mózes 18:19). Rabbi 
Elya Lopian véleménye szerint 
mindamellett, hogy Ábrahám 
már kiállt 10 próbát és betar-
totta a Tóra összes parancsola-
tát – beleértve a rabbik által 
kiegészített micvákat is (Jomá 
28b, 1Mózes 26:5, Rási), – a 
Tóra elbeszéli Ősatyánk ked-
vességét is, hogy e hagyomá-
nyokat továbbadta gyermekei-
nek. 

A Tóra első parancsolata: 
„Pru urevu.” (1Mózes 1:28) Ezt 
általában így fordítjuk: „Szapo-
rodjatok és sokasodjatok.” 
Amit úgy értelmezünk, hogy 
legyen sok gyermekünk. Slá 
Hákádos könyvében (Sáár 
Háotijot) azonban azt írja, hogy 
ennek a micvának a valódi célja 
az, hogy a Tórára, valamint a 
micvák betartására neveljük 
gyermekeinket. Bölcseink ezt a 
parancsolatot „micvá rábá”, 
azaz nagy micvának nevezik, 
ugyanis minél több zsidó él a 
Földön, annál többen tartják be 
az Örökkévaló parancsolatait. 
Ezt a hozzáállást abban a 
háláchában is láthatjuk, amely 
megengedi egy Tóratekercs el-
adását, ha ezt abból a célból 
tesszük, hogy a befolyt összeg 
megteremtse egy fiatal pár há-
zasságához szükséges anyagi 
hátteret. (Sulchán Áruch 1:2). 

Rabbi Samson Rafael Hirsh 
magyarázata szerint minderre a 
Tórában is utalást találunk: A 
„pru” kifejezés egyszerűen azt 
jelenti, hogy legyen gyermeked, 
a héber „pri” szóból ami gyü-
mölcsöt jelent.  A „revu” szó 
azonban egy sokkal tágabb fo-
galomra utal. A gyermekek szü-
leik másai, nemcsak testi-
fizikai jellemzőik alapján, ha-
nem spirituális, intellektuális 
és erkölcsi értelemben is. Esze-

rint a szülőknek spirituális és 
erkölcsi lényegükből is a lehető 
legjobbat kell gyerekeikbe plán-
tálniuk, és óvatosan gondozni 
ezeknek a dimenzióknak a fej-
lődését. Nekik kell formálniuk, 
oktatniuk és fejleszteniük 
gyermekeik ezen képességeiket. 
A „revu” szó tehát magában 
foglalja azt is, hogy otthonun-
kat oktatási, nevelési helyszín-
né kell formálnunk. Vagyis egy 
gyermek, családjába nem  csak 
fizikai szükségletei miatt  – sze-
retet, étel, ruha, biztonság – 
születik meg, hanem személyi-
ségének formálása céljából is. A 
szülők kötelessége, hogy megfe-
lelő módon alakítsák gyerme-
kük jellemét, és így hozzanak 
létre egy zsidó családot.   

Chofetz Cháim világosan ki-
jelenti, hogy a gyermeknevelés 
kötelezettségének felelőssége 
egyenrangú a Tóratanulás 
micvájával, a „Smá Jiszráél” 
elmondásával és a „Smoná 
eszré” imádkozásával. Így fo-
galmaz:  „A Tóratanulás, a Smá 
elmondása és a Smoná eszré 
imádkozása, valamint az összes 
egyéb parancsolat teljesítése 
vallási kötelezettségünk, mind-
ezeknél azonban még maga-
sabb rendűnek számít az, ha a 
szülő időt jelöl ki saját gyerme-
kének oktatására, ezzel is gon-
doskodva arról, hogy gyermeke 
követni fogja majd atyáink szo-
kásait.” (Chumás Chádás) 

Hektikus életünkből, sűrű 
időbeosztásunkból és szemé-
lyes elfoglaltságunkból fakadó-
an a napi stressz és megélheté-
sünk megteremtése közben a 
szülők néha elfelejtik, hogy ok-
tassák és neveljék gyermekei-
ket. Amikor az Örökkévaló egy 
csodálatos ajándékkal, egy 
gyermekkel ajándékoz meg 
minket, egyben óriási felelőssé-
get is ránk ruház, hogy elvezes-
sük gyermekünket a Tóra tanu-
lásához, valamint a micvák be-
tartásához, hogy ez által jó tu-
lajdonságok (midot tovot) fej-
lődjenek ki gyermekeinkben. 
 
Forrás: Torah.org 
Fordította: Bluma 

Az amerikai 
filmeknek is 
köszönhetően 
sokszor hall-
hatjuk, hogy 
egy gyanakvó 

arc azt mondja: gyerekek itt 
valami nem kóser! Kicsit jára-
tosabbak arra teszik le a voksu-
kat, hogy az a legjobb pálinka a 
világon. Ha rákérdezünk a kó-
ser ételekre, mindenki rávágja, 
hogy sólet, flódni, macesz-
gombóc.  

Manapság az ételek elkészí-
tése körül óriási a felhajtás: ki, 
hogyan készíti el a fogásokat, a 
sztárséf melyik kontinens alap-
anyagait használta fel. Így so-
kan ízelítőt kaptak már a zsidó 
konyha birodalmából. A sok 
kicsi mellett, két nagy irányzat 
alkotja a zsidó gasztronómiai 
palettát: a szefárd és áskenázi 
konyha, melyeknél a receptek-
ben csak nagyítóval lehet ha-
sonlóságokat találni. Sokszor a 
zsidók körül élő népek ételeihez 
jobban hasonlítanak, mint a 
másik kontinens zsidó konyhá-
jának receptjeihez. Sőt az is 
előfordult, hogy egy-egy étel 
vagy alapanyag a zsidó közös-
ségek újító készségének kö-
szönhetően került az európai 
asztalokra. Jó példa erre a pa-
radicsom, régi angliai eredeti 
nevén „love apple”, vagyis sze-
relem alma. John Hill 1756-os 
kertészeti könyve szerint a pa-
radicsomot a portugál szefárd 
zsidók készítik levesnek-
szósznak kitűnően, de más 
konyhákban kevesen fogyaszt-
ják még. Talán meglepő, de a 
szefárd konyha ételei, valójá-
ban az előhírnökei voltak a 18. 
században kialakuló 
olasz paradicsom alapú 
pizza és spagetti kultú-
rának. A világhírű 
Nigella Lawson sza-
kácsnő nemrégiben 
szembesítette az ango-
lokat azzal, hogy nem-
zeti ételük, a Fish and 
chips nem más, mint a 
portugál és spanyol 
szefárd zsidók által 
meghonosított Pescado 
frito. 

Mi köti össze mégis ezeket 
az ételeket évezredek óta? A 
válasz igen egyszerű: mind a 
szefárd, mind az áskenáz, 
mind más területek zsidó 
konyháinak ételei a kóserság 
figyelembe vételével fejlődtek 
ki, a helyi klímának és alap-
anyagoknak megfelelően. 

De mi a kóser? A héber 
káser szó (káf-sin-rés) vallási-
lag megfelelőt, helyeset jelent. 
A kósersági étkezési törvénye-
ket kásrutnak nevezzük, me-
lyek törvényei tórai eredetűek. 
A Tóra többek között felsorolja 
az ehető és nem ehető állatokat, 
tiltja a vér fogyasztását és a te-
jes és húsos ételek együttes 
evését: 

„Ne egyetek semmiféle utá-
latosat. Ezek az állatok, ame-
lyeket ehettek: szarvasmarha, 
juh és kecske, szarvas, gazella 
és dámvad; vadkecske, anti-
lop, nyársas antilop, és kőszáli 
zerge.” (5Mózes 14:3-5) 

"Csupán a vérét nem szabad 
elfogyasztanotok [az állatok-
nak], azt öntsd a földre, mint a 
vizet." (5 Mózes 12:16) 

"A gödölyét ne főzd meg 
anyja tejében." (5Mózes 14:21) 

 
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. 
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A zsidó konyha rejtelmei 

Mi is az a kóser? 

 

Rabbi Chaim Morgenstein 

A  legnagyobb  micvá 

 

 



 

 
 

 

                            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 

 

Játssz velünk! – Zsidó kvíz  

1. Hogy hívjuk azt, amivel egy közterületet körbe kerítünk, hogy sábátkor vihessünk ott? 2. Tekercs héberül, pl. Eszter vagy Rút      
tekercse. 3. Hogy hívjuk azt a részt a kenyértésztából, amit áldás kíséretében leveszünk belőle, és régen a kohénnak adták, ma pedig 
elégetjük? 4. Hogy hívják a Jom Kipurt záró imát? 5. Ki fejezte be az első Szentély építését? 6. Melyik törzsből származott Mózes?     
7. Mi a neve az Izrael déli részén fekvő sivatagnak? 8. Melyik gyümölcsöt fogyasztjuk Ros Hásánákor, amelynek a magjainak a száma 
a micvákat jelképezi? 9. Ki álmodott egy égig érő létráról, amin angyalok mentek fel és le? 10. Hogy hívják a lisztáldozatot/délutáni 
imát?                                                                                                                                     (A héber szavakban előforduló „erős h”-t „ch”-nak írd!) 

 

 

Küldd be megfejtésedet július 31-ig az info@lativ.hu email címre. 
A helyes megfejtők között értékes nyereményt sorsolunk ki! 

A megoldások augusztus 1-jétől weboldalunkon olvashatók: www.lativ.hu 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 

Fried Judit ( ) és Haraszti György ( רחל בת שרהנ"לע ל שלמה בן מיכאנ"לע ) emlékére. 

12                                       Forrás ���� A Lativ Alapítvány időszaki kiadványa                            תש״עב  א  

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

 

                               
 
 

Kóser Vegetáriánus Ételbár 
 

Reggeli, Szendvicsek, Pizza 
Hideg és meleg italok 

Minden nap menü 
 

Cím: 
Bp., VII. ker., Kazinczy u. 28. 

 
Telefon: 

06 (30) 487-9070  
 

Nyitva: 
Hétfı - Csütörtök: 7 - 21h 

Péntek: 7 - 14h 
Vasárnap: 8 - 12h 

 

 
Előző számunk megfejtése:  

RABBI ÁKIVÁ 
 

Előző számunk nyertese: 
Várnai Gábor 

(Budapest) 
 

Gratulálunk a helyes  
megfejtőknek! 

 
 

 


