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Bölcseink rendelése szerint a 
zsinagógákban minden szom-
baton egy meghatározott prófé-
tai részt olvasunk fel a 
Tánáchból (háftárá). E prófé-
tai rész szervesen kapcsolódik a 
Tórából felolvasott szombati 
szövegrészhez.  Áv hó kilence-
dikét megelőzően azonban, há-
rom szombaton át a pusztulás 
témaköréhez kötődő prófétai 
szakaszt olvasunk fel. A pusztu-
lás és a kiűzetés gyásznapját 
követően pedig hét vigasztaló 
prófétai szakasz következik. A 
hét szombatot a zsidó újév, Ros 
Hásáná, az ítélet napjainak 
kezdete követi. Vajon mire utal, 
hogy a vigaszt közvetlenül a 
megtérés hangulata váltja fel, 
melyben az ítélet napjára ké-
szülünk? Ezt a hirtelen váltást, 
a megtérés, illetve az újév, Ros 
Hásáná témakörét, spirituális 
tartalmát körüljárva érthetjük 
meg. 

A Neilá imában (Jom Kipur-
i záróima), mely az engesztelés 
napjának csúcspontja, ezt ol-
vashatjuk: „halála napjáig vársz 
rá, ha megtér, [megtérését] 
rögtön elfogadod”. Meglepő, 
hogy a megtérés az összes bűnt 
eltörli. Vajon elképzelhető-e, 
hogy egy bíróság felment vala-
kit a büntetés alól – ha például 
gyilkolt – csupán azért, mert 
bűnbánatot gyakorolt? Megle-
petésünk csak fokozódik, miu-
tán szemügyre vesszük a zsidó 
újév, az ítélet napjának közpon-
ti témáját. Úgy gondolnánk, 
lényege a megtérés. A lényeg 
nyilvánvalóan az ima szövegén 
keresztül jut kifejeződésre, ami 
azonban egyáltalán nem említi 
a megtérést. Bűnbánó ima 
(viduj) csak Jom Kipurkor, az 
engesztelés napján van, de új-
évkor nincs. 

A Talmud ezt írja (Ávoda 
Zárá 5a): „Így szól Rabbi 
Jochánán: Miért írja ezt a Bib-
lia: Dávid, Jisáj fiának beszéde, 
annak, aki [az Örökkévaló] igá-
ját magára veszi” (2Sámuel 
23:1). A válasz a következő: itt a 
megtérés igájáról van szó, va-
gyis Dávid volt az, aki megújí-
totta a bűnösök számára a meg-
térés útját. (Neki magának is 

megtérést kellett gyakorolnia, 
amiért magához vette Bát 
Sevát, amikor annak férje még 
életben volt). 

Miért pont Dávid alkalmas 
arra, hogy a megtéréshez veze-
tő útra irányítson minket? 

Máhárál a megtéréssel kap-
csolatban a Világ ösvényei 
(Netivot Olám) című könyvé-
ben újfajta megfogalmazással él 
(4. rész – A megtérés ösvénye). 
Állítása szerint a megtérő a bűn 
előtti eredendő állapotába tér 
vissza. Olyanná válik, amilyen 
teremtése idején volt, tehát tel-
jesen megtisztul, minden bűne 
semmissé válik, ahogyan 
Ádám, az első ember, teremté-
sekor bűntelen volt. Később, 
mikor Dávid király idején Izrael 
közösségéből királyság lett, ez 
egy új eredendő állapotot ho-
zott létre. Mivel már megállapí-
tottuk, hogy a megtérés a kez-
deti állapothoz való visszatérés, 
kizárólag Dávid lehetett az, aki 
megtaníthatta, hogyan lehet a 
megtérésen keresztül a terem-
tés eredendő állapotához visz-
szatérni. 

Máhárál hozzáteszi, hogy ez 
az oka, hogy az Örökkévaló el-
fogadja a visszatérőket (így vá-
laszolva meg a fenti kérdésün-
ket), hiszen a Teremtő a kezde-
te mindennek. Eszerint, mikor 
a megtérő visszatér a kezdeti 
állapotba, ez azonos az Örökké-
valóhoz, teremtőjéhez való 
visszatérésével. 

Máhárál szavait Cháim 
Luzzatto rabbi megvilágításá-
ban érthetjük meg jobban. A 
bölcsesség kapui című művé-
ben (Pitché chochmá) így ír: 
„Az Örökkévaló célja a világ te-
remtésével a legfőbb jó megal-
kotása volt" (petách 3).  Esze-
rint, minden teremtett lény 
megalkotásának célja volt. A 
világ teremtőjének szándékából 
jött létre az ég, a föld, és min-
den, ami benne van, hogy ezek 
segítségével az embernek átad-
hassa a legfőbb jót. Az embert 
pedig úgy teremtette, hogy ké-
pes legyen azt – az Örökkévaló 
szellemi kisugárzását – befo-
gadni. Mihelyst az ember vét-
kezik, roncsolja az eredeti te-

remtett állapotát és alkalmat-
lanná válik e kisugárzás befo-
gadására. Még akkor is, ha az 
Örökkévaló továbbra is nyújtja 
a számára, az ember már nem 
képes átvenni azt. Ezáltal meg-
érthetjük, hogy mi a megtérés 
valódi szerepe. Ha valaki meg-
tér, eredendő teremtett állapo-
tát nyerheti vissza. Így tudja a 
Teremtő jobbá tenni az embert, 
megvalósítva benne a világ te-
remtésében foglalt szándékát. 

Ros Hásánával kapcsolatban 
azt állítottuk, hiányzik az újév-
ből a megtérés említése, a bűn-
bánati ima. Ehelyett mit talá-
lunk? Az ima újévkor fontos 
kifejeződése kívánságunknak, 
hogy a világ egésze egy ideális 
állapotba juthasson. Amikor 
megsemmisül a gonoszság, a 
zsidó nép a szétszóratásból 
visszatér Izrael földjére és a 
fénykor időszakába lép. A zsidó 
nép az egész világgal együtt el-
éri a teljességet. Az egész em-
beriség örvendezni fog és 
örömmel tekint az Örökkévaló 
nyilvánvaló uralmára, aki majd 
közel hozza magához a népeket. 

Mindennek mi köze a meg-
téréshez? 

A megtéréssel kapcsolatban  
kifejtettük, hogy annak végső 
célja a visszatérés a kezdeti ál-
lapothoz. A megtérés révén vá-
lunk alkalmassá arra, hogy az 
Örökkévalóhoz  közel  kerülhes- 
sünk. Erről szólnak 
Ros Hásáná ima-
szövegei. 

Kijelenthetjük – 
első kérdésünkre 
válaszolva –, hogy 
igen szoros a kap-
csolat az Áv hó ki-
lencedikét követő 
vigasztalás és a zsi-
dó újév között. Ha 
elmélkedünk a spi-
rituális sötétségen, 
ami a szétszóra-
tásban az Örökkéva-
ló távolságából és a 
jeruzsálemi spiritu-
ális központ, a 
Szentély (ami köz-
vetlen kapcsolatot 
jelentett az Örökké-
való  és  a  zsidó  nép 

között) pusztulásából fakad, 
felébredhet bennünk a kíván-
ság, hogy visszatérjünk a zsidó 
nép spirituális nagyságához, a 
zsidó nép eredendő állapotá-
hoz. Ez a vágy maga a megtérés 
szándéka, aminek segítségével 
megtisztulhatunk az ítélet, a 
zsidó újév napján. Mert csak 
azáltal a kívánság által lehet 
teljes a személyes megtérésünk, 
hogyha arra vágyunk, hogy az 
egész világ térjen vissza eredeti 
állapotába. 

Azonban nem könnyű ez az 
intellektuális és érzelmi erőfe-
szítés. Emiatt az Énekek Éneke 
az alábbi verssel kíván elhatá-
rozásunkban megerősíteni 
minket: „Én a kedvesemé va-
gyok és a kedvesem enyém”. A 
vers akrosztikonja (Áni Ledodi 
Vedodi Li): ELUL, tehát, aki 
ebben az újévet megelőző hó-
napban erőt vesz magán (pél-
dául zsidó vallási előadásokat 
hallgat vagy valamilyen, ehhez 
kapcsolódó szöveget tanulmá-
nyoz), úgy érezheti, hogy az 
Örökkévaló maga segíti, hogy 
sikeres legyen abban, aminek 
nekikezdett. 

Reméljük, hogy mindannyi-
unk egy jó évre érdemesülünk, 
különösen Budapest és egész 
Magyarország zsidósága. Jó 
beíratást és bepecsételést! 

 
Keleti Dávid rabbi 
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Így áll a Softim hetiszakasz vé-
gén: „Hogyha megostomolsz 
egy várost több napon keresz-
tül, hogy háborút folytass elle-
ne és elfoglald, ne pusztítsd ki a 
fáját, fejszét emelve rá, mert 
róla eszel, azt ne irtsd ki; hisz 
ember-e a mező fája, hogy ő is 
ostrom alá kerüljön előtted. 
(5Mózes 20:19) 

A vers magyarázata: a Tóra 
felszólítja a zsidó népet, hogy 
ostrom során ne úgy viselked-
jen, ahogy az szokás, hogy a 
„biztonság kedvéért”, ha nem 
tudnák elfoglalni a várost, ak-
kor is kivágják és letarolják 
mindazt, amit lehet, hanem a 
gyümölcsfákat – amikből még 
élvezete lehet az embernek – ne 
irtsák ki pusztító szándékkal. 
(Rámbán és  Szforno alapján). 
Bölcseink a Talmudban úgy ér-
telmezték, hogy ez nem specifi-
kusan a gyümölcsfák kivágásá-
ra, és nem kizárólag háborús 
időszakra vonatkozó tilalom, 
hanem egy általános parancso-
lat, amit „bál táschit – ne pusz-
títs” kifejezéssel illettek. 

Eszerint dönt Rámbám is 
háláchikus könyvében, a Misné 
Torában az ostromokra vonat-
kozó szabályok között: Nem 
szabad kivágni a gyümölcsfákat 
a városon kívül, és nem szabad 
visszatartani tőlük a vízforrást, 
nehogy kiszáradjanak, mert úgy 
áll a Tórában „ne pusztítsd ki a 
fáját, stb.” Ez a tilalom nem ki-
zárólag ostrom állapotra vo-
natkozik, hanem minden esetre 
amikor gyümölcsfát vágnak ki 
pusztítás céljából. (Meláchim 
6:8) Majd a 10. pontban így 
folytatja: „és nem csak a fákra 
vonatkozik a tilalom, hanem 
mindenki megszegi ezt a tilal-
mat, aki eltör edényeket, elsza-
kít ruhákat, lerombol épületet 
stb.” (Ehhez a tilalomhoz ha-
sonlóan a Tóra megparancsolja 
az emberi test, élet védelmét, 
valamint megtiltja az állatkín-
zást is.) 

Látszólag, pusztán száraz, 
jogi szemmel nézve ez a tilalom 
még egy kis magyarázatra szo-
rul. Miért ne lenne joga valaki-
nek a saját tárgyait tönkreten-
ni, hiszen a tulajdonosi mivolt-
nak az egyik alapvető ismérve, 
hogy a tulajdonosnak teljes 
uralma van a tulajdona felett? 
Ha pedig bizonyos tevékenysé-
get nem végezhet vele, ez a tu-
lajdonos jogainak korlátozása. 

Még ha valaki más tárgyát is 
teszi tönkre, akkor sem annyira 
világos, hogy a károkozáson 
kívül miért van ebben még egy 
külön tilalom? 

A Széfer Háchinuch a követ-
kező magyarázatot adja erre: e 
micvá oka az, hogy ez által 
megtanítsuk magunknak, hogy 
szeressük a jót és a hasznosat 
és ahhoz ragaszkodjunk … mert 
ez a jámbor emberek útja, akik 
szeretik a békességet, örülnek 
más emberek jólétének … nem 
veszejtenek kárba még egy 
mustármagot sem. Minden pa-
zarlás és pusztítás fájdalmat 
okoz nekik, és amit csak lehet, 
megmentenek. Nem így a go-
noszok, akik örülnek a világ 
pusztulásának és akik maguk is 
pusztítanak. Aki a jóhoz ra-
gaszkodik, ahhoz a jó is ragasz-
kodni fog, aki pedig a pusztí-
táshoz, ahhoz a pusztulás. 

Ez azt jelenti, hogy két kö-
vethető irány van. Az egyik a 
hasznos, építő jellegű: ilyen va-
laminek a létrehozása vagy a 
megóvása, illetve magasabb 
szinten a békességre (az embe-
rek közötti jó viszony megőrzé-
se, vagy akár építése) és az em-
beriség jólétére való törekvés. A 
másik irány ennek a fordítottja: 
a haszontalanság, a rombolás, a 
pusztítás. Azzal, hogy odafigye-
lünk a látszólag számunkra ér-
téktelen tárgyak megóvására, 
arra neveljük magunkat, hogy 
mindig a hasznosat, az építőt és 
a jót szeressük. Ezáltal ez a tila-
lom nem öncélú, hanem egy 
nagyobb, általános irányultság-
ra való nevelés eszköze. 

Azonban egy kicsit más 
szemszögből is meg lehet köze-
líteni ezt a témát. Azt mondja a 
Misna: Ne szégyeníts meg 
semmilyen embert, és ne távo-
líts el semmilyen dolgot, mert 
nincs olyan ember, akinek nem 
jön el az órája és nincs olyan 
dolog, aminek nincs meg a he-
lye (Pirké Ávot 4:3). A misnát 
így magyarázza Máhárál: Min-
den embernek és minden te-
remtménynek különleges helye 
(szerepe) van a világban. Erre 
mondja a Misna: „ne szégyeníts 
meg semmilyen embert” 
mondván ez az ember fölösle-
ges, nincs szerepe ebben a vi-
lágban. „Ne távolíts el semmi-
lyen dolgot” – ez a teremtett 
világ többi részére vonatkozik: 
ne távolítsuk el mondván, nem 

tartozik a létező világhoz. 
Mindezt ne mondja az ember, 
mert nincs olyan, akinek nem 
jön el az órája, amikor hasznos-
sá válik a világ számára. Csak 
az összes ember által válik tel-
jessé a világ. Ugyanígy minden 
más létezőnek is megvan a he-
lye a világban. Hasonlóan ma-
gyarázza Chászid Jáávec ezt a 
misnát: bölcs az, aki elérte a 
szerénységet, felismeri a szük-
ségszerűséget, és nincs számára 
fölösleges dolog a világban, hi-
szen mind az Örökkévaló alko-
tásai. Emiatt a bölcs ember 
tisztelettel bánik a teremtmé-
nyekkel. 

Eszerint az embernek úgy 
kell viszonyulni minden em-
berhez, még a tárgyakhoz is 
(akkor is, ha jelenleg semmi 
értéket és hasznot nem lát ben-
nük), hogy egész biztosan meg-
van a helyük és szerepük a vi-
lágban, és ez elég ahhoz, hogy 
csak ez alapján értékesnek ta-
lálja őket. Azaz: a megszokott 
„mindenben megkeressük a 
hibát” hozzáállást át kell fordí-
tani a „mindenben meglátom 
az értéket” hozzáállásra. Esze-
rint a bál táschit tilalom meg-
szegése a világhoz való helyte-
len hozzáállásról tanúskodik. 

 
A bál táschit törvényei 

 
Ahogy az embernek oda kell 
figyelnie önmagára, testére, 
hogy ne érje semmiféle kár, 
ugyanígy köteles odafigyelni, 
hogy a vagyontárgyai se romol-
janak el, ne érje azokat károso-
dás. Aki eltör akármilyen hasz-
nálati tárgyat, vagy elszakít egy 
ruhadarabot, kidob ételt, italt 
vagy fogyaszthatatlanná teszi 
azokat, elszór pénzérméket, 
vagy tönkretesz valamit, amiből 
az embereknek még hasznuk 
lehetett volna, tórai tilalmat 
szeg meg.  

Ételek és italok esetében kü-
lönös odafigyelésre van szük-
ség, hogy ne váljon az étel un-
dorítóvá, ezért pl. nem mozga-
tunk el egy teli poharat kenyér 
felett nehogy ráömöljön. 
Ugyancsak a kenyérevés előtti 
kézmosás után figyelni kell, 
hogy alaposan megtöröljük a 
kezünket és ne vizes kézzel 
nyúljunk a kenyérhez. Ezen kí-
vül nem szabad másnak dobás-
sal odaadni olyan ételt, ami ez-
által nem kívánatossá válna.   

Aki mérgében tör el egy tá-
nyért, arra azt mondja a Tal-
mud „olyannak számít, mintha 
bálványt imádna” (Sábát 105a).  
Sok esetben nagyon szigorúan 
vesszük ezt a tilalmat. A Tal-
mud azt mondja, hogy ha vala-
kinek meghal egy közeli hozzá-
tartozója, és ilyenkor a szokás 
szerint megszakítja a ruháját 
nem szabad egy tefáchnál (kb. 
8-10 cm) többet szakítania, ne-
hogy megszegje ezt a tilalmat. 
Ugyanígy a hávdálánál úgy te-
letöltik a poharat, hogy egy ki-
csit túlcsorduljon, azonban vi-
gyázni kell, hogy ne menjen túl 
sok bor kárba. Még a Peszách 
előtti nagytakarításnál is oda 
kell figyelni, nehogy valaki fö-
löslegesen kidobjon olyan dol-
gokat, amiket a háláchá szerint 
nem kéne. Sőt, még a túlzott 
mennyiségű ételfogyasztás is 
ebbe a kategóriába eshet, hi-
szen minden falat, amire a 
szervezetnek nincs szüksége, 
olyan mintha kidobtuk volna, 
ráadásul még ártunk is vele sa-
ját magunknak.  

Mindez csak olyan esetekre 
vonatkozik, amikor valamit 
tönkreteszünk minden szük-
ségszerűség nélkül. De ha pél-
dául szükség van arra, hogy ki-
vágjunk egy gyümölcsfát, mert 
az kárt okoz más, értékesebb 
fáknak, vagy a fája értékesebb, 
mint a gyümölcse és a tulajdo-
nosa eladná, vagy csak szükség 
van a helyére, akkor szabad. 
Ugyancsak, szabad eltörni bú-
tordarabokat, hogy fűtsünk ve-
lük, hiszen a test épsége fonto-
sabb, mint a tárgyaké.  

Vajon mi a helyzet a tegnapi 
kenyérrel, lecserélhetjük friss-
re? Először is a leghelyesebb, 
hogyha az ember nem olyan 
finnyás, és nem hagyja megszá-
radni az előző napi kenyeret, 
(egyébként a száraz kenyér fel-
használásának is számtalan 
módja van) vagy megpuhulni 
az előző napi zöldséget-
gyümölcsöt, hanem először azt 
eszi meg, és csak azután a fris-
set. De ha ez mégsem megy ne-
ki, akkor biztos nem szabad ki-
dobni a fogyasztásra még al-
kalmas kenyeret, hanem ha van 
rá lehetősége, akkor tegye ki 
olyan helyre, ahol előfordul-
hatnak olyan emberek, akik 
örülnének neki. Ezen kívül oda 
lehet adni madaraknak vagy 
egyéb állatoknak. Ha ez sem 
megoldható, akkor inkább várja 
meg míg megszárad, azaz fo-
gyasztásra alkalmatlanná válik, 
és ezt követően dobja ki. 

 
Domán Sije 
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Bál táschit 
A haszontalan károkozás 



Tár sada l-
munkban a 
verseny az 
élet minden-
napos része. 
Az üzleti élet-

ben csakúgy, mint a sportban, 
politikában, tudományokban és 
művészetekben. A versengés az 
üzemanyag a motorban, amely 
előrébb viszi társadalmunkat. 
Verseny nélkül monopolisták és 
kartellek kényének-kedvének 
kiszolgáltatva kellene élnünk 
egy olyan társadalomban, 
amely elnyom minden hala-
dást, hatékonyságot és nem 
ösztönzi az egyén személyes 
boldogulását. A Talmud is pozi-
tívan beszél a versengésről, leg-
alábbis pedagógiai és tudomá-
nyos kontextusban, azt mondja, 
hogy a Tóratudósok közötti 
versengés növeli a bölcsességet 
és a tudást. 

Viszont mint minden látszó-
lag pozitív tulajdonságnak, a 
versenyszellemnek is szükséges 
határokat szabni. Az ellenőri-
zetlen, gyilkos, ördögi verseny 
immorális, helytelen, és előbb-
utóbb destruktív a társadalom 
egészére nézve. Softim heti-
szakasz bevezeti a hászágát 
gvul, a tisztességtelen verseny 
tilalmát. A héber kifejezés szó 
szerint a szomszéd határának 
megsértésére utal. Ahogyan 
egyértelműen helytelen, ha va-
laki arrébb költözteti a keríté-
sét, ily módon leszakítván egy 
darabot a szomszédja földjéből, 
hasonlóan helytelen, ha valaki 
tisztességtelen versenytaktiká-
kat alkalmaz, hogy valakinek 
anyagi kárt okozván profitra 
tegyen szert. Amilyen naivan és 
altruistán hangzik ez elsőre, 
olyan józan gazdasági és társa-
dalmi meggondolások húzód-
nak a Tóra eme intézkedése 
mögött. 

A Tóra egy igazságos, har-
monikus és együttérző társada-
lom megteremtésére törekszik. 
Ha az emberek rendszeresen, 
nyíltan és minden szégyenkezés 
nélkül alkalmaznak tisztesség-
telen versenystratégiákat, az 
megakadályozza egy ilyen tár-
sadalom megteremtését. Rabbi 
Ábrahám ibn Ezrá, a nagy 12. 

századi filozófus, költő és Bib-
lia-kommentátor szavaival „a 
tisztességtelen versengés au-
tomatikusan vitákhoz, erőszak-
hoz és akár még gyilkossághoz 
is vezet”. Ez utóbbi kijelentést a 
történelem többször is igazolta. 
A 18. és 19. század kapzsi és ki-
zsákmányoló gazdasági taktikái 
olyan végletes válaszreakciókat 
generáltak, mint a szocializ-
mus, kommunizmus és más 
államilag kontrollált gazdasági 
rendszerek. A Tóra mind az 
utóbbiakat, mind a kontrollá-
latlan vadkapitalizmust elítéli. 

A Tóra elítéli a versenytárs 
termékének vagy szolgáltatásá-
nak szidását. A negatív reklám, 
akár politikáról, üzleti szolgál-
tatásokról vagy késztermékről 
van szó, nem megengedett és a 
láson hárá (gonosz beszéd) ka-
tegóriájába esik. Az ember pon-
tosan bemutathatja a saját ter-
mékét vagy szolgáltatását, sőt 
még kérkedhet is annak ki-
emelkedő minőségével, de a 
versenytárs termékét vagy szol-
gáltatását leszólni tisztességte-
len. 

Úgy gondolom, hogy a 
hászágát gvul tilalma az élet 
sok területét befolyásolja. Eme 
elv követése garantálja a tulaj-
don, a magánélet szentségét, és 
megteremti a feltételeket egy 
igazságos és kulturált piac 
fenntartásához. Tisztességtelen 
versengés folyik sok családban 
és intézményben időért, figye-
lemért, vagyonért, kedvező le-
hetőségért – akár még a szere-
tetért és gondoskodásért is. Sőt, 
valószínűleg a családon belül, 
az élet korai szakaszában ülte-
tődnek el a versengés magvai. A 
bölcs szülő tisztában van a test-
vérek közötti féltékenység, va-
lamint a képességek és ered-
mények igazságtalan összeha-
sonlítgatásának veszélyeivel. Az 
egyedi, megismételhetetlen em-
beri lény az, ami számít, és ha-
bár a versengés az élet külön-
böző területein elkerülhetetlen, 
a versengés ártalmas aspektu-
sait lehet és kell minimalizálni, 
illetve kontrollálni. 
 

Forrás: Torah.org 
Fordította: Kalász Marietta 

Tudjuk, hogy a Tóra nem az 
égben van vagy a tengeren túl, 
mert az Örökkévaló megtaní-
totta nekünk a bölcsességét. 
Rendelkezünk a Tánách 24 
könyvével és a szóbeli hagyo-
mány spirituális és morális ta-
nításaival. Akkor miért mon-
daná bárki, hogy az égben van 
vagy a tengerentúl? 

Az embereknek végtelen ki-
fogásaik vannak, hogy miért ne 
tanuljanak. Majdnem minden 
racionális ember azt mondja, 
hogy a bölcsességet nagyon 
nagyra értékeli. De nem találni 
olyan embert, aki naponta két 
órát, vagy akár csak egyet a 
bölcsesség megszerzésével töl-
tene. Mindannyian bölcsek 
akarunk lenni, de nem igyek-
szünk megszerezni a tudást 
annyira, amennyire tudjuk, 
hogy kellene.  

Az Örökkévaló „a raktárai-
ból” mindenkinek az alapján 
osztja ki a bölcsességet, hogy az 
illető mennyi őszinte vágyat 
érez iránta.  Aki 5 percet tölt a 
bölcsesség tanulásával, mert 
valóban csak ennyi ideje van, 
többet tud megszerezni, mint 
az, aki hetente három órára jár, 
de nincs ugyanannyi vágya a 
tudásra. 

Rabbi Yehuda Davis egyszer 
azt mondta a tanítványainak: 
„Azt hiszitek, én okosabb va-
gyok nálatok? Nem. A különb-
ség közöttünk az, hogy nekem 
égető vágyam van a tudásra.” 

A talmudi időkben élt egy 
Elázár ben Hurkánosz nevű 
ember, akinek nem volt sem 
képessége, sem lehetősége a 
tanulásra. Ült és sírt, majd az 
apja megkérdezte, miért sír. 
Azt felelte: „Tórát akarok ta-
nulni!” Az apja ezt mondta ne-
ki: „Ne aggódj! Megházasodsz, 
lesznek gyerekeid és ők fognak 
tanulni.” Elázár ezzel a válasz-
szal nem volt megelégedve és 
tovább sírt, amíg az Örökkévaló 

elvezette egy tanárhoz, aki ké-
pes volt az ő szerényebb képes-
sége számára is „megnyitni a 
Tórát”. Hány olyan van közöt-
tünk, aki sír, hogy megértse az 
Örökkévalót? Talán panaszko-
dunk emiatt vagy imádkozunk 
ezért… De hányan sírunk?  
Amikor az ember sír, az nem-
csak az érzés kifejezése, hanem 
a megértés utáni vágyé is.  

Az Örökkévaló azt mondja, a 
Tóra a szívedben van és a sza-
vaidban. De hogy lehet a szí-
vemben, ha tanulnom kell ah-
hoz, hogy tudjam? 

Rabbi Mose Chájim Luzzatto 
a Meszilát Jesárim (Egyenesek 
Ösvénye) című személyiségfej-
lesztő és spiritualitásébresztő 
művének a bevezetőjében azt 
mondja, hogy a könyve semmi-
lyen új dolgot nem tanít. Mégis 
a könyv tele van az emberi sze-
mélyiség és a lélek belső műkö-
désének bámulatos vizsgálatá-
val! Úgy tűnik, hogy az igazi 
spirituális tudás valahogy el 
van rejtve bennünk. Amikor 
tanulunk, akkor ezt hozzuk a 
felszínre.  

A Midrás az mondja, hogy 
Ábrahám annyira kívánta a spi-
rituális tudást, hogy az Örökké-
való megnyitotta a veséit és 
ömlött belőle a bölcsesség fo-
lyója. Ha ezt nem szó szerint 
értjük, a Midrás azt mondja, 
hogy a bölcsesség folyója vala-
milyen módon a természetes 
létünk része – de nem könnyű 
megindítani.  

A Talmud szerint, amikor az 
anyaméhben vagyunk, jön egy 
angyal és megtanítja nekünk az 
egész Tórát. Később, születé-
sünk pillanatában az angyal 
megérint minket az orrunk 
alatt és az egészet elrejti . Tehát  
a bölcsesség bennünk van el-
rejtve, melyet a tanulás által 
tudunk a felszínre hozni. 

Forrás: Aish.com 
Fordította: Sárosi Gábor 
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Ez a parancs, amit parancsolok neked ma, nincs elrejtve előled, 
és nincs messze tőled. Nem az egekben van, hogy mondjad: „Ki 
fog miattunk az égbe felmenni, hogy elhozza nekünk, hogy meg-
hallgassuk, és megtegyük azt.” És nem a tengeren túl van, hogy 
mondjad: ”Ki fog átkelni a tengeren nekünk, hogy megszerezze, 
hogy meghalljuk és megtegyük azt.” Ellenben, ez nagyon közel 
van hozzátok, a szátokban és a szívetekben, hogy megtegyétek.  

 

 

Nicávim 
Rabbi Max Weimann 

Hol van a Tóra? 
Rabbi Berel Wein 

Tisztességes  verseny 

Softim 



 

 

Szeretet. Feltehetően ez a szó 
magyarázhatja azt az érzést, 
ami összeköt szülőt és gyereket, 
férjet és feleséget, az Örökkéva-
lót és teremtményeit. A férfi és 
nő közti szeretet az az állandó 
szimbólum, melyet Salamon 
király használ a Sir Hásirim-
ben (Énekek éneke), hogy kife-
jezze az Örökkévaló megingat-
hatatlan szeretetét a népe iránt. 

Azonban a válás is az élet ve-
lejárója és Ki técé heti-
szakaszban, bár nagyon rövi-
den, szó esik a válás módjáról. 
Arról is beszél, hogy miért ér-
nek véget házasságok. „Akkor 
lészen, ha nem talál ő kegyet 
szemeiben, mert talált rajta va-
lami szemérmetlen dolgot és ír 
neki válólevelet” (5Mózes 24:1). 
A Misna a Gittin traktátusában 
különféle módokon magyarázza 
az „ervát dávár”-t (szemérmet-
len dolog). Bét Sámáj, aki a leg-
több esetben szigorúságáról 
ismert, azt mondja, hogy válás 
csak erkölcstelenség esetén le-
hetséges. Bét Hilél szerint a vá-
lás megengedett akkor is, ha „a 
feleség odaégeti a levest”.  Rab-
bi Ákivá, akinek legendás a fe-
lesége iránti rajongása és hálá-
ja, azt mondja, hogy „akkor is

[elválhat], ha talál egy szebb 
asszonyt”. 

Nagyon nehéz megérteni a 
Misnát. Úgy tűnik, hogy min-
den tanítással szembe megy. 
Hogy mondhatja Bét Hilél, aki 
a béke szeretetéről és a béke 
kereséséről híres, hogy egy 
odaégett leves miatt el lehet 
válni? Rabbi Ákivá egyszer 
24000 diák előtt a feleségére 
mutatva kijelentette: „Mindaz, 
ami nekem van és nektek van, 
az neki köszönhető”. Hogy 
mondhatta akkor, hogy el lehet 
válni, ha valaki talál egy csino-
sabb asszonyt?  Ez nevetséges-
nek tűnik! 

Édesapám, Rabbi Binyomin 
Kamenetzky, a South Shore 
Yeshiva vezetője egyszer mesélt 
nekem egy csodálatos történe-
tet. Reb Dovid boldog házas-
ságban élt szerető feleségével, 
Chaykaval majd fél évszázadon 
át. Feleségének hirtelen halála 
mély depresszióba sodorta őt, 
amire szinte nem volt gyógyír. 
Fia és menye, Roizy jóindula-
túan hívták, hogy lakjon velük 
és osztozzanak meg mindenen. 
Reb Dovid menye mindennap 
főzött rá, de ő sose volt elége-
dett. Bármilyen finomak is vol-

tak az ételek, mindig sóhajtozva 
mormogta magában, úgy, hogy 
a fia is meghallja: „a Mama 
nem így készítette a levest”.  

Roizy átnézte anyósának ré-
gi szakácskönyveit és megpró-
bálta újra előállítani azokat a 
finom ízeket, amire apósa úgy 
vágyott. De Reb Dovid még 
mindig nem volt megelégedve. 

Egy nap, mikor a leves ép-
pen főtt, Reb Dovid unokája 
elesett odakint. Roizy, sietségé-
ben, hogy a gyerekhez érjen, 
majd az egész borsot beleöntöt-
te a fazékba. Ráadásul, mire a 
gyereket lemosták, bekötözték, 
a leves teljesen odaégett! Reb 
Dovid menyének nem volt más 
választása, mint feltálalni a 
meglehetősen fűszeres, égett 
levest. 

Gyötrődve állt, mikor idősö-
dő apósa a szájához emelte a 
levest.  Most bizonyára nem 
csak magában fog panaszkodni. 
De nem ez történt. Széles mo-
soly ült ki Reb Dovid arcára. 
„Nagyon ízletes, kedves lá-
nyom!” – mondta Reb Dovid 
könnyes szemmel. „Tökéletes! 
Pont olyan, ahogy a Mama csi-
nálta!” 

Nagyapám, Rabbi Yaakov 
Kamenetzky Emes L'Yaakov 
című könyvében érdekes mó-
don magyarázza a Misnát: min-
dig van jele, ha a házasság baj-
ban van.  Ha egy férj megkóstol 
egy odaégett levest, amit szere-
tő felesége készített és vissza-
utasítja azt, akkor nála hiányzik 
az a szeretet, amit a Tóra előír. 
Rabbi Ákivá, aki 24 évig, amíg 
Tórát tanult, külön élt a felesé-
gétől, azt mondta, hogy ha egy 
férj talál egy asszonyt, akit ő 
jobbnak gondol, akkor annak a 
házasságnak alapos vizsgálatra 
van szüksége! Mert az ember-
nek azt kell gondolni, hogy 
nincs finomabb, mint amit a 
felesége készített és nincs szebb 
nő, mint az az asszony, akit fe-
leségül vett. 

Rabbi Arye Levin, a jeruzsá-
lemi cádik egyszer elkísérte a 
feleségét az orvosi rendelőbe és 
ezt mondta az orvosnak: „A lá-
ba nagyon fáj nekünk.” 

A Misna nem határozza 
meg, hogyan kell elválni. Az 
nagyon könnyű. Azt tanítja, mi-
lyen az a viselkedés, melyet a 
szeretet jellemez. Mert a szere-
tet sokkal több, mint az, hogy 
nem kell bocsánatot kérni. 
Mindig hinni kell, hogy a leves 
finom. Még ha oda is égett. 

 
Forrás: Torah.org 
Fordította: G. Sz. 

Rámbán 800 évvel ezelőtt rá-
irányította a figyelmünket, 
hogy Mózes pontos és tiszta 
látásmódú próféciái milyen 
csodálatosak és hátborzongató-
ak is egyben. A Ki távo heti-
szakaszban leírt zsidó jövőkép 
ijesztő és elszomorító, ki képes 
túlélni ilyen ellenségeskedést, 
üldöztetést, népirtást? 

Egy cinikus tanárom egyszer 
azt mondta, hogy a zsidó törté-
nelem nem más, mint könyvek 
és vér. Ez persze így nagyon le 
van egyszerűsítve, de azért 
akad benne némi igazság. Az, 
hogy Nyugat-, és később Kelet-
Európában, a 18. és 19. század-
ban, sokan elhagyták a zsidósá-
got, nagymértékben a keresz-
tény társadalom zsidókkal 

szembeni szüntelen ellenséges-
kedésével és üldözésével ma-
gyarázható. Egyszerűen fogal-
mazva, sok zsidó nem volt töb-
bé képes, vagy hajlandó a 
tocháchá (megintés, itt Mózes 
negatív próféciái) nehézségeit 
elviselni – úgymint a nyomasz-
tó szegénységet és az erőszakos, 
bigott kereszténységet. 

Elhagyták a vallásukat, azt 
remélve, hogy így majd elke-
rülhetik a zsidó népnek a Tórá-
ban leírt sorsát. A sors fintora, 
hogy a Holokauszt során nem 
vallási, hanem faji és származá-
si alapon akarták megsemmisí-
teni a zsidókat, így aztán a ki-
keresztelkedett zsidók is 
Auschwitzba kerültek. A 
tocháchá őket sem kímélte.    

Ha azonban alaposabban 
szemügyre vesszük a heti párá-
sát, egy reménytelibb és derű-
látóbb jövőkép rajzolódik ki. A 
Tóra garantálja a zsidó nép túl-
élését – nem feltétlenül az 
egyénekét, hanem a népét. 
Népként mi elpusztíthatatlan 
és örök vagyunk. Az Örökkéva-
ló nem fog elhagyni minket, 
mert mi visszatérünk Hozzá és 
a Tórájához, a szívünkben és a 
gyakorlatban is.  

A hét vigasztaló háftárá, 
amelyek Tisá BeÁv tocháchá-
jától a Nagyünnepek és Szukot 
nagyságáig vezetnek minket 
mind a Teremtő kegyelméről és 
megbocsátásáról szólnak. Az 
Örökkévaló nem hagyja, hogy 
akár  fizikailag,  akár  spirituáli- 

 
san elpusztuljunk. „Elfelejtheti-
e egy asszony a csecsemőjét? 
Ugyanígy, én sem foglak el-
hagyni benneteket” mondja 
Jesájáhu próféta.  

Mózestől Máláchiig, vala-
mennyi prófétánk beszél a Te-
remtő és Izrael közti szeretet-
teljes kibékülésről. Az addig 
eltelő idő lehet, hogy hosszú és 
nehéz, de a beteljesedés biztos. 
Ez nem kevésbé üzenete a 
tocháchának, mint a legször-
nyűbb jövendölések. Rabbi 
Ákivá szavaira emlékezve, aki 
saját szemével látta a Szentély 
romjait, mi is bátran mondhat-
juk: Ha a borzalmas jövendölé-
sek minden részletükben eny-
nyire csalhatatlanul pontosnak 
bizonyultak, akkor biztosak le-
hetünk benne, hogy a vigaszról 
és a győzelemről szóló próféci-
ák is a legkisebb részletükig 
igazak. 

Forrás: Torah.org 
Fordította: D. Ch. 
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Rabbi Mordechai Kamenetzky 
Ki técé 

Az odaégett leves 

Rabbi Berel Wein 
Ki távo 

Az intéstől a vigasztalásig 



Az az igazság, hogy már 
régóta ismerjük Deutsch 
bácsit, mert hallottuk elő-
adásait Debrecenben, hal-
lottuk az egyetemen, a 
Kolelban, de keveset tu-
dunk arról, hogy Deutsch 
bácsi is volt gyerek, mikor 
és hol született? 
 
1936. január elsején Pesten 
születtem. Chéderbe a Des-
sewffy utcába jártam  Fischer 
bácsihoz. Első osztályban már 
tudtam olvasni. Emlékszem az 
első hittan órán az anyag a 
minche ima volt, a többi gyerek 
is tudott olvasni. A Dob utca 
35-be jártam. Speiser Márton-
nak hívták a tanítót, aki egyben 
a Kazinczy utcai templom kar-
mestere is volt. A Kazinczy ut-
cai templomban kb. 12 fiúból és 
vagy 8 felnőttből álló kórus 
működött, amelynek volt egy 
nagy sztárja, Kollmann Hási 
rabbi. Az elsőt, a másodikat el-
végeztem, a harmadikat már 
nem, mert 1944. március 19-én 
bejöttek a németek és akkor 
megszakadt az iskola. A többit 
csak a háború után lehetett pó-
tolni. 

A háború után a szüleim 
nem jöttek vissza. Anyukámat a 
házból vitték el novemberben, 
apámat október 15-én vitték a 
sörgyárba munkaszolgálatos-
nak. Később hallottuk a ház-
ban, hogy valaki találkozott ve-
le Mauthausenben és látta is, 
hogy végelgyengülésben halt 
meg. Az anyám Ravensbrück-
ben halt meg. Ezt onnan tu-
dom, hogy a nővérem kapott 
hivatalos értesítést. Tehát lé-
nyegében ennyit tudok monda-
ni. 

A nagymamám és a nagy-
mamám testvére az összeköltö-
zés után nálunk lakott. A 
nagymamám pont a Vasvári 
templommal szemben lakott. 
Aztán a Paulay Ede utcába, a 
csillagos házba költöztettek 
minket.  

Hárman vagyunk testvérek, 
van egy bátyám, aki 1945-ben 
ment ki Izraelbe és van egy nő-
vérem, aki 1973 óta Ameriká-

ban él. Itt Magyarországon a 
feleségem rokonain kívül nincs 
senkim. Bár rengeteg Deutsch 
van, de egyik sem rokonom, 
mert mi Máramarosszigetről 
származunk. 

A harmadik és a negyedik 
osztályt Pesten fejeztem be. 
Utána a mezőkovácsházi gyer-
mekotthonba kerültem, mert a 
nagymamám és a nagynéném 
nem tudtak három gyereket 
eltartani. Grossberg Slomó volt 
az, aki ezt intézte. Ő a Pirké 
Ávodát Jiszráélnek volt a veze-
tője. Nagyon rendes emberek 
között voltam ott, Glauberék-
nek hívták őket és cipőboksszal 
foglalkoztak a háború előtt, és 
ők ajánlották fel a házukat erre 
a célra, mert pont fordított volt 
a helyzet vidéken, mint Pesten. 
Pesten a gyerekek és az idősek 
viszonylag megmenekültek, a 
munkaképeseket, középkorúa-
kat vitték el vagy a fiatalabba-
kat. Vidéken pont fordítva. Vi-
déken a deportálásban a gyere-
keket és az öregeket megsem-
misítették. Tehát ott voltak kö-
zépkorú emberek, akik gyere-
keket akartak magukhoz venni. 
Szépen gondjukat viselték a 
gyerekeknek vidéken. Csak jót 
mondhatok róluk, még akkor 
is, ha azt a házat a patkányok 
szétették. Volt, hogy beteg vol-
tam, este sötét volt, és jöttek 
elő a patkányok, a kezemből 
ették ki a sajtot. Aztán az ott-
hon ott megszűnt és Csornán 
folytatódott. Csornán egyéb-
ként jesiva is volt, ahol Naftali 
Krausz is tanult. Nagyon kultu-
rált, szép helyen, egy villában 
voltunk, külön a fiúk, külön a 
lányok. Onnan kivittek Svájcba, 
mert belecseppentem a 30 leg-
soványabb gyerek közé, akiket 
három hónapra kivittek. Elő-
ször családoknál voltunk, aztán 
a Pirké Avodát Jiszráél nagyon 
szép szállására kerültünk. Köz-
ben a gyermekotthon megszűnt 
és Debrecenbe kerültünk, ott is 
fejeztem be az általános iskolát, 
ami nem volt könnyű. Nem volt 
könnyű, mert – bár nagyon-
nagyon hálás vagyok a gyer-
mekotthonnak –, de ott első-

sorban a vallási oktatás volt a 
fontosabb, a világi oktatás ke-
vésbé volt fontos. Egy-egy taní-
tó tanította a 8 osztályt. És ak-
kor tessék elképzelni, hogy hir-
telen bekerültünk egy rendes 
iskolába, ahol ugye külön taná-
rok voltak, pl. matematika. 
Ahol „latinnal” írtak a táblára – 
vagy milyen nyelven!? Akkor 
úgy éreztem, hogy elvettek tő-
lem néhány évet, hogy a 
chéderben tanultam, pedig 
most már tudom, hogy bár let-
tem volna még szorgalmasabb 
ott és a gyermekotthonban. Az-
tán egy iparitanuló iskolát vé-
geztem el, az is egy gyorstalpaló 
volt (egy év), mint annak idején 
minden. Mindent olyan gyor-
san kellett csinálni. Varrógép-
kezelői papírt kaptam, varró-
gép gyárban dolgoztam, festő-
műhelybe kerültem. Az érettsé-
git, a vegyésztechnikusi minősí-
tést, később a Bánkit mind es-
tin végeztem el. Például nem 
fogják elhinni, hogy kinél vizs-
gáztam kémiából? 
 
Sommer Lászlónál? (MA-
ZSIHISZ Oktatási Osztá-
lyának vezetője, az OR-ZSE 
oktatója, kémia szakos ta-
nár) 
 
Igen, ő vizsgáztatott, akkor még 
nagyon fiatal volt, kezdő tanár. 
Üzemeltető vegyészként végez-
tem a Bánkin. Lényegében azt 
nem mondhatom, hogy teljesen 
fizikai munkás voltam, a Mű-
fémből, mint vegyésztechnikus 
mentem el. 

Ha az ember megnézi ezt a 
képet, akkor látja, hogy a hős-
időben a varrógépet ecsettel 
festették, aztán szórópisztoly-
lyal, gépekkel, mostanság mű-
anyag porszórással. És az már 
vegyészt igényelt. Egyébként 
patyolattiszta volt ott már a 
műhely, csak én voltam olyan, 
mint egy molnár, mert én tisztí-
tottam ki a színek után a gépe-
ket, amire nagyon kellett vi-
gyázni, mert, ha egy porszem 
benne maradt, akkor mákos 
volt a munka utána, mintha hó 
lepte volna be.  

Korán keltem, fél négykor, 
öttől már dolgoztam, és sokszor 
gyalog mentem haza, mert le-
késtem az utolsó villamost. 60 
évesen mentem nyugdíjba, ta-
lán egy kicsit korábban, mert 
megromlott az egészségi álla-
potom és a látásom. 

A nyugdíjba vonulásomat 
megelőző két-három hónapban   
betegállományban voltam, ez-
alatt sokat gondoltam arra, 
hogy mi lesz velem ezután. Hív-
tak kis vállalatokhoz, hogy 
menjek oda festőnek, de végül 
nem kellett mennem. Prof. 
Schőner Alfréd főrabbi rektor 
úrral és Schweitzer főrabbi úr-
ral találkoztam a Vasváriban – 
ahol együtt imádkoztunk –, ők  
olvasták az írásaimat, tudtak 
vallási neveltetésemről, ismer-
ték templomi tevékenységemet 
és Schőner rektor úr elhívott 
tanítani az egyetemre.  

A Vasváriban 30 évig voltam 
gábe. Kerekes Béla barátom-
mal vittük Róth bácsit, mint 
„gólya viszi a fiát”, hogy 
lejnoljon, de aztán már ő nem 
bírta és nekem azt mondta, 
hogy én lejnoljak. Hát, így lett 
belőlem gábe. Akik ott voltak 
akkor, nekik tetszett. 

Már minden írói álmomról 
lemondtam, amikor nyugdíjba 
vonultam és akkor véletlen ki-
derült, hogy mégis írhatok, 
amit egyébként Naftali Krausz-
nak köszönhetek, mert írt egy 
cikket, ami annyira felháborí-
tott, hogy válaszként azt írtam 
„Méregtelenítés”. Akkor beszél-
tem meg Kardos Péter főrabbi-
val, hogy írhatok-e az Új Élet-
be, és azóta jelennek meg cik-
keim. Naftali Krausz egyébként 
meglepően jól reagált a vála-
szomra. Naftali Krausz cikke 
arról szól, hogy Mózes kell ah-
hoz, hogy az emberekből kive-
zesse a gálutot, mert az ben-
nünk van. Én erre azt tudtam 
mondani, hogy két baj van: Az 
a baj, ha az ember a gálutban 
úgy viselkedik, mintha Izrael-
ben lenne, és az lenne a másik 
baj, ha Izraelben úgy viselked-
ne, mintha a gálutban lenne. 
Tehát mindenütt úgy kell visel-
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 Tanár úr. Mindenki Deutsch bácsija 
 

Málnaszörppel várt minket világos újlipótvárosi otthonában. Bárhol bármiről tartson előadást közönségében de-
rűs figyelmet teremt. Nyugodtan beszélhet halkan. Úgy tanít mintha (esti mesét) mesélne és mi nem akarunk el-
aludni, hogy minél tovább tartson. Törékeny alakját, újságcikkeit, könyveit, Tóramagyarázatait az internetről 
rengetegen ismerik. Róla szerénysége miatt sokkal kevesebbet tudunk. Ő is inkább régi nagy rabbikról, sok jó ren-
des vallásos zsidó emberről mesél, hogy emléküket megőrizzük. Hadd együnk mi is egy újabb kanállal a 
jiddischkeitből. Hiteles forrás.  



kedni, ahol éppen vagy! Ha a 
diaszpórában vagy akkor úgy 
kell viselkedni, ahogy a diasz-
pórában. Vagy különben, ha 
úgy viselkednénk, mintha ott-
hon lennénk, abból baj lesz és 
fordítva. Egyébként a vitánk 
köztünk mindig éppen ebben 
van. Különben jó barátok va-
gyunk, de rég nem írtunk egy-
másnak. Naftali Krausz Ősi 
Forrás sorozatát nagyon sokra 
tartom. 
 
Visszatérve a gyerekkor-
hoz, van-e emléke az íz-
világról? 
 
Ilyet nem tudok mondani, de a 
debreceni gyermekotthonnak a 
konyhavezetője - szakácsnője 
Kohn néni volt, aki Frőhlich 
Róbert főrabbi nagymamája 
volt. Ő annyira vigyázott a gye-
rekekre, nagyon rendes ember 
volt, ha a gomb leszakadt, azt is 
megvarrta. Vannak sebek, amik 
nem gyógyulnak be soha. Va-
lamennyire pótolhatták a szülői 
házat ezek az emberek, de ami-
kor elindultunk az életbe, akkor 
ott nem tudták pótolni a családi 
hátteret. Lehet, hogy ha az éle-
tem nem úgy alakul, ahogy ala-
kult… 15 éves koromban bevit-
tek egy gyárba és akkor ott ma-
radtam 60 éves koromig. 
Ugyanakkor nem bánom, hogy 
eltöltöttem ott 45 évet, mert ezt 
a világot is megismertem, na-
gyon sok rendes emberrel ta-
lálkoztam. A gyár Kőbányán a 
Sörgyár mögött a Kada utcában 
volt, hosszú, kanyargós út, 
azért neveztem el Kada körút-
nak. 
 
Az ott szerzett kollégáiról 
és barátairól ír a Gyökér, 
szár, virág c. könyvében. 
 
Igen, az első könyvem a „Gyö-
kér, szár, virág”, ami arról szólt, 
hogy a gyökerek az őseink, azok 
megvannak, sajnos legtöbben 
már a föld alatt vagy azt se tud-
juk, hogy hol. A virágok azok 
maguk, jönnek és főleg abban 
az időben, mikor én a 
rabbiképzőbe jöttem akkor egy 
osztályban 16-18 ember volt. 
Divat volt hozzánk járni, na-
gyon erős felvételik voltak. Az 
is nagyon jó volt, hogy a har-
madikosokat három hónapra 
kivitték Izraelbe, nagyon jól 
beszéltek héberül mire vissza-
jöttek. Ha nem is lett belőlük 
judaisztika tanár, a héber nyel-
vet megtanulták, el tudtak he-
lyezkedni. A szár az nem volt. A 
szár: vagy kimentek külföldre, 
vagy beilleszkedtek a társadal-

mi rendszerbe, középkorúakat 
nem lehetett látni a zsinagó-
gákban. Úgyhogy erről szól a 
Gyökér, szár, virág, ami önélet-
rajzi ihletésű könyv. 

A második az „Ajtónyitás”, 
az éppen azt mondja el, hogyan 
lehet az ajtót kinyitni: nagy vi-
harba kerül egy kiránduló csa-
lád. És végre-végre találnak egy 
menedékházat, de a ház kapuja 
zárva van. Valahogy a gyerek 
befér rajta, fel is mászik, be-
megy a házba, és ő nyitja ki a 
szüleinek az ajtót. Tehát egé-
szen addig az volt, hogy a fel-
nőttek viszik el a gyereket a 
templomba, most fordítva, 
most a gyerekek viszik el a szü-
leiket a zsinagógákba. Ez az aj-
tónyitás erről szólt, hogy azért 
is kinyitjuk az ajtót, hogy meg-
mutassuk magunkat. 
 
Van jó ötlete Deutsch bá-
csinak, hogy hogyan tudjuk 
a zsinagógákba „lecsábíta-
ni” az összes pesti zsidót? 
 
Azt hiszem lehetetlen, sajnos 
lehetetlen, mert ezt már min-
denki megpróbálta. Dob u. 35-
ben volt jesiva is, Herczog 
László, Schőner Alfréd, De-
utsch Róbert, Deutsch Mendu, 
Ráv Weiszberger testvérek jár-
tak oda, meg olyanok, akik nem 
lettek rabbik, de hagyományhű 
emberek maradtak. Hát, szóval 
én nem nagyon tudok újabb 
ötletet mondani… Jó ötlet ez a 
Lativ, a Király utca 16, és amit 
csinálnak a Ráv Weiszbergerék, 
és jó dolog, amit nálunk csinál-
nak. Jó dolog az OR-ZSE-n a 
közösségszervező szak, ott tu-
dom, hogy honnan indulnak el 
és hová jutnak el a hallgatók, 
mivel végig én tanítom őket. 
 
Hogyan találkozott a fele-
ségével? 
 
Meglehetősen sokat dolgoztam, 
volt két idős néni, a nagyma-
mám és a nagymamám testvé-
re, akiket ugyan nem kellett 
eltartani, bár nyugdíjuk nem 
volt; kaptak támogatást és 
Amerikából is érkeztek csoma-
gok, de azért a fizetésemet ha-
zaadtam.  

A Balatonon akkor voltam 
életemben először, amikor már 
megismertem a feleségemet. 
Amíg a nagymamám és a test-
vére éltek, addig szó sem lehe-
tett volna arról, hogy én oda 
még hozzak valakit. A Paulay 
Ede utca 15-ben laktunk. 
Ahányszor nekem bemutattak 
volna valakit, a nagynéném 
annyiszor volt beteg. Aztán a 

nővérem és a 
férje Nyíregy-
házán üdültek, 
ahol felesé-
gemmel, Edit-
kével megis-
merkedtek. 
Felhozták bib-
liaversenyre 
Editkét és az 
unokaöccsét, 
akkor ismer-
kedtünk meg. 
Editke Alter 
lány volt. Az 
apja nagyon 
rendes mun-
kácsi családból 
való volt, ma-
ceszt sütöttek, 
kósert vágtak 
titokban. Leve-
leztünk és a 
második talál-
kozásunk al-
kalmával, 1972  
augusztusában 
megtartottuk a polgári esküvőt, 
mert be kellett adni a papírokat 
Munkácson, hogy át tudjon 
jönni. A rendes – zsidó – eskü-
vőnk december végén volt 
Munkácson. Egy fáspincében, 
mert akkor rendes templom 
nem lehetett. Az ellenség félre-
vezetése volt. Volt fa is. Nem 
tudták a górék, hogy ott mit 
csinálunk? Dehogynem tudták! 
Csak nem kellett jelenteni. Van 
templom? Nincsen! Hogy 20-
25 ember egy fáspincébe? Kit 
izgat? Templom nem volt, de 
kile sem volt. A szojvai sakter 
adott össze minket. Utána én 
áthoztam fél Munkácsot Pestre, 
jött Editke testvére, annak fele-
sége, annak a testvére, annak a 
gyerekei… Következő év márci-
usában Editke is át tudott jön-
ni. 
 
Egyedül akarok tanulni, 
hogy okosabb legyek és já-
ratosabb a zsidó vallásban, 
hagyományban. Mi az, ami 
feltétlenül szükséges és 
egyedül is meg tudom ta-
nulni? 
 
Én azt mondom, hogy elsősor-
ban a Chümest kell, a Tórát kell 
tanulni. Magunk próbáljuk for-
dítani vagy nagyon jó fordítá-
sok vannak, több fordítást is 
lehet találni, és ez az első neki-
futás. Lehet hozzá tartozó ma-
gyarázatokat is elolvasni, abból 
is van sokfajta. Kommentáro-
kat.   Végeredményben a Tóra, 
az egy olyan dolog, amiben 
minden benne van,   ezért lehet  
ezt annyira magyarázni, hány 
év telt el és még mindig magya-

rázzuk és újakat találunk ben-
ne. És éppen azért, mert örök-
becsű. És még egy dolog, hogy 
aktualitást talál benne az em-
ber. Tehát a mához szól. Ve-
gyük csak a szombatot! A 
szombat az egy pihenőnap. 
Még most is vita van a világban 
a XXI. században a szombati 
pihenőnapról, és nálunk (a Tó-
rában) ezt már biztosították. 
Nem is biztosították, sőt köte-
lezővé tették! Én azt mondom, 
hogy aki most akar kezdeni, az 
kezdjen a Tórával, a Próféták-
kal, a Gemárával pedig később.  
 
Meddig szeretne tanítani? 
Kiknek örülne, hogy tanul-
janak az egyetemen? 
 
Addig ameddig olyan emberek 
vannak az OR-ZSE-n, akik mi-
nőségében és létszámában is 
jók. Azt szívesen csinálom, ha 
tudom, hogy honnan meddig 
jutnak a tanulók, láthatom azt, 
hogy hogyan fejlődnek. Akkor 
éreztem magam jól, amikor so-
kan voltak és látszott az ered-
mény.  

Hogy meddig bírom, az az 
egészségtől is függ. Annyiban 
nem lenne jó abbahagyni, hogy 
esetleg az ember még jobban 
öregedne, főleg szellemileg, 
mert ha a lába rossz az ember-
nek, az még hagyján, ha a feje 
rossz, akkor nagy baj van. Én 
remélem, hogy van az OR-ZSE-
nak jövője. Azt gondolom, hogy 
egy rabbi tudjon angolul vagy 
németül, héberül és jiddisül.  

 
Gádor György 
Wéber Ágnes 
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Kedves Olvasó! Amit az oldalon látsz, az a Talmud Ros Hásáná traktátusából egy részlet, tükörfordításban. Próbálj meg kiigazodni 
az oldalon, értelmezd a szöveget, találd meg a mondatokat és a kérdéseket, melyeknek a jelzései – csakúgy, mint az eredeti szöveg-
ben – hiányoznak. A szöveg körüli kommentárokban találhatsz szómagyarázatokat és a rövidítések értelmezését. Következő szá-
munkban a szöveget kifejtett formában közöljük. Sok sikert, jó tanulást!  

Balla Zsolt rabbi 
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Az üldöztetések miatt örökös 
vándorlásra késztetett áskenáz 
zsidóság szigetet talált az egye-
sített litván-lengyelországban. 
A kis- és nagykereskedelemben 
jelentős szerephez jutottak. El-
lepték a vásárokat, bár város-
okban nemigen telepedhettek 
le, de a főnemesség birtokán 
házakat építettek maguknak. 
Vitték és hozták az árut Ma-
gyarországra, Morvaországra, 
és az ottani termékeket hazai 
piacon értékesítették. Haszon-
bérbe vehettek földet, kocsmát, 
fogadót és a földeken dolgoztat-
tak parasztokat. A főnemesség 
szívesen vette, hogy a termés 
elhelyezésének terhét levették a 
vállukról. A polgárosodni vágyó 
köznemesség azonban konku-
renciát látott bennük, a pa-
rasztság meg elnyomóinak, ki-
zsákmányolóinak tekintette a 
zsidókat. Ezt a hangulatot 
használta ki Hmelnickij pa-
rasztvezér, aki független Ukraj-
nát, de legalábbis autonómiát 
kívánt elérni. Maga is közne-
mes volt, zászlója alá sereglett 
az osztálya és a parasztság 
meghatározó hányada.   

1648-ban a dnyeperi kozá-
kok felkelést kezdtek a lengyel 
birodalom ellen. A köznemes-
ség és a parasztság csatlakozása 
miatt csak a főnemesség ma-
gánhadseregéhez társulhattak 
fegyverrel védekező zsidók. Ki-
emelkedik Jeremi Wisnioviec-
ki, akinek 3000 fős magánhad-
serege védte zsidóit és jelentős 
sikereket értek el az istentelen 
Hmelnickij ellen. Június 10-én 
Nemirov városában több, mint 
6000 zsidót mészároltak le.  
Hosszú menetelésük során 
számos zsidó közösséget sem-
misítettek meg. A fegyveres vé-
dekezés mellett a zsidók vált-
ságdíj fizetésével is igyekeztek 
megmenekülni. Így Lvov város-
ában ki is egyeztek. A rendkívü-
li vérveszteség, a védekezés ára, 
a súlyos váltságdíjak, a keres-
kedés ellehetetlenedése óriási 
szegénységbe sodorta a lengyel-
litván földön élő zsidókat. 

A háború 1651-ig tartott, de 
az iszap tovább süppedt. 1654-
ben háború tört ki oroszok és 
svédek között. Az orosz kozá-
kok véres pogromokat rendez-
tek. Az ország észak-keleti régi-
óiból elűzték a zsidókat.  Erő-
szakos kitérítésekre és deportá-
lásokra került sor. Gyermeke-
ket raboltak és katonának ne-

velték őket. A kilátástalanság-
nak, elkeseredésnek természe-
tes velejárója a Messiás eljöve-
telének óhaja, kívánsága. Ezt a 
hangulatot több ál-Messiás ki is 
használta.  

Ezek közül kiemelkedett a 
Szmirnában született Sábátáj 
Cvi (1626-1676), aki számos 
rabbit is megtévesztett. Sok he-
lyen járt és híveket sikerült to-
boroznia. Enyhített a vallási 
szabályokon és hirdette: a rossz 
is megtehető. A Kabala néhány 
elemét eltorzítva vette át, ezért 
is óvnak a bölcseink, hogy 40 
év alatt nem helyes a Kabala 
tanulmányozása, akkor is mes-
ter vezetésével, csoportban ta-
nácsos, nehogy helytelen ér-
telmezéshez jussanak. A kalifá-
tus is megunta tevékenységét, 
azt mondják, a szultán lemon-
dásra szólította fel, ezért vá-
lasztást ajánlottak neki: vagy 
áttér az iszlám hitre, vagy a 
vesztőhely vár rá. Mivel hirdet-
te: a rosszat is meg lehet tenni, 
az áttérést választotta. Meg-
döbbentő lépése a tömegeket 
kijózanította. Megértették, 
hogy a Messiásra még várni 
kell. Egyébként Törökország-
ban még ma is élnek követői, 
dönmének (áttérteknek) neve-
zik őket.  

Sábátáj Cvi nyomába Jákov 
Frank (1726-1791) lépett. Ő ka-
tolikus hitre tért át és erre bíz-
tatott másokat is. Magyaror-
szágon elsősorban Máramaros-
szigeten talált követőkre. Rab-
bijuk Ráv Cvi kétségbeesetten 
próbálta jobb belátásra bírni 
közösségét, de hiába. Szellemi-
leg összeomlott. 33 évig nem is 
jött rabbi Máramaros-szigetre. 
Közben új bevándorlók érkez-
tek, a kitértek lassan, csendben, 
mintha mi sem történt volna, 
visszasompolyogtak a közös-
ségbe.  

Lengyelországban kvázi har-
madik rendként egy nagyon 
vékony, a földbirtokosok szol-
gálatában álló tehetős réteg és 
egy igen széles, szegény soka-
ság – favágók, szabók, suszte-
rek, kocsmárosok, ószeresek, 
tanítók, koldusok – alkották a 
zsidóságot. A reménytelenség-
ben megjelent egy valódi fény-
sugár, Jiszráél Ben Eliézer, a Jó 
Név Tudója, jelentős történé-
szek szerint a vallás zsenije, 
Báál Sém Tov, de róla majd 
legközelebb.    

Deutsch Gábor 

R á m b á m  
(Rábénu Mose 
ben Májmun, 
Maimonidész) 
1135-ben erev 
P e s z á c h k o r  

                               (Peszách elő-
estéjén) látta meg a napvilágot 
a spanyolországi Cordova vá-
rosában. Ez a város akkoriban a 
Tóratanulás egyik fontos köz-
pontja volt. Rámbám is komoly 
oktatásban részesült: első taní-
tója az apja, Rabbi Májmun ben 
Joszef (aki a város dájánja – 
bírája, valamint a korszak egyik 
legnevesebb rabbijának, a Ri 
Migásnak a tanítványa volt). 

Az Ibériai-félszigeten élő 
zsidóság egy tragikus időszaká-
ban élt, amikor az almohad, egy 
fanatikus muszlim csoport ter-
rorizálta a spanyol zsidókat és 
áttérésre akarta kényszeríteni 
őket. Rámbám családja, mint 
sok ezer társuk, a menekülést 
választotta: Fezben (Marokkó-
ban) telepedtek le. Az állandó 
fenyegetések és nehézségek 
sem akadályozták a későbbi 
rabbit tanulmányaiban: nem-
csak kiváló Talmud-tudósként 
és rabbiként, hanem filozófus-
ként, matematikusként, orvos-
ként, nyelvészként illetve köl-
tőként is számon tartják. Hu-
szonhárom éves volt, amikor 
Széfer Háorách címmel a 
Misnához fűzött magyarázatait 
kezdte írni arabul (hogy a zsidó 
tömegek megértsék), melyet 
hét év alatt be is fejezett. A 
könyv, mely Pérus Hámisná 
leRámbám néven is ismertté 
vált, nemcsak a Misna pontos 
és érthető magyarázatát tar-
talmazza, hanem egyben átfogó 
háláchikus gyűjteményként is 
szolgált. 

Nem sokkal azután, hogy be-
fejezte ezt a művét, családjával 
– a Fezben uralkodó egyre tart-
hatatlanabb állapotok miatt – 
Erec Jiszráélbe hajózott. Út-
közben olyan szörnyű viharba 
keveredtek, hogy csak csodával 
határos módon menekültek 
meg a hajótöréstől. Végül Akkó 
kikötőjében szerencsésen par-
tot értek. Ebben az időben – a 
12. század második felében – a 
keresztények uralkodtak a mai 
Izrael területén. Alig több mint 
ezer zsidó család élt ott akkori-
ban, és mindössze egy évnyi ott 
tartózkodás után (1166-ban) 
rabbi Mose ben Májmun csa-
ládja is továbbvándorolt. Az 

Egyiptomban lévő Fustat (a 
mai Kairó) városban telepedtek 
le, mely abban a korban a Tóra-
tanulás egyik legjelentősebb 
központja volt. 

Egyiptomban súlyos családi 
tragédiák sorozata sújtotta 
Rámbámot. Elhunyt a felesége 
és idős apja is visszaadta a lel-
két a Teremtőnek. Ami azon-
ban mindennél nagyobb gyászt 
jelentett: eltemette két gyerme-
két is. Meghalt Dávid nevű 
testvére is, akinek a halála kü-
lönösen nehéz helyzetet terem-
tett. Testvére – aki gyémánttal 
kereskedett és anyagilag támo-
gatta a családot –, tette lehető-
vé számára, hogy minden idejét 
a Tóra tanulmányozására for-
dítsa. Ez most véget ért. 
Maimonidésznek kellett gon-
doskodnia mind a saját, mind 
fivére családjáról, ezért ebben 
az időben orvosként kezdett 
tevékenykedni és Szaladdin 
szultán udvari doktorának ne-
vezték ki. A Tóra tanításáért 
nem fogadott el fizetséget, 
ugyanis szigorúan elítélte azt a 
gyakorlatot, hogy ezért bárki 
pénzt fogadjon el. Minden ne-
hézség ellenére volt ideje és 
energiája arra, hogy megírja a 
háláchikus mesterművét, mely-
nek címe Misné Torá (vagy 
más néven Jád Hácházáká). A 
jád szó számértéke 14, mely a 
mű részeinek számára utal. Ez 
a könyv a mai napig igen jelen-
tős, a zsidó irodalom egyik 
alapműve, semmilyen háláchi-
kus kérdésben nem döntenek a 
figyelembevétele nélkül.  

Ezt a kiemelkedő alkotást tíz 
éven át írta, és mikor a végére 
ért, még csak 46 éves volt. A 
hagyomány szerint különös do-
log történt 1181. kiszlév hó 8-
án. A középkor legnagyobb zsi-
dó tudósa ezen a napon fejezte 
be a Misné Torá című művét. 
Álmában megjelent neki édes-
apja, aki azonban nem egyedül 
jött. Volt vele valaki, akinek 
nem lehetett látni az arcát, 
mert ragyogott, mint a nap. 
Mózes volt, aki azért jött, hogy 
megnézze az éppen elkészült 
művet, és skajachot (köszönet 
és áldás egyben) mondjon érte 
Rámbámnak. 

Folytatás a következő szám-
ban. 

 
Forrás: Campsci.com 

Fordította: K. Á. 

 

 

A süppedő 
iszap 

 

Akinek Mózes 
megjelent álmában 
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Egy római hölgy egyszer meg-
kérdezte Rabbi Ákivától, hogy 
mit csinál az Örökkévaló azóta, 
hogy befejezte a teremtést. A 
bölcs azt válaszolta, hogy 
siduchokkal (házasságközvetí-
tés) foglalkozik. A hölgy erre 
azt mondta, hogy mi sem egy-
szerűbb ennél, fogta 100 férfi és 
100 női rabszolgáját, és egysze-
rűen összeadta őket. Másnap a 
férfiak összekarmolva kerültek 
elő, és mindenki panaszkodott, 
hogy nem ilyen házastársat 
akart. Ekkor a római hölgy el-
ismerte, hogy a párválasztás 
valóban nem egyszerű feladat. 
A zsidó hagyomány a tenger 
kettéválasztásának nehézségé-
hez hasonlítja az igazi társ 
megtalálását. Sőt, még nehe-
zebbnek is tartja, mert a tenger 
esetében egy dologból lett ket-
tő, míg a házasságban két félből 
lesz egy egész. 

A speciális vallásos zsidó 
párkeresésnek megvannak a 
maga hibái, de összehasonlítva 
más módszerekkel, még mindig 
a legbiztonságosabb. Itt a leg-
kevesebb a sérülés, mert ez egy 
házasságorientált rendszer, 
ahol nyílt lapokkal játszik min-
denki, és nincsenek sem érzel-
mileg, sem máshogy kiszolgál-
tatva egymásnak a felek. Rész-
ben magának a párkereső, illet-
ve házasságközvetítési mód-
szernek, részben a zsidó házas-
ságfelfogásnak és neveltetésnek 
köszönhetően kifejezetten ala-
csony a válások száma. 

A Neve Yerushalayim lány-
iskola vezetője, Rav Chalkowski 
azt szokta tanácsolni a lányok-
nak, hogy nem kell feltétlenül 
professzionális sádchenekhez 
(házasságközvetítők) fordulni-
uk, pláne nem egyszerre több-
höz, hanem inkább 6-8 baráti 
családdal kell kialakítaniuk egy 
olyan viszonyt, amelyben po-
tenciális menyasszonyként is 
gondolnak rájuk házasulandó 
ismerőseik számára. Hogy lehet 
ezt elérni? Sábáti vendégeske-
déssel, beszélgetésekkel, pénte-
ki „Gut sábesz!”-telefonokkal 
stb. A fiúknak viszont  aktívabb 
szerepet kell vállalniuk, mert a 
Talmud szerint az keres, aki 
elvesztett valamit, és nem pedig 

az elveszített dolog. Ádám ve-
szítette el az oldalbordáját, te-
hát, neki kell keresnie. 

A vallásos családba született 
fiatalok a szüleik kisebb-
nagyobb mértékű támogatásá-
val jutnak túl ezen a nehéz élet-
szakaszon, a báál tesuvá fiata-
lokat általában rabbik, rebece-
nek, baráti családok segítik. A 
fiatal párkeresők mellett álló 
ember, aki a házasulandók ér-
dekeit képviseli, ismeri őket és 
a siduch-rendszert is, de azért 
egy kívülálló fejével is tud gon-
dolkozni, és kényes (vagy akár 
nem kényes) kérdésekben köz-
vetíteni, felbecsülhetetlen a 
párválasztásban. A vallásos csa-
ládok a saját szokásaiknak 
megfelelő korban kezdik el a 
keresést, egyes chászid csopor-
toknál ez lehet akár 17 éves kor 
is, a litvisek később szokták, 
általában 21 vagy akár 24 éve-
sen. Előfordul, hogy a sád-
chenek keresik meg a családo-
kat egy ajánlattal, de legtöbb-
ször a szülők kezdeményezik a 
párkeresést. A báál tesuváknál 
egyéni, hogy ki mikor kezdi el a 
párválasztást. 

Vannak hivatásos sád-
chenek, de nem kell ez a címke 
ahhoz, hogy valaki gondoljon 
az ismerőseire és próbáljon se-
gíteni nekik. Tanárnők, rabbik, 
szomszédok, nagynénik, bará-
tok, mindenki foglakozhat 
siduchokkal – és foglalkozik is: 
ez zsidó „nemzeti sport”. Min-
denféleképpen fontos a nagy-
mértékű empátia és a józan ész. 
Nem szabad erőszakosnak len-
ni és fontos az önjelölt sádchen 
önzetlen segítségnyújtása, de 
óvakodni kell a „minden lében 
kanál”-mentalitástól. A Tal-
mudban úgy áll, hogy az ember 
fogantatása előtt 40 nappal  
megszólal egy égi hang, és beje-
lenti, hogy az illetőnek ki  lesz a 
párja. A sádchen feladata csu-
pán e személyek összehozása, 
csak egy küldött, aki segíti a 
siduchot. Persze a küldötti fel-
adatra érdemesnek kell lenni. 

A sádchenek között is van-
nak jobbak és kevésbé jók, mint 
bármilyen más szakmában. Kü-
lönbözőek a módszereik is: van, 
aki sok, kevésbé átgondolt 

ajánlatot ad, azon az alapon, 
hogy az egyik csak megfelelő 
lesz. Ez azoknak lehet jó, akik 
nagy lendülettel indultak neki, 
illetve nem régóta keresik a 
párjukat. Előnye ennek a mód-
szernek, hogy a fiatal úgy érzi, 
hogy ő mindent megtesz az ide-
ális jövendőbeli megtalálásáért, 
a hátránya pedig az, hogy köny-
nyen kiéghet a sok sikertelen 
találkozótól. Van olyan házas-
ságközvetítő, aki gondosan 
mérlegel, és csak olyan ajánla-
tot ad, ami a papírforma szerint 
jónak tűnik. Ennek a módszer-
nek a hátránya, hogy esetleg 
sokáig nem kap ajánlatot az 
ügyfél. 

A sádchen az első beszélge-
tésen felteszi a szokásos kérdé-
seket, az informatívaktól kezd-
ve a szubjektívekig: életkor, be-
szélt nyelvek, vallási irányzat, 
hol akar élni, a férj dolgozzon 
vagy tanuljon, stb. Fontos szem 
előtt tartani, hogy természete-
sen mindenkinek lehetnek 
egyéni igényei, de ez nem egy 
bevásárló lista, illetve ne tá-
masszon irreális elvárásokat a 
jövendőbelijével szemben. Álta-
lában azt szokták mondani, 
hogy a hasonló háttér, a közös 
célok és a jó kommunikáció a 
legfontosabbak. A vallásos csa-
ládban születetteknél ezek álta-
lában passzolnak, de hogy ne-
kik is legyen mivel bonyolítani, 
belép a pontos vallási irányzat, 
a jichusz (származás) és a pénz 
kérdése. Előfordul, hogy egy 
siduch papírforma szerint nem 
tűnik olyan jónak, mégis mű-
ködik, mert olyan kivételes jó 
tulajdonságokkal rendelkeznek 
a felek. 

A sádchenek szoktak kérni 
néhány referencia-telefonszá-
mot, ez lehet rokon, rabbi, 
szomszéd, szobatárs, kolléga, 
hogy akinek ajánlják az illetőt, 
kicsit utánakérdezhessen. Min-
denki maga dönti el, hogy vé-
gez-e „checkolást” vagy nem; 
ha igen, akkor még az első ran-
devú előtt, (előnye, hogy már 
tud valamit az illetőről, sőt, 
akár le is mondhatja ez alapján 
az egészet), illetve kicsit később 
(előnye, hogy megnézi élőben, 
hogy egyáltalán érdemes-e el-

kezdenie telefonálgatni a refe-
renciáknak). Sok báál tesuvá 
ezt az utánakérdezést rábízza a 
rabbijára, rebecenjére, vagy 
más tapasztalt személyre, a val-
lásos családokban természete-
sen a szülők végzik. 

Minden körben a maguk 
szokása szerint találkoznak a 
fiatalok. A chászidoknál először 
a szülők egyeztetnek, és ha 
minden stimmel, akkor a fiata-
lok külön-külön megismerked-
nek a másik fél szüleivel, majd 
végül egymással, és ha min-
denki egyetért, meg is tartják az 
eljegyzést. Más körökben a fia-
talok többször találkoznak, és 
van, ahol a szülők csak később 
ülnek le egymással. A nem val-
lásos családba született fiata-
loknál nincs szabály a randevúk 
számára vonatkozóan, sőt, azt 
szokták tanácsolni, hogy minél 
tovább találkozgassanak (per-
sze, csak amíg mindkét részről 
a döntést segítik elő a találko-
zók), az udvarlás legyen minél 
hosszabb, és az eljegyzés minél 
rövidebb; ha már eldöntötték, 
hogy összeházasodnak, akkor 
ne húzzák nagyon az időt. A 
találkozók a chászidok körei-
ben legtöbbször valamelyik fél 
lakásán zajlanak, mások kávé-
zókban, hotelek halljában, is-
merősök lakásán, parkban, stb. 
találkoznak. A sádchen, vagy 
más választott segítő, mint mo-
derátor is végigkíséri a folya-
matot (amennyiben igénylik a 
felek), ami jól jöhet félreértések 
tisztázásánál, kényes kérdések 
megoldásánál, illetve, ha már 
fejlődnie kellene a kapcsolat-
nak, de az egyik fél nem meri 
elkötelezni magát, vagy valami 
más miatt húzza az időt. Utóbbi 
esetben nem sürgetnie vagy 
kényszerítenie kell a házassá-
got, hanem kideríteni, hogy mi 
a habozás oka, és megpróbálni 
megoldani a felmerülő problé-
mát, tisztázni a félreértést, 
mert senki nem húzhatja a má-
sik idejét feleslegesen. 

Rebeka történetéből tanul-
juk, hogy senkit nem lehet aka-
rata ellenére belekényszeríteni 
egy házasságba. Ha a fiatalok 
eldöntötték, akkor jöhet az el-
jegyzés, erről és a hagyományos 
zsidó esküvőről a következő 
számban lesz szó. 

 
Domán Chana 
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A gyerekne-
velés legfon-

tosabb területe, amelyre a szü-
lőknek kitüntetett figyelmet 
kell fordítaniuk az, hogy jó pél-
dát mutassanak a gyerekeik-
nek, Steipler rabbi szavaival 
élve: a személyes példamutatás 
a gyereknevelés 50%-át teszi ki. 
Van egy történet egy fiatalem-
berről, aki megkérdezte Chofetz 
Cha-imot, hogy mikor és ho-
gyan készülhet fel a gyerekne-
velésre. Chofetz Chaim azt kér-
dezte: „Hol tartasz az életben?” 
„A feleségem most adott életet 
az első gyermekünknek” – vá-
laszolta. „Mázel Tov” – felelte a 
rabbi – „de akkor már pár évvel 
elkéstél”.  

Chofetz Chaim egy nagyon 
fontos üzenetet közvetített: a 
chinuch (nevelés) akkor kezdő-
dik, amikor a szülők még egye-
dülállóak, amikor felkészítik és 
formálják magukat arra, hogy a 
leendő gyermekeik számára a 
lehető legjobb példaképekké 
váljanak. A szülői példamuta-
tást szélesebb értelemben az 
egyén cselekedetei, viselkedése, 
és szokásai összességeként ér-
telmezzük, amely a saját gyere-
keire is nagy hatással van.  
Ezen hatásnak az az oka, hogy a 
gyerekek természetszerűleg 
igyekeznek utánozni a szüleik 
viselkedését. 

Rav Moshe Aharon Stern a 
szerepmodellek dinamikáját az 
alábbiak szerint magyarázta: A 
gyerekek szemében a legnagy-
szerűbb személyek a szüleik, és 
amit tesznek az olyan, mint 
maga a Szináj hegyről származó 
Tóra. A gyerekek megfigyelik és 
tanulmányozzák a szüleik cse-
lekedeteit és viselkedését, és 
ezt, mint mély benyomást el-
raktározzák a tudatalattijuk-
ban. A gyerekek egyszerűen 
bíznak abban, hogy a szüleik 
nem fognak semmi olyat átad-
ni, aminek nincs köze a Tórá-
hoz vagy nem etikus. A szülők a 
gyerekek első rabbijai, és taní-
tói, és az ő cselekedeteik a saját 
chinuchjuk alapja. 

Ezen túlmenően, mivel a 
gyerekek intellektusa még nem 
eléggé fejlett, ezért inkább az 
érzelmeik, mintsem a logikájuk 
szerint cselekednek. Emiatt 
jobban megtanulják és elsajá-
títják azt, amit látnak, mint 
amit hallanak. Így érthetővé 
válik, hogy egy gyerek számára 
nagyobb hatással van az, hogy-
ha lát valakit, aki teljes mér-

tékben tartja a micvákat és is-
tenfélő zsidóként viselkedik, 
mint az, hogyha csak elmond-
ják a számára, hogy mit is kell 
tennie. 

Ezt a koncepciót tovább ma-
gyarázta Rav Yaakov Kame-
netzky, aki a szülők szerepét a 
chinuchban nemcsak mint taní-
tóként definiálta, hanem más-
pijimként is, olyan emberként, 
aki a befolyása által tanít. A ta-
nárok vagy a hivatalos oktatók 
jobbára csak információkat ad-
nak át. A máspijá szó a 
sipuáchból (lejtős) származik. 
A mód, ahogy a szülők csele-
kednek, viselkednek, beszélnek 
– automatikusan leáramlik a 
gyermekeik felé. Rav Yissachar 
Frand ezt „Rav Yaakov lefelé 
szivárgó teóriájának” nevezi, 
mivel a szülők viselkedése le-
szivárog a saját gyerekeikre, 
mind befolyásolva őket, mind 
azáltal, hogy az a részükké vá-
lik. 

Yissachar Frand elmeséli, 
hogy ennek a koncepciónak a 
szemtanúja volt egy vele meg-
történt esemény révén. Egy-
szer, amikor elment otthonról, 
félúton a jesiva felé hirtelen 
ráeszmélt, hogy elfelejtett 
bencsolni (az étkezés utáni ál-
dásokat elmondani). Mivel ez 
egy nagyon forró és párás nyári 
napon történt, megfordult a 
fejében, hogy tud-e az otthoná-
tól távol bediávád (post facto) 
bencsolni. Végül úgy határo-
zott, hogy nem keres kifogáso-
kat, és hazamegy, izzadva köz-
ben a rettentő hőségtől. Aznap 
úgy esett, hogy a kislánya épp 
otthon volt és csodálkozva kér-
dezte meg az édesapját, hogy 
miért tért haza ilyen hirtelen. 
Amikor elmondta, hogy az elfe-
lejtett bencsolás miatt jött ha-
za, a lány fölkiáltott: Micsoda! 
A bencsolás miatt jöttél haza? 
Rav Frand ráeszmélt, hogy a 
lányánál épp most ért el győ-
zelmet. Az, hogy a kislány látta 
az édesapja erőfeszítését, hogy 
maradéktalanul teljesítse a 
bencsolás szabályait, nagyobb 
hatással volt rá, mintha szám-
talanszor beszéltek volna annak 
fontosságáról. Rav Frand meg-
jegyezte, hogy mivel mindez 
nem szándékosan történt, így 
sokkal nagyobb hatással volt 
gyermekére: ez az édesapa igazi 
őszinte szándékát mutatta meg 
a számára. 

Forrás: Torah.org 
Fordította: Sasvári Ildikó 

Kerekecske-gombocska, itt va-
gyunk, így együtt, „csak úgy”, 
hogy érezzük, átéljük, tapasz-
taljuk, csináljuk, megismerjük, 
megtanuljuk, szeressük.  

Hogy mit? Az örömet, 
amelyben benne van az együtt-
lét, a közös zenélés, a férfiak 
tánca, a füstillatú grill íze, és 
mindezek mellet a tanulás, 
mely megteremtheti azt az 
életmódot, amelyet zsidó élet-
formának nevezünk.  

Ez a cél ezekkel a lehetősé-
gekkel volt biztosítva 2010 au-
gusztus 4-én, a Wesselényi ut-
cai zsidó óvoda és iskola udva-
rán.  

Jó idő volt, kifejezetten szép 
este, nem túl meleg, de igazi 
nyár. 17 órakor kezdődött a 
program, ekkor még csak szál-
lingóztak az emberek, de már 
szerelték össze a grillsütőt, 
csomagoltuk ki a húsokat, bon-
tottuk fel a konzerveket, szólt a 
zene, a művészek énekeltek, mi 
is dúdoltuk az ismerős dalla-
mokat, sajnos legtöbbünk szö-
vegismeret nélkül. Aztán össze-
gyűltünk, több mint 100-an. 
Mindenki talált magának isme-
rőst, nem is keveset. Az egyes 
közösségek, vagy egyéb mun-
kakapcsolatok, személyes ba-

rátságok ilyenkor fontosak, 
mert van kihez közvetlenül 
szólni. Ugyanakkor alkalmas az 
ilyen együttlét arra is, hogy 
újabb ismeretségek alakulja-
nak. Az együttlét élményének 
igénye kovácsolt össze ennyi 
embert pár órára.  

Ahogy Keleti Dávid rabbi 
elmondta: a finom ételek, a ze-
ne, a közös öröm fontos, ám 
szellemi táplálék nélkül nem 
tud fennmaradni a zsidóság. 
Ezt erősítendő, volt tanulságos, 
humorba ágyazott mese és tan-
szöveg, játékba kevert kérdések 
(persze jutalom is), láttuk és 
hallottuk a férfiak közös imáját, 
miközben újra és újra felcsen-
dültek a jól ismert dallamok, 
ettük a finomságokat, és jól 
éreztük magunkat – együtt.   

Szétosztották az óvoda, isko-
la, valamint a Lativ Kolel szóró-
lapjait, mindkét intézménybe 
várják a fiatalokat, remélve, 
hogy az új generáció tudatos 
vállalással és valódi örömmel 
éli a zsidóság, a magyarországi 
zsidóság aktív életét. Sőt, amint 
megtudtuk, a Lativ Kolel idén 
ősztől már az idősebb, felnőtt 
korosztály számára is megnyit-
ja kapuit. 

Bakonyi Anna 

 Rabbi Chaim Morgenstein 

A szülői minta 
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Grillparti „ez elment 
vadászni” módra 

• A Lativ Kolel vezetője, Ráv Keleti kitalálta, finanszírozta 
• Az erzsébeti vallási vezető, Fináli Gábor megszervezte 
• Németh Zoltán videóra vette 
• Zucker Immánuel és Rozgonyi János (2MenBand) énekelte 
• A budapesti zsidó közösségek képviselték 
• A Wesselényi utcai iskola a helyet adta 
• A szorgos és ügyes kezű nők megkenték, összerakták, darabolták 
• Fináli Péter megsütötte, szétosztotta 
• és MI Mindannyian, akik jelen voltunk...mind megettük 

 



 

 
 
 

 

                           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. Ki volt Jákob és Lea negyedik fia? 2. Hogy kezdődik az ébredés utáni első imánk? 3. Újévi „hangszer” 4. Mi a címe a kazár király 
hitvitájáról szóló könyvnek? 5. Melyik héber betűnek a számértéke: 7? 6. Melyik zsidó irányzat alapítója volt Báál Sém Tov?                
7. Hogy hívjuk a reggeli imát? 8. Ki a legismertebb prágai rabbi, számos híres könyv szerzője, a legenda szerinti Gólem készítője?       
9. Ki volt Salamon király anyja? 10. Mi az, ami a Smá Jiszráélt tartalmazza, és az ajtófélfán a helye?  

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

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

A megoldások szeptember 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  .emlékére ( שלמה בן מיכאלנ"לע

Kiadja a Lativ Barátai A Zsidó Reneszánszért Magyarországon Alapítvány ���� 1067   Bu-
dapest, 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, Ollé-
Deutsch Csilla ���� 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:  

VILNAI GAON 
 

Előző számunk nyertese: 
Dr. Kurz György 

(Ausztria) 
 

Gratulálunk a helyes  
megfejtőknek! 
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