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„Három könyv nyílik meg [az Örökkévaló előtt] Ros Hásánákor...”  
 

 (Talmud, Ros Hásáná 16b) 

ו ותחתמוכתבילשנה טובה ת  
Jó évre írattassunk be mindannyian! 



A zsidó újév napjai fontos sors-
fordító napok, hiszen ekkor 
dönt az Örökkévaló az ember-
nek nyújtott spirituális segítsé-
géről.  Ennek megfelelően méri 
ki a fizikai szükségleteket is, 
legyenek azok bármilyen jelle-
gűek,  gazdasági, egészségi ál-
lapotra vonatkozóak vagy az 
élet más területeit érintőek. Így 
meglepő az alábbi ábrázolás, 
amit a Bibliában találunk. 
Nechemjá könyvében Ros Há-
sáná ünnepének a második 
Szentély felszentelése utáni le-
írása olvasható, amit a babiló-
niai száműzetésből visszatért 
közösség ünnepelt:  

„És összegyűlt az egész 
nép... és Ezrá, a pap kihozta a 
Tórát a közösség elé... és haj-
naltól délig felolvasta a férfiak, 
a nők és azok előtt, akik értik... 
és megértették a Tóra szöve-
gét... és azt mondta Nechemjá 
és Ezrá, a pap az egész népnek: 
ez a nap az Örökkévaló szent 
napja, ne gyászoljatok és ne si-
ránkozzatok. Mindezt azért 
mondta, mert az egész nép zo-
kogott, amint hallgatta a Tóra 
szavait. Azt mondta nekik: 
menjetek, egyetek olajos étele-
ket és édességeket, és küldjetek 
ajándékokat a nélkülözőknek, 
mivel szent ez a nap Urunknak! 
Emiatt ne szomorkodjatok, le-
gyen az Örökkévaló öröme az 
erősségetek. És a leviták le-
csendesítették az egész népet, 
azt mondták: csendesedjetek el, 
mert ez a nap szent és ne szo-
morkodjatok! Ekkor az egész 
nép elment, hogy egyen és 
igyon,  ajándékokat küldjön és 
nagy vigasságot csapjon, mivel 
megértették, amit kijelentettek 
nekik.” (Nechemjá 8:1-12) 

Az ábrázolásból kitűnik, mi-
ként értette meg a nép a zsidó 
újév jelentőségét. Ezen túl pe-
dig láthatjuk, hogyan tanították 
a népet szellemi vezetőik, Ezrá 
és Nechemjá  az ünnep tartal-
mára és a megfelelő hozzáállás-
ra. 

A nép felismerte, hogy nem 
éltek egészen olyan módon, 
mint amit az előttük felolvasott 
Tóra kijelöl. Ez a nap egybe-
esett az újévvel, amikor az 
Örökkévaló ítéletet hoz. Féltek, 
mivel felismerték borzasztó ál-
lapotukat. Mégis Nechemjá az 
alábbi két tanítást mondta ne-
kik: 1. Ne sírjanak és ne szo-
morkodjanak, inkább örvend-
jenek. 2. És küldjenek ajándé-
kokat a szegényeknek.  

Ha döntenünk kellene, a két 
szemlélet közül melyik megfe-
lelőbb, biztosan a népnek ad-
nánk igazat, hiszen állapotuk-
ban semmi ésszerű érv nem 

indokolhatná, hogy örvendez-
zenek. A másik meghagyás is 
meglepő. Ismerjük az ajándé-
kok küldésének parancsolatát 
és a szegények megajándékozá-
sát Purimkor, de ez a két dolog 
hogyan kapcsolódik Ros Hásá-
nához? 

Ezrá és Nechemjá megindo-
kolják tanításukat: „mivel szent 
ez a nap Urunknak”. (Ezt a 
mondatot beillesztették a Ros 
Hásáná-i imába is). Hogy meg-
érthessük, az Örökkévaló vi-
szonyulása ehhez a naphoz mi-
ként van kapcsolatban Ne-
chemjá néphez intézett tanítá-
sával, legelőször be kell mutat-
nunk, mit jelent az ünnep fo-
galma  a zsidóságban. (Rám-
chál Derech Hásem, Az Örök-
kévaló útja c. könyve alapján.) 
Az ünnepet általában úgy hatá-
rozzák meg, mint egy néppel a 
múltban megesett történelmi 
mozzanat emléknapja.  Ezzel 
szemben a zsidóságban az ün-
nep a zsidó nép életében vagy a 
világ történéseiben nagyon in-
tenzív események lenyomata, 
így ezekben a meghatározott 
dátumokban különleges spiri-
tuális fény vésődött bele az 
adott időbe, örökre. Minden 
évben, mikor ez a dátum visz-
szatér, a spirituális fény is visz-
szatér, ami a Teremtő különle-
ges szellemi hatása. Ezáltal le-
hetőség nyílik a számunkra, 
hogy befogadjuk ezt a különle-
ges hangulatot, és felemelked-
jünk, az alkalomhoz illő visel-
kedés által (például a Széder 
este megrendezésével az egyip-
tomi kivonulást éljük át). Ezért 
mondja Nechemjá „mivel szent 
ez a nap Urunknak”. A nap ki-
emelkedő jelentősége, hogy 
szent az Örökkévalónak, ezért, 
hogy ezt a hatást megfelelően 
befogadhassuk, ehhez illően 
kell viselkednünk, vidámsággal 
és a szegények megajándékozá-
sával.  

Azonban továbbra sem vilá-
gos, mi a kapcsolat a szentség 
és a szegények megajándékozá-
sa és az ajándékok küldése kö-
zött? Hiszen egyszerűen úgy 
gondolhatnánk, hogy mivel az 
Örökkévaló a szentség adását 
gyakorolja, így ezt csak úgy fo-
gadhatjuk be, ha mi is az Örök-
kévaló szentsége jegyében cse-
lekszünk. A magyarázatot, hogy 
mi az Örökkévaló és az emberi-
ség viszonya a szentséghez, egy 
bibliai vers segítségül hívásával 
érthetjük meg. Így áll a Tórá-
ban: „Legyetek szentek, mert 
én, az Örökkévaló is szent va-
gyok” (3Mózes 19:2). Egy híres 
jesiva vezetője, Simon Skopp 
rabbi z”l, a két világháború köz-

ti időszakban könyve előszavá-
ban (Sááré joser – Az egyenes-
ség kapui) hosszan értekezik e 
parancsolat magyarázatáról, 
ami nehéznek és meglepőnek 
tűnik, hiszen  elvárja tőlünk, 
hogy olyan szentek legyünk, 
mint maga az Örökkévaló. Vé-
gül ez a parancsolat az alábbiak 
szerint nyer magyarázatot. A 
héber kádos, „szent” szó jelen-
tése: egy bizonyos cél elérése 
érdekében elkülönített. Az 
Örökkévaló szentsége mindaz, 
amit akár a világ teremtésekor, 
akár a világ teremtése utáni 
fenntartásakor nem magáért, 
hanem olyan szándékkal tett, 
hogy jót cselekedjen a teremt-
ményekkel. 

A Vilnai Gáon egyik legna-
gyobb tanítványa a volozsini 
Chájim rabbi. Könyve elősza-
vában (Nefes Háchájim – Az 
élet lelke) fiai a rabbiról azt ír-
ják, hogy hihetetlen bölcsessé-
ge és jesiva vezetői státusza el-
lenére – jesivája számos rabbit 
és jesiva vezetőt adott az egész 
zsidó világnak –, rendszeresen 
oktatta a város egyszerű lakóit 
Mózes öt könyvéből vett tanítá-
sokkal.  Ezzel kapcsolatban 
mindig egy mondatot ismétel-
getett: „az embert nem saját 
maga számára teremtette az 
Örökkévaló, hanem, hogy má-
sokkal jót cselekedhessen”. 

A szentség magyarázata e 
szerint törekvés mások javáért. 
Így világos, miért parancsolta 
Nechemjá, hogy kegyesen vi-
selkedjünk a szegényekkel, hi-
szen ez a naphoz leginkább illő 
cselekedet. Így párhuzamos a 
viselkedésünk a nap különleges 
hatásával, a szentséggel. Bár, 
még meg kell értenünk, hogy 
mindez hogyan illeszkedik Ros 
Hásánához, ami, mint tudjuk, 
az ítélet napja is. Az újévi imá-
ban azt mondjuk „ez a nap cse-
lekedeteidnek kezdete”, vagyis 
ezen a napon teremtette Isten a 
világot és az embert. Emiatt 
minden évben ezen a napon 
újra felébred ez a hatás. A te-
remtés magában foglalja a más 
javáért való viselkedést, mivel 
annak célja, hogy jót tegyen az 
összes teremtménnyel. Az 
Örökkévaló az embert képmás-
ára teremtette, ezért mi is ren-
delkezünk azzal a tulajdonság-
gal, hogy mások javáért csele-
kedjünk. Ezért, ahogy az Örök-
kévaló kegyessége hozta létre a 
világot, úgy az ember is azáltal, 
hogy ezzel a tulajdonsággal jót 
tesz másokkal, önmaga is te-
remt, a saját belső világát, Em-
bert teremt magából. 

Azonban látszólag nem vár-
hatjuk el az embertől, hogy tö-

rekvése a közjó elérése legyen, 
hiszen ez ellentmondani látszik 
az ember legbelsőbb készteté-
sének, hogy önmagát szeresse 
mindenek előtt. Talmudi pél-
dákban is úgy találjuk, hogy az 
ember az Örökkévalótól kapott 
természeténél fogva magát tart-
ja a legfontosabbnak. (A Tal-
mud szélsőséges példája erre: a 
sivatagban két ember gyalogol, 
de csak az egyiknél van víz, épp 
annyi, ami a számára szüksé-
ges, a másiknál nincs. Annak, 
aki a  víz birtokában van, ön-
maga számára kell fenntartania 
azt.) 

Ennek a konfliktusnak a 
megoldása újra szükségessé 
teszi Skopp rabbi magyaráza-
tát. Az ember énjét a saját ma-
ga által megfogalmazott szük-
ségletei szerint különféleképp 
tudjuk behatárolni. Van, aki 
úgy érzi, hogy az egója csak a 
test szükségleteire, vágyaira 
terjed ki. Van, aki énje részévé 
teszi lelkét is. Van, aki énjét ki-
szélesíti és a családját is részévé 
teszi. Van, aki ezt tovább széle-
sítve bele tudja foglalni a zsidó 
népet és az egész világot is. Az 
ember világban betöltött szere-
pe az énje kiterjesztése. Ha az 
én úgy érzi, már birtokolja az 
egész világot, nem kerül ellen-
tétbe saját maga szeretetével. A 
világ megragadása az én, az ego 
csúcspontja. Ezt a csúcspontot 
találjuk a Zohár értelmezésé-
ben: „és lett az ember élő lélek-
ké” (1Mózes 2:7) – az ember az 
egész világ lelke, hiszen ahogy a 
lélek életben tartja és irányítja 
a testet, úgy az ember cseleke-
deteivel és tetteivel hatást gya-
korol a teremtés egészére. 

Az én, az ego kiterjesztésé-
nek feladata azonban roppant 
nagy vállalkozás, Nechemjá er-
re vonatkozóan így zárja szava-
it: „az Örökkévaló öröme az 
erősségetek”. A teremtés örö-
me, amit az Örökkévaló sugá-
roz a világra ezen a napon, ad 
erőt nektek, hogy a kegyesség 
tulajdonsága segítségével ki 
tudjátok szélesíteni az egó-
tokat, és meg tudjátok alkotni 
magatokból azt az embert, aki 
alkalmas a nevére. Ha ebben 
valóban sikerrel járunk, olyan 
emberré formáljuk magunkat, 
amilyennek az Örökkévaló al-
kotta az első embert. Ez a teljes 
megtérés, ahogy erről az előző 
hónapban szó volt. Ha így te-
szünk akkor biztos, hogy al-
kalmassá válunk arra, hogy 
fontos szerepet kapjunk a kö-
zösség, a zsidó nép és az egész 
világ spirituális életében. Erre a 
célra kapjuk meg az újév nap-
ján az ehhez szükséges eszkö-
zöket, a jó egészséget, a megél-
hetést, a családi boldogságot és 
minden jót.  

Jó beíratást és bepecsételést! 
 

Keleti Dávid rabbi 
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Belefér-e énünkbe  
az egész világ? 



Rabbi Jehuda, 
rabbi Nach-
man fia 
mondta: „Fel-
emelkedett a 
Teremtő a 

harsogásban, az Örökkévaló a 
sófár hangjában” (Zsoltárok 
47:6). Amikor a Teremtő fel-
emelkedik az ítélkezés trónjára, 
az ítélkezés szándékával teszi, 
ahogy mondja a vers: „felemel-
kedett a Teremtő a harsogás-
ban” (az Örökkévalónak ez a 
neve „Elokim”, az ítélkezés tu-
lajdonságára utal). Majd ami-
kor a zsidók kezükbe veszik a 
sófárjaikat, és fújnak az Örök-
kévaló előtt, feláll az ítélkezés 
trónjáról és átül a kegyelem 
trónjára, ahogy az idézet máso-
dik részében áll: „az Örökkéva-
ló a sófár hangjában” (az Örök-
kévalónak ez a neve a kegyelem 
tulajdonságára utal). Megtelik 
irántuk kegyelemmel, megkö-
nyörül rajtuk, és átfordítja az 
ítélet tulajdonságát kegyelem-
re. Mikor? A hetedik hónapban. 
(Vajikrá Rábá 29:3) 

A Tóra két helyen is említi a 
Ros Hásáná napján való 
sófárfújás micváját. A Pin-
chász-hetiszakaszban: ”A hete-
dik hónapban, a hónap első 
napján szent gyülekezet legyen 
nektek, semmilyen munkát ne 
végezzetek, (sófár)fújás napja 
legyen nektek (4Mózes 29:1). 
Ugyanígy írja a Tóra az Emor-
hetiszakaszban (3Mózes 23:24) 
Több magyarázó megjegyzi, 
hogy nagyon szűkszavúan fo-
galmaz a Tóra. Nem magyaráz-
za meg, hogy miért pont a he-
tedik hónap első napján van ez 
az ünnep, se azt nem írja le, 
hogy ez a nap az Ítélet napja, és 
magát a fújást sem magyarázza 
el. Mindezeket bölcseink ha-
gyományából tudjuk. Vajon 
miért? Rábénu Báchájé a Tórá-
hoz írt kommentárja szerint 
azt, hogy ez a rész rejtettebben 
van megfogalmazva, mint a 
többi ünnepről szóló rész, a Tó-
ra egyik alapvető szabályának 
segítségével lehet megmagya-
rázni. Mégpedig, hogy minél 
magasabb szintű, minél spiri-
tuálisabb egy dolog, annál in-
kább el van rejtve, és ilyenkor a 
Tóra maga is nagyon röviden, 
szűkszavúan fogalmaz. Hason-
lóan röviden ír például a tfilin 
micvájáról is. Ugyanígy itt is, a 
hónap első napján, ami a Jom 
Kipurral befejeződő tíz nap 
kezdete, van egy nagy titok 

amely el van rejtve, ami miatt 
illik, hogy a vers is eltakarja. 
Ugyancsak ebből az okból kifo-
lyólag a Tóra csak utalás szint-
jén említi az eljövendő, teljesen 
spirituális világot. 

Így írja Rámbám a Széfer 
Hámicvotban: „A 170. micvá: 
Megparancsolta nekünk [az 
Örökkévaló], hogy  hallgassuk a 
sófár hangját Tisri hónap else-
jén ezekkel a szavakkal: „a fújás 
napja legyen nektek.” Majd a 
micvá okáról azt írja (Hilchot 
tesuvá 3:4): „Annak ellenére, 
hogy a sófárfújás micvája a Tó-
ra rendelete, egy utalás van el-
rejtve benne, mégpedig, hogy 
ébredjetek alvók az álmotokból 
és szendergők a szendergése-
tekből. Kutassatok cselekedete-
itekben, térjetek vissza megté-
réssel, emlékezzetek meg Te-
remtőtökről (…) tekintsetek 
lelketekre, javítsátok meg az 
útjaitokat és a cselekedeteite-
ket, hagyja el mindenki a rossz 
útját, és a rossz gondolatát.” 

Ennek a magyarázata: az 
ember cselekedeteit egész év-
ben általában nem az alapos 
átgondoltság vezérli, hanem 
inkább a saját maga illetve a 
társadalom általi megszokott-
ság. Nem gondolja át, hogy 
minden úgy helyes-e ahogy ő és 
mások cselekednek, hiszen a 
dolog megszokottá, természe-
tessé vált. Azonban időnként el 
kell jönnie egy pillanatnak, 
amikor kilép a mindennapok 
sodrásából, felülemelkedik té-
ren és időn, és az abszolút jó és 
rossz szemszögéből nézi az éle-
tét, mind általánosságában, 
mind részleteiben. Erre a pilla-
natra a legalkalmasabb az ítél-
kezés ideje. Ehhez segít hozzá a 
sófár hangja, hogy felébresszen 
minket az egész éves szender-
gésből, és ebből az új szem-
szögből nézve átértékeljük az 
életünket. Ha sikerül, a Terem-
tő látván, hogy a szándékunk 
jó, nem fog nehéz ítéletet szab-
ni ránk, átül a könyörület trón-
jára, azaz időt ad, hogy a gya-
korlatban is képesek legyünk 
megvalósítani azt, amit ebben a 
pillanatban helyesnek látunk. 

Azt írja rabbi Jiszráél 
Szálánter (Or Jiszráél 6.): A 
nagy ítélet ideje, a sófárfújás 
ideje Ros Hásánákor, amikor az 
emberről megemlékeznek és 
megítélik a tetteit. Ebben az 
órában az ember hasonlít a Fő-
paphoz, amikor belépett a 
Szentek Szentjébe. Ennek a 

magyarázata: Azt mondja a 
Talmud, hogy Ros Hásáná nap-
ján mindenki átmegy a Terem-
tő előtt, mint ahogy a juhok a 
pásztor előtt, aki egyenként 
megvizsgálja őket. Ez az ítélet 
pillanata, amikor a sófárfújás 
idejében az ember felemelkedik 
a Teremtő színe elé, ott áll ő 
egymaga a Teremtő előtt. Úgy, 
mint a főpap egyszer egy évben 
a Szentek Szentjében. Távol az 
anyagi világtól, az Örökkévaló 
az arca világosságába vonja az 
embert, megemlékezik róla, a 
jó cselekedeteiről, a kevésbé 
jókról, a szükségleteiről mind 
anyagi, mind szellemi téren. 
Nagyon nagy és fenséges pilla-
nat ez, és egyben félelmetes. 
Azonban amennyiben az ember 
saját maga kívánja ezt az ítéle-
tet, számolva azzal, hogy a tet-
tei alapján nem biztos, hogy 
érdemesül, de az Örökkévaló 
elé járul, az Örökkévaló meg-
könyörül rajta. (Ahhoz viszont, 
hogy valaki ilyen szinten tudja 
átélni ezt a micvát, sok előké-
születre van szükség.) 
 

A sófárfújás törvényei 
 
Minden felnőtt férfi (azaz, aki 
elmúlt 13 éves), köteles sófár-
fújást hallgatni Ros Hásáná két 
napján. A nőknek nincs ilyen 
tórai kötelessége, hiszen ez alól 
is mentesek, mint minden más 
tevőleges, időhöz kötött tórai 
micvá alól. Ettől függetlenül, 
úgy ahogy a többi ilyen jellegű 
micvában is, ez nem jelent ti-
lalmat, és micvá a nőknek is 
hallgatni a sófárt. Már régóta 
általánosan elterjedt azonban 
az a szokás, hogy a nők „köte-
lességszerűen” hallgatják a zsi-
nagógában vagy otthon, vagy 
pedig külön, a nők számára 
rendezett sófárfújáson, ahogy a 
nagyobb gyerekek is, akik már 
valamennyire tudnak viszo-
nyulni egy ilyen micvához, és 
nem fogják zavarni a közössé-
get a sófár hallgatásában. Őket 
micvá elvinni a zsinagógába, 
mert ahogy minden más paran-
csolatnál, ebben az esetben is 
micvá nevelni a kicsiket a Tóra 
törvényeire.  

Minthogy a micvá a sófár 
hallgatása, és nem pedig a fújá-
sa, az áldás szövege is eszerint 
van megfogalmazva: „lismoá 
kol sófár”, azaz „hallgatni a 
sófár hangját”. Aki maga már 
eleget tett a sófár micvájának, 
és ezután elmegy sófárt fújni 

olyanokhoz, akik valami miatt 
nem tudtak elmenni a zsinagó-
gába (pl. betegek, idősek – 
nagy micvá annak, aki tud 
sófárt fújni, hogy gondoljon 
azokra, akik nem tudnak el-
menni a zsinagógákba), a leg-
helyesebb, ha nem mondja az 
áldást ő maga, hanem a hallga-
tók, hiszen a sófárfújó már 
„hallotta”, vagyis már eleget 
tett a kötelezettségének. Ha a 
hallgatók nem tudják saját ma-
guk elmondani az áldást, el-
mondhatja a fújó is. Ezután a 
„sehechejánu” áldás követke-
zik, amit minden időszakos 
micvánál elmondunk. A sófárt 
állva kell fújni és előtte az ál-
dást is állva kell elmondani. A 
közösség a muszáf előtti fújás-
nál nem köteles állni, de az ál-
talánosan elterjedt szokás, hogy 
állva hallgatják. 

Úgy, ahogy a többi micvá-
nál, a fújónak itt is olyan szán-
dékkal kell fújnia, hogy ezáltal 
teljesítse a micvát. Ezért, hogy-
ha valaki csak gyakorolja, vagy 
csak „zenél”, nem tesz eleget a 
kötelességének, még minimális 
szinten sem. Viszont, aki a zsi-
nagógában hallgatja (vagy fúj-
ja), hiába nem gondolt közvet-
lenül a fújás előtt arra, hogy 
ezzel a micvát teljesítse, mégis 
eleget tett, hiszen azért ment 
oda, hogy hallgassa a sófárt. 
(Eszerint aki csak olyan szán-
dékkal megy zsinagógába, hogy 
ott „társadalmi életet” éljen, az 
ő helyzete a fent említett eset-
ben problémás lesz). 

Háromféle fújás van: „tökio” 
– egyszerű, hosszú hang, 
„sövorim” – három közepesen 
hosszú hang, „töruo” – kilenc 
rövid hang. Ezeket háromféle 
rend szerint fújjuk: az első és az 
utolsó hang mindig tökio, kö-
zépen pedig lehet vagy sövorim 
(akkor úgy hívjuk a kezdőbetű-
ik alapján, hogy T-S-T, vagy 
töruo (T-R-T), vagy pedig mind 
a kettő (T-S-R-T). 

A minimum, amit hallgatni 
kell, mindegyik rendet három-
szor, azaz összesen 30 fújást. 
(3×T-S-R-T, 3xT-S-T, 3xT-R-
T). Ezért, ha valaki betegekhez, 
vagy idősökhöz megy fújni, 
ennyit fújjon minimum. A szo-
kás azonban az, hogy mindkét 
nap száz-száz hangot fújunk: 
30-at muszáf előtt, 30-at 
muszáf közben, 30-at muszáf 
után, és 10-et a legvégén. Azt 
szokták mondani: Mi százszor 
fújunk a sófárba, és cserébe 
nem kérünk, csak egy fújást: 
„és lesz azon a napon, nagy 
sófárfújás…” (Jesájá 27:13). 

Domán Sije 

 A lélek ébredésének hangja 

 

2010. szeptember          Forrás ���� A Lativ Alapítvány időszaki kiadványa                                            3 



A Tóra utolsó hetiszakaszában 
nem csak azt közli velünk, hogy 
Mózes 120 éves volt, amikor 
meghalt, hanem, hogy: „az élet-
ereje nem gyengült” (5Mózes 
34:7). Mózes egyértelműen na-
gyon hosszú életet élt. De ami-
kor a Tóra megemlíti, hogy mi-
lyen állapotban volt, amikor 
meghalt, a Tóra tanít nekünk 
valamit, ami ugyanannyira fon-
tos, mint az évek száma. Azt, 
hogy hogyan élte azokat az éve-
ket. A boldogság és elégedett-
ség, ami az ember éveit jellem-
zi, ugyanannyira fontos, mint a 
hosszúságuk.  Az ember kora a 
halálakor nem a kizárólagos 
mértéke annak, ahogy élt. Ha-
nem az évek száma plusz az 
életereje és az életérzése, ami 
azokat az éveket jellemezte.  

Az emberek sok mindenben 
nem értenek egyet. De van egy 
dolog, amivel mindenki egyet-
ért: mindannyian boldogságra 
vágyunk. Különböző módon, de 
mindannyian akarjuk. És itt, az 
utolsó hetiszakaszban, az 
Örökkévaló elmondja nekünk 
az igazi boldogság titkát, azál-
tal, hogy megmutatja, hogyan 
élte  Mózes  az  életét,  így  mi is 
 

Háázinu hetiszakaszaban ezt 
olvashatjuk: „Tanításom per-
metezzék, mint az eső” (5Mózes 
32:2).  

Vajon mit tanulhatunk ab-
ból, hogy a Tóra tanításait az 
esőhöz hasonlítjuk?  

Rabbi Chaim Shmuelevitz, a 
Mir jesiva korábbi vezetője vá-
laszként a Vilnai Gaont idézi: 
Az eső felnöveszti a dolgokat –
de csak azt, amit már elültettek. 
Ha valaki zöldséget vagy gyü-
mölcsöt ültet, az eső segíti a 
fejlődésüket. De ha valaki mér-
ges gombát ültet, az is épp úgy

szert tehetünk ugyanarra az 
életerőre. Ahhoz, hogy megért-
sük, hogyan tett szert Mózes 
életerőre, boldogságra, először 
is nézzük meg az emberiség 
azon részét, akik nem tettek 
szert rá: a hírességek. Sokan 
óriási csodálattal, és gyermeki 
lelkesedéssel tekintenek a Hol-
lywood-i sztárokra. Ezeket az 
embereket elkötelezett rajon-
gók millióinak végtelen figyel-
me és imádata veszi körül.  Ez a 
szenvedély olyan erős, hogy az 
internet oldalak tömve vannak, 
amikor egy híresség kiköpött 
rágógumiját elárverezik! 

De néhányan ezek közül a 
hírességek közül öngyilkossá-
got követnek el (akár direkt 
módon, akár lassan, önpusztító 
életmód által), vagy egyszerűen 
csak boldogtalan, beteljesület-
len és üres életet élnek. Miért 
tűnik úgy, hogy a hírnév és a 
szerencse képes arra, hogy az 
embereket annyira nyomorult-
tá tegye, főleg úgy, hogy a leg-
többen egész életüket azzal töl-
tötték, hogy arról álmodoztak, 
azért imádkoztak, hogy elérjék 
azt a „sikert”, amit elértek? 

A válasz  az  alapvető önérté- 
 

nőni fog az esőtől. Az esőhöz 
hasonlóan a Tóra tanulásától is 
lehet növekedni. A növekedés 
mikéntje azonban függ az 
egyén jellemvonásaitól is. Aki-
nek jelleme emelkedett, az 
emelkedett emberré fog válni; a 
hibás jellemű személy, aki ar-
rogáns, önző vagy kegyetlen 
viszont igazán veszélyessé vál-
hat.  

Hogyan fejleszthetjük ki 
magunkban a jó jellemvonáso-
kat? 

A Tóra-tanulásnak van egy 
egész területe, amit muszárnak

kelési matematikában találha-
tó, mely szerint az embernek 
csak akkor van jó érzése saját 
magával kapcsolatban, hogyha 
önzetlenül ad másoknak. Ami-
kor valaki másoknak ad, auto-
matikusan boldognak és élet-
energiával feltöltöttnek érzi 
magát. De amikor valaki elvesz 
másoktól, és lényegében nem 
tett semmit azért, hogy meg-
szerezze azt, amit elvesz, ere-
dendően csalónak fogja érezni 
magát. Ez ilyen egyszerű. Né-
hány híresség boldogtalan, 
mert ők elvevők. Folyamatosan 
azt mondják nekik, mennyire 
jól néznek ki, és milyen tehet-
ségesek. De ezeket a tulajdon-
ságokat Istentől kapták, és nem 
tettek semmit azért, hogy meg-
szerezzék azokat. 

Képzeld el egy pillanatra, 
hogy a városodban éppen beje-
lentették, hogy vasárnap a főut-
ca le lesz zárva, mert lesz egy 
hatalmas felvonulás hatalmas 
tömeggel és zenekarral.  És en-
nek a felvonulásnak egyetlen 
oka van: a város téged akar 
megtisztelni vele. A rendőrség 
lezárja az utcákat, a politikusok 
jelen  vannak,   a  média  élőben 
 

hívnak. Ennek a középpontjá-
ban a helyes, erkölcsös szemé-
lyiségjegyek kifejlesztése áll. Ha 
valaki szeretne elmélyülni a 
zsidó erkölcs tanulmányozásá-
ban, ehhez kiváló mű Moshe 
Chaim Luzzato klasszikus 
könyve, a Meszilát jesárim (Az 
egyenesek ösvénye), valamint 
két viszonylag új könyv, Rabbi 
Kalman Shapira, To Heal the 
Soul és Abraham Greenbaum, 
How to get up című könyvei. 
 

Forrás: Aish.com 
Fordította: G. Sz.

 

közvetít… ez az egész esemény 
a Te óriási és lenyűgöző tettei-
det hivatott megköszönni, ami-
ket a városért és az országért 
tettél. Ez a vasárnap a Te napod 
lesz! Csak egy apró részlet van, 
amiről egyedül te tudsz. Az, 
hogy összekevertek téged vala-
kivel. Az elismerések, amikkel 
elárasztanak, olyan tettekért 
járnak, amiket sohasem tettél. 
Hogyan éreznéd magad, amint 
integetsz a rajongóidnak az 
emelvény tetejéről? Valószínű-
leg, úgy mint egy csaló. Kívülről 
eljátszanád a szerepet, de belül-
ről rosszul éreznéd magad. 

A hírességek nem tudnak 
úgy sétálni az utcán, hogy ne 
rohanja le őket számtalan ra-
jongó, akik szinte mindent 
megtennének azért, hogy akár 
csak pár méter közelségben le-
hessenek a hőseikkel. De pon-
tosan mit is tettek azért, hogy 
megérdemeljék ezt a kifejezhe-
tetlen imádatot? 

A Tóra arra tanít minket, 
hogy „a jutalom arányban áll a 
fáradozással” (Pirké Ávot 
5:26). Ha valaki kevés fárado-
zást tesz valamiért, de aztán 
fürdik az elismerésben, amit 
kap érte, könnyen gyenge önér-
tékeléshez, és üresség érzésé-
hez vezethet. 

A legbiztosabb, és legközvet-
lenebb út a boldogsághoz má-
soknak adni önzetlenül, és nem 
elvenni a jutalmat olyasmiért, 
amit nem magad értél el. Ez 
pontosan jellemzi, hogy hogyan 
élte Mózes az életét. Bár nyil-
vánvalóan rengeteg olyan elfog-
laltság van, ami az embernek 
élvezetet okoz, sok ilyen elfog-
laltság olyan múlandó, mint 
egy jó kis szundítás. De az ön-
zetlen adás folyamatosan emeli 
a lelket, ezért örök „boldogság-
érzés”-t ad, amit nem tudsz el-
veszíteni. 

Ez a legbiztosabb módja, 
hogy mindig jól érezd magad, 
és az életkedved sose tűnjön el. 
Akár híresség, üzletember vagy 
háztartásbeli vagy, használd az 
egyedi ajándékokat, amiket Is-
tentől kaptál arra, hogy adj ön-
zetlenül másoknak. Ettől úgy 
fogod érezni magad, mint egy 
mozicsillag. 

Forrás: Aish.com 
Fordította: Sárosi Gábor 
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Adam Lieberman 

A boldogság titka 

Vezot hábráchá 

Rabbi Zelig Pliskin 

Miért fontos a jellem? 

Háázinu 



A Ber ési t  
het i szaka sz 
egyik legizgal-
masabb része 
a teremtéstör-
ténet. Sokan 

viszont nemcsak a tórai törté-
netben nem hisznek, de abban 
sem, hogy egyáltalán volt kez-
det (pl. Albert Einstein). Néze-
teit később Hubble felfedezései 
és az ezekre épülő ősrobbanás-
elmélet cáfolta meg. A tudo-
mány mai állása szerint az ős-
robbanás-elmélet a hivatalosan 
elfogadott magyarázat világunk 
keletkezésére, habár természe-
tesen akadnak olyan tudósok is, 
akik vitatják ezt. 

Összeegyeztethető lenne a 
tórai teremtéstörténet az uni-
verzum keletkezéséről alkotott 
mai elképzeléseinkkel? 

Prof. Gerald Schroeder ame-
rikai fizikus szerint igen, mint 
ahogy arról Genesis and the Big 
Bang című könyvében részlete-
sen beszámol. Először is: a te-
remtéstörténet „napjait” már a 
Talmud sem a hagyományos 
időfelfogásunknak megfelelően 
értelmezi. 5Mózes 32:7-ben 
Mózes például ezt mondja: 
„Emlékezzél meg az ős időkről; 
gondoljátok el annyi nemzedék 
éveit!” Ezt a hagyományos 
kommentátorok egy része úgy 
értelmezi, hogy az ősidőkről 
való megemlékezés a teremtés 
hat napjára vonatkozik, míg a 
nemzedékek éveinek elgondo-
lása az Ádámot követő generá-
ciókra. Tény az, hogy a Tóra 
megkülönbözteti a kettőt és két 
különféle igét használ az egyik-
re, ill. a másikra. Ezzel utalva 
arra, hogy a kettőt más időmér-
cével kell mérni. A teremtéstör-
ténetben leírt egyes napok je-
lenthetnek mai fogalmaink sze-
rint akár évmilliárdokat is. A 
tudomány mai állása szerint 
ugyanis nemcsak a tér, hanem 
az idő is folyamatosan tágul – 
ez azt jelenti, hogy ami mosta-
ni, földi években mérve sokmil-
lió év, az lehet, hogy akkor ré-
gen, amikor még „sűrűbb” volt 
az idő, tényleg csak egy napig 
tartott! 

A tórai teremtéstörténet 
egyik nagy látszólagos ellent-
mondása, hogy már az első na-
pon azt írja a Tóra: „És lett es-
te, és lett reggel…” A Nap te-
remtése viszont csak a 4. napon 
történt! 

Ha azonban héberül olvas-
suk, az erev (este) szó gyöke 
rendetlenséget, káoszt is, míg a 
reggel (boker) szó gyöke ren-
det, elkülöníthetőséget is jelent. 
Ennek fényében tehát a fenti 
idézet úgy is olvasható, hogy a 
káoszból rend lett, a strukturá-
latlan massza rendszereződött. 

Ezen a ponton újabb egye-
zést találunk a tórai magyarázat 
és a tudományos elképzelések 
között; mindkettő szerint előbb 
keletkeztek az egyszerűbb, ke-
vésbé komplex dolgok és a bo-
nyolultabbak, összetettebbek 
később (és nem például fordít-
va). Ha jobban belegondolunk, 
ez ellentmondani látszik annak 
a banálisan egyszerű és hétköz-
napi megfigyelésnek, hogy a 
dolgok természetes tendenciá-
ja, hogyha valamivel nem törő-
dünk, nem foglalkozunk, akkor 
az szétesik, elromlik, és nem 
épp ellenkezőleg, egyre bonyo-
lultabb és fejlettebb formákat 
kezd ölteni. Ez tehát egy újabb 
érv arra, hogy a világegyetem, a 
Föld, az élőlények, az ember 
nem „maguktól” keletkeztek. 

Igen ám, de mi volt a terem-
tés előtt? Ez a kérdés egyfor-
mán foglalkoztatja az asztrofi-
zikusokat és a kabbalistákat. A 
tudománynak csak nagyon ho-
mályos elképzelései vannak az 
ősrobbanást megelőző esemé-
nyekről. A teremtéstörténet (és 
az egész Tóra) pedig a „berésit” 
szóval kezdődik, a berésit szó 
pedig a „bét” betűvel, amely 
leírva három oldalról zárt és 
csak előre (az írás iránya felé, 
azaz balra) nyitott. Sok kom-
mentátor szerint ez a zártság 
azt jelképezi, hogy a Tóra csak 
azt közli velünk, mi történt a 
teremtés kezdetének pillanata 
óta; s hogy azelőtt mi történt, 
soha nem fogjuk megtudni. 
 

Kalász Marietta 

A Noách hetiszakaszban az egy-

ség és a konformitás összekeve-

résének veszélyeiről van szó. 

Ábrahám apjának, Teráchnak 

nemzedéke felett egy zsarnok 

uralkodott: Nimrod. Ez volt az 

ún. dor háflágá, a szétszóratás 

generációja, mely sok különbö-

ző nyelvre és kultúrára szakadt. 

Ez a kor félve egy újabb ka-

tasztrofális, pusztító árvíztől 

úgy gondolta, hogy egy min-

denkit egyesítő, nagyszabású 

összefogással épít egy hatalmas 

tornyot. Ezáltal akarta megvé-

deni magát egy újabb isteni 

büntetéstől. Tehát ennek a 

tervnek a megvalósításához 

alapvető feltétel az emberek 

közötti egységes gondolatiság. 

Így hát a világ népei egy 

nyelven, egy kizárólagos célról 

beszéltek. Ez a fajta egység, 

mely első pillantásra oly pozi-

tív, hamarosan hideg, könyör-

telen, gyilkos konformitássá, 

azaz a fennálló rendszerhez va-

ló elvtelen alkalmazkodássá 

süllyedt.  Nimrod, a Nagy Test-

vér irányított mindent és min-

denkit. Ha valaki – mint ahogy 

azt Ábrahám tette – egyéni, el-

térő véleményének adott han-

got, máris a pusztító tűzbe ve-

tették. Nimrod és a dor háflágá 

prototípusa volt a hitleri Né-

metországnak, Sztálin rezsimé-

nek, Kim Észak-Koreájának, az 

iráni mullahok rendszerének, 

Mugabe Zimbabwejának és az 

összes többi elnyomó rezsim-

nek. A fentről erőltetett, irányí-

tott, „lehetetlen” cél, amely az 

emberi szellem elnémításával 

és megnyomorításával, milliók 

kizsákmányolásával jár, mind-

annyiszor halálhoz, pusztítás-

hoz, ill. tragédiához vezet. A 

világnak sokkal több Ábrahám-

ra és kevesebb Nimródra lenne 

szüksége.  

A zsidó nép is egységre tö-

rekszik. Újra és újra az egység 

fontosságáról olvasunk, hal-

lunk, ugyanakkor jellemző né-

pünkre a gondolati sokszínű-

ség. Bár sokan vannak mind 

világi mind vallásos zsidó kö-

rökben, akik ha tehetnék, 

konformitásra kényszerítenék 

társaikat. De a zsidókat más 

fából faragták. Egységes célunk 

van, ami a Tórához, Izrael föld-

jéhez, egymás segítéséhez és a 

világ számára követendő példa 

mutatásához köthető, ám ezen 

céljainkat különböző módokon 

érjük el. Épp a megközelítése-

ink sokszínűségében rejlik a 

zsidóság életereje, épp ezek mi-

att van bennünk egy velünk 

született ellenállás a ránk eről-

tetett konformitás ellen. Úgy 

gondolom, hogy a legnagyobb 

fokú diverzitás valamennyi zsi-

dó közösség közül a vallásos 

csoportoknál figyelhető meg. 

Ám ezek a zsidók jelentős poli-

tikai és akár ideológiai külön-

bözőségeik dacára egységesek, 

azonos a céljuk és ragaszkod-

nak egymáshoz.   

A Teremtő különböző nyel-

vekre, kultúrákra, a tudáshoz 

vezető különféle ösvényekre 

osztotta fel a világot. A zsidó 

nép 12 törzstől származik, me-

lyek sokszor nem értettek egyet 

egyéni és nemzeti jövőjüket il-

letően. Az összhang, a meg-

egyezés hiánya a zsidó nép ese-

tében nem negatív jelenség. 

Feladatunk, hogy ez a múltjá-

ban és elképzeléseiben sokszí-

nű nép megőrizze szent céljá-

nak alapvető egységét, egysé-

gességét. Nem kis feladat, ám 

Ábrahám gyermekeihez méltó. 

 

Forrás: Torah.org 

Fordította: Korn Dvorá 
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Isten és a f izika 

Berésit 
Rabbi Berel Wein 

Egység vagy 
konformitás? 
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Arra kértem Hajdú And-
rást, hogy meséljen az éle-
téről. 
 
1932-ben születtem Budapes-
ten, a zsidóságához nem túl kö-
zel álló, de mégis egyfajta zsidó 
tudattal rendelkező családban. 
Két-három generációt kell visz-
szamenni ahhoz, hogy tradicio-
nális embereket lehessen talál-
ni a családomban. Anyai nagy-
apám használt tfilint, apai rész-
ről azt hiszem, még vagy két 
generációt kell visszafejteni ah-
hoz, hogy hagyományőrző ro-
kont találjunk. Fontos tudni, 
hogy anyai és apai oldalról két 
teljesen különböző típusú zsi-
dóságból jövök. A Hajdú ág, 
azaz az apai oldal alföldi, na-
gyon magyar, hazafi család volt. 
Majdnem mindenki Szatmár 
megyében született, az apám 
Debrecenben. Az ott élő zsidók 
északról, Lengyelországból ér-
keztek, elmagyarosodtak, pa-
rasztokká váltak. Úgy tudom, 
jiddisül őket nevezik „Unter-
landereknek.” Nagyapám elég 
egyszerű ember volt, apámat 
már neveltették. A családban 
sok volt a szobafestő, meg a 
vendéglátóiparos. Nagyon ked-
ves emberekről van szó, sok 
szívvel, lélekkel, és természetes 
értelemmel. Kultúra majdnem 
nem létezett, csak magyar, ze-
nében is a kultúra megállt a ci-
gányzenénél és nem ment más 
irányba.  

Ehhez kontrasztnak jön az 
anyai család, az óbudai szárma-
zás, ahol a bécsi kultúra domi-
nált. Én magam Budán szület-
tem, de Pesten nevelkedtem 
Király utca, Lövölde tér, Gorkij 
fasor, ezen a környéken. Szá-
momra Buda Nyugat-Európát 
szimbolizálta, Pest pedig az Al-
földet, a végtelen szovjet 
sztyeppe folytatását. Később, az 
egész életemben fontos jelentő-
sége lett ennek a kétfajta szár-
mazásnak, a keleti és a nyugati 
kultúra találkozásának, mind-
kettő máig erősen él bennem. 
Nagyon vonzott a nyugati mű-
veltség és művészet, a klasszi-
kus zene, ami aztán el is vitt 
engem Párizsba, ugyanakkor a 
budapesti Zeneakadémián na-
gyon lelkes Kodály-növendék 
voltam, annyira, hogy az ’50-es 
évek elején népdalgyűjtéssel 
foglalkoztam. Bartók és Kodály 
gondolatain nevelkedve folklo-
rista lettem, így ismertem meg 
a magyar falut és kultúrát. Ek-

kor találkoztam a cigánysággal, 
megtanultam oláh cigányul. Ez 
volt tehát az érdeklődésem 
egyik része, ugyanakkor amint 
már említettem, jelen volt ben-
nem egy másik fajta orientáció 
is, ami a nyugati világ felé von-
zott. Ez ’56-ban kulminálódott, 
amikor kimenekültem Párizs-
ba. Akkor kezdődött az a tíz év, 
ami nagyon jelentős, formáló 
időszak volt az életemben.  

De egy kicsit menjünk vissza 
a nehéz évekre. A tények azok 
ugye ismertek. Amikor a néme-
tek bejöttek 1944 március 19-
én, akkor kezdődtek a súlyos 
dolgok. Mi először csillagos 
házban voltunk, ahol kezdetben 
öten, majd ötvenen éltünk egy 
lakásban. Aztán védett házba 
kerültünk, ott még ennél is 
sokkal többen voltunk. Onnan 
aztán a nyilasok a gettóba terel-
tek minket. Voltak, akiket a 
Dunába lőttek, voltak, akik a 
gettóban éhen haltak. Nálunk 
pont akkor fogyott el az étel – 
ha annak lehet egyáltalán ne-
vezni azt, amit ettünk, lisztünk 
volt és szódabikarbónánk, ami-
ből lángost lehetett készíteni 
egyszer egy nap – amikor az 
oroszok bejöttek. Apám és 
anyám elváltak eddigre, szóval 
teljesen külön vészelték át ezt 
az időszakot. Én anyámmal ne-
velkedtem, aki bőszen támogat-
ta a művészi hajlamomat. Elég 
későn kezdtem el zongorázni, 
bár mindig élt bennem a szere-
tet a zene iránt, nem nagyon 
volt módunk arra, hogy zongo-
rát béreljünk, és én nem akar-
tam más hangszeren tanulni. 
Amikor sikerült zongorát bé-
relnünk, anyukám gyakran ját-
szott rajta. Azt hiszem, abban, 
hogy zenei pályára léptem, az 
volt a döntő mozzanat, amikor 
anyámat hallottam Chopin bal-
ladákat játszani. Miután vége 
lett a háborúnak, akkor kezd-
tem el behozni azt az őrületes 
lemaradást, ami köztem, és 
azok között a fiatalok között 
volt, akik hat éves koruk óta 
képezték magukat. Én már 13 
éves elmúltam ekkor. Ennek 
ellenére 18 éves koromban  be-
kerültem a Zeneakadémiára, 
először mint zongorista, aztán 
később mint zeneszerző. Etno-
muzikologiával, vagyis népze-
nekutatással kezdtem foglal-
kozni, egy cigánykantátával fe-
jeztem be a zeneakadémiát, 
ami elég nagy sikerűnek számí-
tott. Valószínűleg, ha akkor 

Magyarországon maradok, ak-
kor a karrierem együtt nőtt 
volna Petrovics Emillel és a 
többiekkel, az akkori növendék 
társaimmal, barátaimmal. Ba-
ráti kapcsolatban voltam vi-
szont két idősebb kollégával is, 
Kurtág Gyurival és Ligeti Gyu-
rival, mind a kettő világhírű 
zeneszerző lett, Kurtággal ma is 
nagy barátságban vagyok. Lige-
ti ugye már meghalt, de tőle el 
is távolodtam kicsit. ’56-ban 
még együtt akartunk disszidál-
ni, ugyanarra az autóbuszra 
volt jegyünk, csak aztán akkor 
mégsem sikerült kiutaznunk. 
Ők mind a ketten egész életüket 
a Nyugatra tették föl. Bár 
Kurtág Magyarországon ma-
radt nagyon sokáig, mégis ő 
jelentette mindig a nyugati is-
kolát, ő rajta keresztül ismertük 
meg Schoenberget, és a nyugati 
világ ideáit.  

A zsidóság ekkor még nem 
érdekelt. Mindenekelőtt a Nyu-
gat iránti vonzalmamat kellett 
kiélnem, ami abban nyilvánult 
meg, hogy mindent, amit csak 
lehetett, francia nyelven kezd-
tem el tanulni és olvasni. Iro-
dalmat és tudományokat, főleg 
szociológiát, pszichológiát és 
filozófiát. Tulajdonképpen a 
„nyugati intellektüel” és zene-
szerző prototípusává akartam 
magamat formálni. Valamiért 
ez végül mégsem sikerült telje-
sen, valami nem stimmelt, nem 
éreztem jól magam a francia 
zenei életben. Soha nem tudott 
eltűnni a színről a Kodály-
növendék, akinek kellettek a 
gyökerek, a mélység. Ez az 
énem vezetett el a párizsi idő-
szak utolsó éveiben ahhoz, 
hogy megismerjem a zsidósá-
gomat. De amint említettem, 
ehhez idő kellett. Az első három 
évben az a magyar fiú volt kint 
Franciaországban, mint aki 
Ady, vagy Illyés Gyula is volt, 
akik mind a Nyugatért lelke-
sedtek. Ekkoriban a párizsi 
konzervatóriumon tanultam, 
27 évesen próbáltam ösztöndí-
jat szerezni cigány kutatásra, 
de ez nem sikerült. Filmzenéket 
és balettokhoz kísérő zenéket 
komponáltam.  Mindebből elég 
nehezen tudtam csak megélni, 
viszont tulajdonképpen nagyon 
vidáman éltem, igazi párizsi 
bohémsággal. Azonban előbb-
utóbb muszáj volt új munkát 
keresnem, amit végül Tunizban 
találtam meg, zenetanári mun-
kát kaptam a konzervatóriu-

mon. Olyan világra leltem 
Tunizban, ami semmi addigi 
élményemre nem hasonlított. 
Nem hasonlított Magyarország-
ra, nem hasonlított Franciaor-
szágra. Szerettem benne azt a 
mediterrán könnyűséget, amit 
korábban már olaszországi út-
jaimon is megtapasztaltam. 
Tunizban jöttem rá, hogy nem 
vagyok francia, és soha nem is 
leszek az, magyar pedig már 
régóta nem vagyok. Ott talál-
koztam olyan zsidó emberek-
kel, akik között – bár nem val-
lási alapon – elindult bennem 
valamiféle zsidó tudat.  

Na mármost, ha az ember el-
fogadja a zsidó identitását, ak-
kor felmerül a kérdés, hogy 
mégis mi ennek a tartalma.  
Eleget foglalkoztam etnológiá-
val ahhoz, hogy tudjam, identi-
tás nem létezik önmagában. Ez 
nem csak egy sors, vagy egy ál-
lapot. De akkor mégis, mit je-
lent számomra a zsidóság? 
Nagy szerencsére találkoztam 
egy bácsival, akihez – amikor 
visszamentem másfél év után 
Párizsba – elkezdtem tanulni 
járni. Nem lehet talmudistának 
nevezni, de mindenhez értett, a 
kabbalához, midrásokhoz, ez 
volt az élete. A zsidó Litvániá-
ból származott, azok közé a 
nagy zsidó fejek közé tartozott, 
akik a két világháború között 
elkallódtak mindenfelé, Berlin-
be, Párizsba.  Gottverstein, azaz 
„Istent megérteni” volt a neve. 
Ő kezdett el tanítani. Gyerek-
fejjel nem szerettem a héber 
nyelvet, és a hittant sem. Talán 
a Bibliát igen, az volt az egyet-
len, amit élveztem tanulni. 
Most felnőtt fejjel viszont el-
kezdtek érdekelni ezek a dol-
gok, legfőképpen a Talmud. 
Ezért is iratkoztam be egy esti 
jesivába, ahol a Talmudból ol-
vastunk és fordítottunk. Köz-
ben volt még valaki, aki hatás-
sal volt rám. Megismertem egy 
amerikai filmrendezőt, akivel 
sokat beszélgettem, ő akkori-
ban kezdte a Talmudot tanul-
mányozni, aztán ’64-ben, mikor 
már visszajöttem Tuniz-ból, 
együtt kezdtünk dolgozni egy 
filmen. A vele folytatott beszél-
getések következtében kezdtem 
el egyre erősebben érezni azt, 
hogy egyszerűen lehetetlen, 
hogy nem ismerem a Talmudot, 
miközben olyan sokat olvastam 
filozófiát és más tudományo-
kat.  Nem is azzal az intencióval 
kezdtem el tanulni, hogy akkor 
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most vallásos leszek. Ebből az 
egész tanulósdiból végül az lett, 
hogy ’65 tavaszára elhatároz-
tam, hogy akkor mostantól kó-
sert fogok enni. Ezután men-
tem először Izraelbe egy Adler 
nevű ember segítségével. Pá-
rizsban ismertem őt meg, kuta-
tóként vettünk részt együtt egy 
szemináriumon. Azt kérdezte 
tőlem, hogy miért a cigányságot 
kutatom, amikor a zsidóságban 
sokkal több kutatni való dolog 
van, egy ilyen kutatáshoz rá-
adásul ösztöndíjat is lehetne 
szerezni. Én nagyon büszkén 
azt válaszoltam, hogy engem 
csak a cigányság érdekel. Végül 
is, utólag tudom, hogy a cigá-
nyokon keresztül tanultam meg 
nagyon sok olyan problémáját a 
zsidóságnak, amit asszimilált 
zsidóként nem értettem volna 
meg. Ez az Adler tehát mindig 
hívott engem Izraelbe, és egy 
későbbi alkalommal, amikor 
Párizsba jött és érdeklődött fe-
lőlem, egy közös barátunk 
mondta neki, hogy vallási má-
niában szenvedek. Ekkor ismét 
felkeresett, és ezúttal sikerült 
meggyőznie afelől, hogy Izrael-
ben van a helyem. 

 
Sikerült megtölteni tarta-
lommal azt az üres „identi-
tás keretet”, amelyről ko-
rábban beszélt? 
 
Igen, először is meg kellett ol-
dani az identitás kérdését, meg-
teremteni magamban annak 
kulturális, szellemi alapját. Ezt 
ugye többféleképpen is meg 
lehet tenni, több irányba is el 
lehet indulni. Én végül is a zsi-
dóságnak nem azt a formáját 
választottam, amit itt cháredi-
nek (ultraortodox vallásos) ne-
veznek. Teljes mértékben szoli-
dáris maradtam Izrael minden-
féle zsidóságával szemben. 
Nem csak azokkal, akik tanul-
nak, és vallásosak, sok olyan 
barátom is van, aki nem vallá-
sos. Ilyen szempontból biztos, 
hogy társadalmilag középen 
állok. Nagyon fontos, hogy 
semmi nincsen elvágva az éle-
temben, nem szakadtam el a 
múltamtól. Nem tartozom azok 
közé az úgynevezett báál 
tesuvák közé, akik, amikor 
megismerik a zsidóságot, akkor 
elhagyják a régi életüket, és tel-
jesen más életformába kezde-
nek. Én nálam nincs törés. Azt 
hiszem, az az én szerepem az 
életben, hogy két ellentétes vi-
lágot összekössek. A kezdeti 
nyugati irányultságomat a ké-
sőbb szerzett zsidósággal pró-
bálom összekötni, megérteni, 
ennek a kettősségnek az összes 
kihívásával együtt. Nem érzek 

sértődöttséget Magyarországgal 
szemben, bár látom a nehézsé-
geket, hisz sok barátommal tar-
tom a kapcsolatot. Amióta itt 
élek Izraelben, azóta értem meg 
igazán Franciaországot is, és 
azt, hogy a Franciaországban 
eltöltött évek kellettek ahhoz, 
hogy most itt legyek. A felesé-
gem francia, azelőtt tért be, 
hogy én megismertem volna. Ő 
úgy talált rá a zsidóságra, hogy 
semmi nem predesztinálta erre. 
Meg szoktuk látogatni a roko-
nait, és ilyenkor sem zavar az a 
látszólagos ellentmondás, amit 
két különböző kultúra találko-
zása okozhatna. Lehet azzal vi-
tatkozni, hogy csak nekem 
stimmel ez az életforma, de ná-
lam így működik ez. Na most 
erre jön a hat gyerekünk, akik-
nek ilyen összetett identitásra 
kell alapozniuk sajátjukat. Az 
én összes rétegemre, és a fele-
ségem összes rétegére. Ezzel 
persze nem könnyítjük meg az 
életüket, hiszen nem olyan egy-
értelmű társadalomban nevel-
kedtek, mint amilyenben a leg-
többen szoktak Izraelben. Ők 
nem mondhatják, hogy ilyenek 
vagyunk, vagy olyanok va-
gyunk. Folytatják azt a kere-
sést, ami a feleségemet is és 
engem is jellemez. Magamat is 
úgy írnám le, mint egy örök ke-
resőt.  A keresésem során meg-
fordult a fejemben, hogy hogy 
létezik az, hogy ahhoz, hogy a 
zsidók zsidónak maradhassa-
nak meg a bibliai időktől 1900-
ig körülbelül, az kellett, hogy 
évezredeken  keresztül bármely 
körülmények között, minden 
ellenére, valamit képesek le-
gyenek fenntartani a zsidóság 
folytonosságából. A középkor-
ban, az inkvizíció alatt, mindig. 
Felmerült bennem a kérdés, 
hogy hogyan lehet elvágni a 
több ezer éves folyamatot az 
elmúlt ötven évre hivatkozva. 
Megkérdőjeleztem a szüleimtől 
kapott emancipációt, legalábbis 
abból a szempontból, hogy ha 
nem is szeretem, vagy ismerem 
a zsidóságot, mégis csak ki kel-
lene próbálni azt, hogy mit is 
csináltak elődeink annyi éven 
keresztül. Valóban sikerült is 
visszaugranom azt az 50-60 
évet, ami kiesett, azonban nem 
vesztettem el azt sem, aki ko-
rábban voltam.  Mert ami meg-
van, azt nem veszti el az ember. 
Van egy jó barátom Pesten, azt 
kérdi tőlem, hogy hát képes 
voltál ezt a zsidó emancipációt 
elveszteni? Te egy zeneszerző 
vagy, és nem egy egyszerű 
polishi zsidó, hát hogy képze-
led? Nem tudtam akkor a vá-
laszt, csak azt mondtam, hogy 
ami igaz az embernél, az meg-

marad, azt nem lehet elveszte-
ni. Mivel azonban az emanci-
páció él a gondolkodásomban, 
nem kell még hangsúlyozni az 
életformámmal, anélkül is jelen 
van. És nagyon is szükséges. 
Ezáltal tudok kommunikálni a 
növendékeimmel. Jön egy nö-
vendék, akinek meg van a zene-
szerzés nyugati formája, de fo-
galma nincs a zsidóságról. Vagy 
fordítva, van olyan növendék 
is, aki csak a zsidóság mélysé-
gét ismeri, de elképzelése sincs 
arról, hogy hogyan konfrontálja 
ezt azzal az egésszel, ami a vilá-
gon történik. Ilyenkor tudok 
segíteni azzal, hogy maga a 
személyiségem is egyfajta híd. 
Nehéz dolog hídnak lenni.  
 
Hogyan alakult a profesz-
szionális élete?  
 
Mint zeneszerző én itt, Izrael-
ben realizáltam magam igazán, 
hiszen mielőtt idejöttem, legin-
kább csak tanultam és kutat-
tam. Abban, amivé váltam, na-
gyon nagy a magyar iskola ha-
tása. A 60-as 70-es években 
teljesen egyedülállónak számí-
tott az elképzelésem arról, hogy 
milyen legyen az izraeli zene. 
Próbáltam úgy megfogalmazni 
a zsidó zenei módot, hogy ab-
ban ne csak a folklorista tradi-
cionális vonal legyen jelen, az-
zal együtt, hogy persze a folklo-
rista múltam is megnyilvánul a 
zenémben. Misnákat zenésítet-
tem meg, bibliai részleteket, 
például a Kohelet könyvét. A 
komponálás mellett a kutatást 
szintén folytattam. Chászid és 
klezmer zenét kutattam, ami 
még egyáltalán nem volt olyan 
közismert, mint ma, leginkább 
csak a cháredieknél élt. Kicsit 
úgy tekintettem magamra, mint 
Kodály és Bartók izraeli folyta-
tására. A zeneszerzés és a kuta-
tás mellett nagyon fontos a pe-
dagógiai munkám. Tulajdon-
képpen az is a magyar iskolából 
származik, hogy a tanítás, a 
folklór és a zeneszerzés komp-
lexen, együtt kell, hogy jelen 
legyen. Fontos elv, amit megta-
nultam, hogy addig nem lehet 
valaki zeneszerző, amíg nem 
ismeri az országát, a népét, an-
nak nyelvét, kultúráját. Ez a 
fajta tudatosság a zeném ma-
gyar oldala. A másik oldala a 
francia, intellektuális élménye-
imből fakad. Az a fontos, ami a 
két irány szintéziséből tud 
megszületni. 
 
Tehát a zenéjében tükrö-
ződik az a sok-sok réteg, 
ami a személyiségét jel-
lemzi. 
 

Mondhatom, hogy a zenémben 
még jobban jelen van minden 
rétegem. Első zsidó zenei mű-
vem a Misna megzenésítése 
volt, vagy még pontosabban 
kifejezve, a zenét, amit kompo-
náltam, a Misnával azonosnak 
szántam. Nem folklór, hanem 
teljesen személyes alapon köze-
lítettem meg a témát. Na, ez 
nagyon nyugati nálam, hogy én 
soha nem gondolkodom kollek-
tív fogalmakban, hanem min-
dig személyes módon, ugyan-
akkor azt is tudom, hogy egy 
közösség nem így gondolkozik, 
nem ennyire individualistán. 
Ezt Magyarországon tanultam 
meg, népzenekutatóként pon-
tosan tisztában vagyok ezzel. 
Meg kell érteni, hogy milyen 
módon gondolkodik és él egy 
nép, egy közösség, ugyanakkor 
nagyon individualista fejem 
van a mai napig. Ilyen módon 
meg van bennem a nyugati in-
dividuális gondolkozás, és az 
ősiesség, a közösséghez tarto-
zásnak egy nagyon különös és 
nagyon labilis szintézise. Így, 
ahogy elmondom a története-
met, úgy hangzik, mint egy 
„happy end” történet, hogy 
minden rendbe jött, eddig baja-
im voltak, most meg már rend-
ben van, megtaláltam a megol-
dást, a szintézist. Valójában 
semmi sem ilyen egyszerű, az 
életnek nincs egy ilyen megol-
dása. Ugyanolyan nehéz most 
is, mint mindig is volt. Csak 
mégis, a kereső ember közele-
dik a belső igazságához, vagy 
legalábbis remélem. A zenében 
viszont az is ki tud jönni, amit 
az ember az életében nem tud 
realizálni. Az elmúlt húsz-
huszonöt évben a gyerekko-
romnak a legrégebbi rétegei 
jöttek ki a zenémben. Ha a mű-
vész elvágja magát a gyerekko-
rától, akkor vége. Ami engem 
megtart az összes dologgal 
együtt zenésznek, művésznek, 
az az, hogy a legspontánabb és 
a legösztönösebb gyerekkor na-
gyon mélyen él bennem. Mind-
az, amit a mindennapi életben 
például, mint nagypapa nem 
tudok realizálni. Ilyen szem-
pontból a zenében nagyon sok 
regressziós elem van. És nem 
csak a gyerekkor, hanem a nép 
mélységébe is le kell tudni 
ereszkedni. Soha nem az volt a 
célom, hogy adaptáljam ma-
gam, hogy a felszínen éljek, és 
próbáljak felületes módon ki-
csit művész, kicsit zsidó, kicsit 
egyetemei tanár és minden 
egyéb lenni. Mindig az egészet, 
egyben szerettem volna a maga 
mélységében átélni, az összes 
problémájával együtt. 

Magyari Judit 
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Ha igaz, hogy 1600-ban szüle-
tett és 1660-ban halt meg – 
ezek az adatok inkább valószí-
nűek – akkor az idén a Tóra 
adás ünnepén volt 250 éve, 
hogy Jiszráel ben Eliézer, nép-
szerű nevén: Báál Sém Tov, a 
Jó Név ismerője, befejezte földi 
pályafutását.  

A betűket felhasználva rövid 
elnevezése BEST, az omer-
számlálás idején már azon na-
pokat vette számba, amikor ta-
lálkozhat Simon bár Jochájjal, 
és a Tizek Társaságának tagjai-
val, akik a Zohárt, a ragyogás 
könyvét, a Kabala alapművét 
alkották. Járta az erdőket, an-
nak csendje különösen alkal-
mas volt a gondolkodásra, a 
meditációra. Figyelte az állato-
kat, életmódjukat. De járta a 
városokat is mint borkereske-
dő, és tapasztalta a kicsiny 
stételek – települések – nyo-
morát. Látta, hogy a módosabb 
gazdák tanítják gyermekeiket, a 
napi gondokkal küzdők pedig 
éppen, hogy az imádkozásra, 
írásra, olvasásra képesek utó-
daikat oktatni. A természet jó 
ismerőjeként egészségügyi ta-
nácsokat is tudott adni. Így 
gyógyító emberként megbecsü-
lést szerzett a nép körében.  

Tanúja volt egy jelenetnek. 
Egy péntek este a helyi rabbival 
lépett az imaházba. A rabbi ki-
kelt magából, erős szavakkal

ostorozta a teremben jelenlévő 
tucatnyi favágót, mert sáros 
bocskorban léptek be az Örök-
kévaló házába, fejszéjüket a 
kamrában hagyva. BEST a 
megszégyenítettek védelmére 
kelt. Ezek az emberek a he-
gyekből jöttek, siettek, hogy a 
Szent Nap beállta előtt a sülbe 
jussanak. A reggeli imához bi-
zonyára megfelelő öltözékben 
érkeznek, de a mostani állapo-
tukért sem érdemelnek elma-
rasztalást. Inkább szólni kell 
hozzájuk jó szóval, érthetően. 
Dalolni, sőt táncolni is lehet 
velük. Megnövelve a sábesz 
délután harmadik lakoma je-
lentőségét, olyankor kenyeret, 
halat adott nekik, utána oldott 
hangulatban magyarázta a 
Tant. Elsősorban a szegény ré-
teggel érttette meg magát. 
Mindent elkövetett, hogy a ne-
hézsorsúak gyerekei is tanulják 
a Tóra igazságát. Hirdette: a 
Teremtőt lehet szolgálni a tör-
vények betartásával, a jócsele-
kedetek gyakorlásával, de evés-
sel-ivással is. Ő maga nem írt, 
tanítványai írtak helyette. Hir-
dette, hogy a teremtés alkalmá-
val nicoszok (szikrák) szóród-
tak szét az egész világon. Össze 
kell szedni ezeket. Izrael felada-
ta a nicoszok megtalálása. Pél-
dául a zsidó kereskedő eljut 
olyan helyre, ahova az ima sza-
va soha el nem jutott. Iszik ott

egy pohár vizet, de előtte el-
mondja a szokott áldást. Ezzel 
tisztelgett a Mindenható előtt, 
amelyet rajta kívül még senki 
meg nem tett. Tehát megtalált 
egy elszórt szikrát.   

A világ fundamentuma az 
igaz ember, a cádik. Ezt a meg-
állapítást többféleképpen ér-
telmezik. Például úgy, hogy 36 
igaz emberen nyugszik a földi 
világ. Maguk sem tudják, mi-
lyen teher nyomja vállukat. Ha 
közülük eltávozik valaki, egy 
más jelölt lép azonnal a helyé-
be. Mások véleménye eltér ettől 
az állásponttól. A 36 kiemelt 
személyt nem vitatják, de úgy 
gondolják, minden közösség 
centrumában legyen egy mes-
ter, tanító, rebbe – tehát egy 
cádik – aki irányítja és gondját 
viseli közösségének. Hozzájáru-
lása nélkül nem köttetik házas-
ság, nem bonyolódik üzlet, 
nincs olyan kérdés, amelyben 
ne kérnék tanácsát. Segít neki 
famulusa, támasza, és a helység 
világi vezetője, tehát kialakul 
körülötte egy udvartartás. A 
helyettesének kinevezett mezé-
ricsi Mágidnak az udvara a pél-
da, ezen kívül belzi, vizsnyici, 
szánci, szaploncai (Spinker), de 
sátoraljaújhelyi, károlyi, bod-
rog-keresztúri, olaszliszkai stb. 
udvarokról beszélünk. A híve-
ket jámboroknak, chászid-
oknak nevezik. A szó a liturgiá-

ból és a történelemből már is-
mert. Például a hasmeneusok 
lázadása idején, akik csatlakoz-
tak Mátitjáhu modini pap tábo-
rához, azokat nevezték elsőnek 
jámboroknak, chászidoknak.  

A chászid mozgalom lénye-
gében BEST halála után alakult 
ki. Bár már ő hangsúlyozta, 
hogy a cádikok gondolkodás-
módja nem egyforma. Egyik 
cádik a tanulást tartja fonto-
sabbnak, másik az aktivitást, a 
tettet. Egyik magába fordul, 
meditál, a másik a közösség 
élén irányít. A chászid mozga-
lom értékelése a vallásos zsidó-
ságot a mai napig megosztja. Az 
ellenzők, a mitnagdimok féltek 
egy új sábátájizmustól. A Vilnai 
Gáon még a temető látogatást 
is korlátozta, nehogy az igaz 
ember szellemiségét a bálvá-
nyozás szintjére süllyesszék. Az 
emberen csak a Teremtő tud 
segíteni. A cádik, az igaz ember 
közvetítő lehet a sírját látogató 
és a Teremtő között. Mások 
szerint, amikor a Teremtő se-
gítségét kérjük egy fontos kér-
désben, akkor az igaz ember 
érdemeire hivatkozunk, talán 
nekünk nincs érdemünk, az ő 
érdemeire való tekintettel jön a 
segítség.  

A szóbeszéd szerint Báál 
Sém Tovval, a jó név ismerőjé-
vel a kállói rabbi mint ifjú em-
ber találkozott Szerencsen. A 
dátum szerint kilenc éves lehe-
tett akkor ifjú emberünk. De 
erről majd legközelebb érteke-
zünk. 

 
Deutsch Gábor 

A Dávid király családjából 
származó Rámbám idejében 
sok olyan zsidó élt Egyiptom-
ban, akik muszlim hitre tértek. 
Sok rabbi azonban nemcsak 
őket kritizálta élesen, hanem 
azokat a zsidókat is, akiket 
nyilvánosan arra kényszerítet-
tek, hogy az iszlám előírásait 
gyakorolják. Ezek a rabbik az 
áttérésre kényszerített hittest-
véreikről is azt tartották, hogy 
olyanok, mint a mesumodim, 
azaz a kikeresztelkedettek, ill. 
azt, hogy ezeknek a zsidóknak 
sincs részük az Eljövendő Vi-
lágban. A fiatal Rámbám már 
elég bölcs volt ahhoz, hogy 
megértse az áttérésre kénysze-
rítettek helyzetét és a védel-

mükre keljen. Igeret hásmád 
című hosszú, levélként írt érte-
kezésében úgy véli, hogy 
mindennek ellenére, amit ezek 
a hitsorsosok tettek, zsidók ma-
radtak és nem szabad kétség-
beesniük. Mélyen elítélte azo-
kat, akik a mesumodim kifeje-
zéssel merték illetni a kény-
szerből áttérítetteket, mert ér-
velése szerint ez a kifejezés csak 
a hitüket önszántukból elha-
gyókra alkalmazható. Ez pedig 
óriási különbség. Mindazonál-
tal arra bátorította az áttérésre 
kényszerítetteket, hogy amilyen 
gyorsan csak lehet, térjenek 
vissza őseik hitéhez, és ameny-
nyiben a külső körülmények 
lehetővé teszik, újra gyakorol-

ják – nyilvánosan is – a zsidó 
vallást. 

A kiváló doktor hírében álló 
Rámbám, Szaladin, egyiptomi 
uralkodó orvosa volt. Ez a tevé-
kenység biztosította számára a 
párnószét (megélhetést), de ez 
rengeteg munkával járt, ill. na-
gyon fárasztó volt, így alig ma-
radt ideje művei, köztük a már 
említett Misné Torá (Jád 
Hácházáká) megalkotására. A 
„jád” szó számértéke 14 (jud: 
10, dálet: 4), mely a Misné 
Torá fő részeinek számával 
egyezik meg. Rabbi Móse ben 
Májmun a gálut (szétszóratás) 
szörnyű nehézségei miatt írta 
meg ezt a művet. Úgy gondolta, 
a  zsidók  talmudi  tudása  egyre 

 
 
 
kevesebb és már nem képesek 
olyan mélységekben (illetve 
olyan magasságokban) befo-
gadni a Gemárát, mint a ko-
rábbi generációk. A zsidó nép, 
mint mondta, egyszerűen nem 
képes megfelelni a zsidó vallás 
törvényei által támasztott köve-
telményeknek, mert a gálut 
borzasztó körülményei olyan 
károkat okoztak, melyek a Tó-
ratanulásban is éreztették a ha-
tásukat. Tehát azért alkotta 
meg a Misné Torát, hogy az ám 
szegulá (választott nép) ren-
delkezésére álljon egy olyan 
útmutató, mely érthetően, fo-
galmi zavarok nélkül és mellőz-
ve a mély pilpult (talmudi viták 
és okfejtések) segítse a zsidósá-
got a háláchá (vallási törvé-
nyek) útvesztőiben. Rámbám a 
Misné Torát héberül írta meg, 
a könnyebb eligazodás céljából 
pedig fejezetekre bontotta. 

 

 

Báál Sém Tov 
A vallás zsenije 

 

Rámbám élete 
– 2. rész – 
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Maimonidész másik mes-
terműve a Széfer Hámicvot cí-
met viseli. Azt sokan tudják, 
hogy a zsidóságban 613 micvá 
(parancsolat) van, azt azonban 
már kevesen, hogy melyek 
ezek.  Nézetkülönbségek van-
nak abban a vonatkozásban is, 
hogy a micvák mire is kötelezik 
a zsidókat. Rámbám minden 
egyes micvát megmagyaráz eb-
ben a művében és mindegyik 
parancsolat esetében kifejti, 
hogy ezek milyen tartalmú, mi-
lyen mértékű kötelezettségeket 
rónak a zsidó nép tagjaira. 

Kortársai közül sokan fog-
lalkoztak a görög és az arab fi-
lozófiával, és ebből kifolyólag 
nem kevés emberben ébredtek 
fel olyan kérdések, amelyek a 
Tórát, ill. a zsidó hitet is érin-
tették. Erre a nagy érdeklődés-
re mintegy válaszként írta meg 
Rámbám monumentális filozo-
fikus művét, a More Nevu-
chimot, azaz a Tévelygők útmu-
tatóját. Akárcsak a Misnára írt 
magyarázatait, ezt is arabul ír-
ta, hogy a tömegek számára is 
elérhető és érthető legyen. A 
Tévelygők útmutatójában Rám-
bám elmagyarázza, hogy nincs 
semmiféle ellentmondás a logi-
ka és a hit között, bebizonyítja 
a zsidó vallás alaptételeinek 
igazságát és magyarázatot fűz a 
Tóra micváihoz. Ez a mű nap-
jainkban is a zsidó gondolko-
dást meghatározó alapkönyv.  

Rámbám 1204-ben halt 
meg, három hónappal azelőtt, 
hogy betöltötte volna életének 
70. évét. Kérésére Izraelben 
temették el a Kineret-tóra néző 
Tibériásban, ahová egész életé-
ben vágyott. Az egész zsidó vi-
lág gyászolta.  

Fia, Rabbi Ábrahám az apja 
nyomdokait követte. Szintén 
nagy Talmud-tudós volt, szá-
mos fontos Tóramagyarázata 
maradt fent és ő is a szultán 
udvarában szolgált, mint kiváló 
orvos. 

A Chájé Szárá hetiszakasz 
(melynek jelentése: „Sára éle-
te”) Sára halálával kezdődik, a 
Vájechi hetiszakasz (magyarul: 
„És élt”) Jákob halálát meséli 
el. Vajon miért az életre utal-
nak a hetiszakaszok nevei, ha a 
halálról szól a tartalmuk? Azt 
szokták mondani, hogy a 
cádikok (igaz emberek) haláluk 
után is élnek. Nyolc évszázad-
dal ezelőtt temették el 
Rámbámot, de művei olyan 
fénnyel ragyognak, hogy általuk 
alkotójuk is „tovább él” a zsidó-
ságban. 

 

Forrás: JewishHistory.org 
Fordította: K. Á. 

MSN’ – A Misnában1 tanuljuk: 
egy SÓFÁR, AMI ketté-
HASADT, két külön darabra2 
ÉS a használója ÖSSZECSA-
TOLTA – valamilyen módon 
összeragasztotta2 a részeket, 
PASZUL – nem használható 
Ros Hásánákor a tórai paran-
csolat (3Mózes 23:24) végre-
hajtásához szükséges sófár-
fújáshoz, mert olyan, mintha 
két sófárt fújna, márpedig a Tó-
ra szövegében szereplő „sófár” 
egyes számban van, amiből böl-
cseink úgy tanulják, hogy egy, 
és nem több sófárt szükséges 
fújni.2,3 Ha valaki ÖSSZE-
CSATOLTA különálló SÓFÁ-
ROK TÖREDÉKEIT, az szin-
tén PASZUL – nem használ-
ható Ros Hásánákor a 
sófárfújáshoz a már említett 
okból kifolyólag. Ha valaki va-
lamilyen körülményből adódó-
an a sófárt KILYUKASZ-
TOTTA, ÉS utána a lyukat 
LEZÁRTA; HA a betömött 
lyuk AKADÁLYOZZA A FÚ-
JÁST, PASZUL – nem hasz-
nálható Ros Hásánákor, mert a 
hangot segítség nélkül kell a 
sófárból megszólaltatni2; HA 
NEM akadályozza a fújást, 
KÓSER – használható Ros 
Hásánákor. 

A misna eddig a sófár álla-
potával kapcsolatos dolgokat 
vette át, most pedig áttér a fú-
jás helyszínéből adódó kérdé-
sekre. 

AKI egy GÖDÖRBE 
FÚJT4 sófárt, VAGY CISZ-
TERNÁBA, VAGY PITASZ-
BA – nagy méretű hordóba2; 
HA a SÓFÁR HANGJÁT 
HALLOTTA fújás közben, 
JACA5 – teljesítette a ros 
hásánái sófár-fújás tórai köte-
lezettségét; HA a VISSZ-
HANGOT HALLOTTA, és 

nem a sófár hangját, akkor 
NEM JACA – nem teljesítette 
kötelezettségét. 

A misna most áttér a sófárt 
fújó és az azt hallgató személy 
szándékainak áttekintésére. 

ÉS IGY6, AKI ELHA-
LADT A ZSINAGÓGA MÖ-
GÖTT, VAGY a HÁZA KÖ-
ZEL – hallótávolságon belül 
VOLT A ZSINAGÓGÁHOZ, 
és Ros Hásáná napján véletle-
nül pont akkor tartózkodott ar-
rafele, amikor a sófárt fújták és 
hallotta a SÓFÁR HANGJÁT, 
VAGY Purim napján véletlenül 
pont akkor tartózkodott arrafe-
le, amikor Eszter könyvét, a 
MEGILÁT Esztert olvasták 
föl7 és halotta az olvasó 
HANGJÁT; HA odafigyelt, és 
SZÍVÉT – gondolatait a fújás-
ra vagy a felolvasásra IRÁ-
NYÍTOTTA, JACA – teljesí-
tette a sófárfújás vagy megila-
felolvasás meghallgatásának 
kötelezettségét, HA pedig 
NEM figyelt oda azzal a szán-
dékkal, hogy teljesítse a kötele-
zettséget, NEM JACA – nem 
teljesítette azt. Két ember egy-
szerre hallgathat sófárfújást 
vagy megila-olvasást, és mégis, 
ANNAK ELLENÉRE, hogy 
EZ is HALLOTTA ÉS EZ is 
HALLOTTA, EZ – amelyik 
IRÁNYÍTOTTA SZÍVÉT – 
odafigyelt, és ezzel teljesítette a 
kötelezettségét; EZ pedig – 
amelyik NEM IRÁNYÍTOT-
TA SZÍVÉT – nem figyelt oda, 
nem teljesítette kötelezettségét. 

GM’ – A Gemara8 a követ-
kező diszkussziót közli a misna 
befejező részével kapcsolatban, 
azt a kérdést feszegetve, hogy a 
micvák végrehajtásakor szük-
ség van-e ún. kávánára, irányí-
tott szándékra, vagy anélkül és 
teljesíti valaki a parancsolatot. 

A Gemara  ellentmondást vél 
felfedezni két tanitás között. 

A Rabbik a következő dönt-
vényt KÜLDTÉK SMUÉL9 
APJÁNAK egy adott kérdés-
ben: ha valakit Pészách első 
estéjén, amikor a tórai előírás 
szerint kötelező maceszt enni, 
KÉNYSZERÍTETTEK arra, 
hogy MACESZT egyen, ő pe-
dig EVETT, JACA – teljesítet-
te kötelezettségét. KI KÉNY-
SZERÍTETTE? HA AZT 
MONDOD, hogy DÉMON 
kényszerítette, azaz valamiféle 
tudattalan állapotban hajtotta 
végre a micvát, amikor az illető 
nem volt tisztában cselekedeté-
vel; ez nem elfogadható magya-
rázat, HISZEN R”T – a rabbik 
tanították egy bárájtában10: 
egy olyan személy aki ÓRÁK-
BAN – bizonyos időszakokban 
ÉPELMÉJŰ, azaz beszámít-
ható, és bizonyos ÓRÁKBAN 
– időszakokban TÉBOLYO-
DOTT, azaz nem beszámítha-
tó; AMIKOR ÉPELMÉJŰ – 
beszámítható állapotban van, 
AKKOR MENTÁLISAN 
ALKALMAS MINDEN 
DOLGÁRA – felelős tetteiért, 
és képes a micvák végrehajtásá-
ra; AMIKOR TÉBOLYO-
DOTT – nem beszámitható 
állapotban van, AKKOR 
MENTÁLISAN ALKAL-
MATLAN MINDEN DOL-
GÁRA – a halachikus kötele-
zettségeit nem képes ellátni. – 
? – A Gemara válaszol: M”R 
ÁSI– Mondta Ráv Ási11: az 
eset, amiről a döntvényt 
Smuélnek küldték, azt írja le, 
mikor az illetőt PERZSÁK 
KÉNYSZERÍTETTÉK a ma-
ceszevésre, és az illető tisztában 
volt azzal, hogy annak ellenére, 
hogy kényszerítik, mégis egy 
tórai kötelezettséget teljesít. 

1 Babilóniai Talmud, Ros Hásáná traktátus 27a. A Misna a szóbeli tan először írásba foglalt része, melyet Rabbi Jehuda Hánászi 
jegyzett le, i.sz. 200 körül. Misnának hívjuk a hat rend egészét, csakúgy, mint az egyes fejezetek különálló misnáit. 
2 Rási magyarázata (Rabbi Slomo Jiccháki, XI. századi kommentátor, a talmudi fóliánsok belső szélén található kommentár      
szerzője). 
3 Toszafot (a talmudi fóliánsok külső szélén szereplő kommentár, szerzői a XII-XIV században éltek) megjegyzi, hogy amennyiben 
Rási értelmezése szerint olvassuk a misnát, úgy a benne szereplő esetek közül az első (kettéhasadt sófár) és a második eset (törött 
darabokból összerakott sófár) között nincs lényegi különbség, márpedig a misna nem szokott felesleges információkat közöl. 
Toszafot három lehetséges választ ad a kérdésre. 1. A misnában szereplő első eset egy hosszában eltört sófárról beszél, a második 
pedig keresztirányban eltört sófárról. Míg a második esetben érthető, hogy a hang több sófáron keresztül jön létre, addig az első 
esetben azt gondolhattuk volna, hogy itt párhuzamosan van jelen a két sófár, és így nem számit külön eszköznek; a misna ezért 
közli külön mindkét esetet. 2. A misnában szereplő első esetet nem Rási szerint kell értelmezni; az eset, amiről szó van, az egy 
olyan sófárról beszél, amelyik csak egy oldalt hasadt szét, és ezáltal elveszítette „sófár”-státuszát, amit nem lehet helyrehozni. 3. A 
misna különböző eseteket sorol fel, ahol a sófár nem természetes formájában van jelen. 
4 Olyan időszakban, amikor megtiltották a zsidóknak a sófár fújását. (Rási) 
5 A jácá a héber „kimenni” szóból jön, értelme, egy parancsolatot végrehajtani. 
6 Toszafot Jom Tov (Rabbi Jom Tov Lipmann Heller, XVII. századi askenáz kommentátor) felteszi a kérdést, miért szerepelnek az 
„és így” szavak a misnában, hiszen a misna következő része az előzőekhez egyáltalán nem összehasonlítható eseteket tárgyal.  
Válasza szerint az esetek annyiban hasonlítanak az előzőekhez, amennyiben az ott leírtakban a fújó és a fújás nem egy helyen   
történt (pl. a sófár a gödörben van, de az illető kívülről fújja azt), ugyanígy a most következő esetek is olyan helyzetekről szólnak, 
ahol a fújó és a fújást halló személy nem egy helyen tartózkodik. 
7 A Megilát Eszter felolvasását hallani kell minden évben, még akkor is ha az illető nem érti a felolvasás nyelvét. (Rási) 
8 A Gemara a Misna mellett a Talmud másik nagy egysége, a Misna átfogó magyarázata, a babilóniai verziót i.sz. 500 körül        
foglalták írásba. 
9 Smuél babilóniai amora az i.sz. II-III. században (az amórák a Gemara korának rabbinikus bölcsei). 
10 A bárájtá szó szerinti jelentés „külső”; olyan tannaikus forrás, mely a Misnából kimaradt (a tannák a Misna korának rabbinikus 
bölcsei). 
11 Ráv Ási babilóniai amora az i.sz. VI-V. században 

Kedves Olvasó! Az előző számban egy tükörfordítású talmudi oldalt olvashattál a Ros Hásáná 
traktátusból.  Az alábbiakban a szöveg első részét értelmezett formában közöljük. Javasoljuk a láb-
jegyzetek átolvasását is! Folytatás a következő számban. Jó tanulást! 

Balla Zsolt rabbi 

2010. szeptember          Forrás ���� A Lativ Alapítvány időszaki kiadványa                                            9 



Ha a fiatalok 
eldöntötték, 
akkor meg-
tartják az el-
jegyzést. En-
nek több for-

mája létezik, lehet egy egyszerű 
vort, közvetlenül a siduch-
folyamat lezárása után, ahol 
lechájimot mond a szűk családi 
és baráti kör, és/vagy egy na-
gyobb szabású, megszervezett 
éruszin, azaz eljegyzési ünnep-
ség. Bizonyos körökben szokás 
ilyenkor tenáimot csinálni, ami 
a szimpla eljegyzés és az igazi 
chászene (esküvő) között áll 
vallási-jogi erősségben, vagyis, 
ha bármi miatt felbomlik az 
eljegyzés, egyes rabbik értelme-
zése szerint a vőlegénynek már 
ilyenkor is getet (válólevelet) 
kell adnia a menyasszonynak. A 
tenáimon a felek és a tanúk alá-
írnak egy vallási-jogi iratot, ki-
nyilatkoztatva a szándékukat, 
valamint ekkor szokott lezajlani 
az az ismert momentum, ami-
kor a két örömanya közösen 
összetör egy tányért (jelképez-
ve, hogy ahogy a tányért nem 
lehet visszaállítani az eredeti 
formájába, ugyanúgy a házasu-
landók státusza is örökre meg-
változott).  

Az eljegyzés után a chátán 
és a kálá (vőlegény és menyasz-
szony) a különböző körök szo-
kásainak megfelelően találkoz-
nak tovább, és intézik az eskü-
vői ügyeket. A fiatalok kiházasí-
tása az egyik legnagyobb 
micvá, ennek megfelelően a 
vallásos közösségekben renge-
teg, kisebb-nagyobb ún. 
háchnászát kálá (szó szerint: a 
menyasszony bevitele a chupá 
alá) intézmény van. Ezek első-
sorban pénzt gyűjtenek a fiatal 
párok számára, de van sok 
olyan, ahol az eljegyzett meny-
asszonyok legtöbbször ingyen, 
vagy jelképes összegért szerez-
hetik be az egész kelengyéjüket, 
a kosztümöktől kezdve a vasa-
lóig, az esküvői ruhát is bele-
értve. Új és jó minőségű hasz-
nált ruhákat nagyon sok helyen 
találnak maguknak a kálák, és 

van Jeruzsálemben egy hely, 
ahol Amerikában élő szíriai 
származású zsidó ruhagyárosok 
adományaiból válogathatnak 
ingyen a lányok. Ezek az ado-
mányozók kifejezetten az izrae-
li menyasszonyoknak küldik 
folyamatosan a gyárukból a va-
donatúj ruhákat. Vannak bú-
torboltok, ahol kedvezményt 
kapnak az eljegyzett párok, és 
nem egy olyan varrónő vagy 
fodrász akad, aki a menyasz-
szonyoknak speciális áron dol-
gozik. Szokás ajándékokat adni 
egymásnak, a kálá általában 
táleszt, Talmudot, a chátán pe-
dig ékszert, gyertyatartót, ima-
könyvet vesz a párjának. 
A sok szokásnak és hagyomá-
nyos kelléknek mindnek meg-
van a mélyebb értelme, és sokat 
hozzáadnak a chászenéhez, de 
a zsidó jog szerint a menyasz-
szonyon és vőlegényen kívül 
csak két kóser tanú, egy ketuba 
(házassági szerződés), és egy 
minimális értékű tárgy átadása 
(ez ma mindig a jegygyűrű) kell 
egy érvényes esküvőhöz. Ez a 
gyűrű nem lehet köves, mert a 
menyasszonynak tisztában kell 
lennie az értékével, és egy drá-
gakövet nehéz felbecsülni. Az 
eljegyzési gyűrű azonban lehet 
kővel díszített, illetve lehet 
bármilyen más ékszer is.  

A menyasszony és a vőle-
gény a jegyesség alatt külön-
külön megtanulják a kóser há-
zaséletre vonatkozó tudnivaló-
kat, azaz a nők mikvébe járásá-
nak a szabályait. Emellett a 
harmonikus családi élethez is 
kapnak útmutatót, ami segít 
nekik navigálni az esküvő után 
gyökeresen megváltozott az éle-
tüket. Ugyanebben az időszak-
ban kell a közös lakásukat meg-
találni, berendezni, nem csoda, 
ha ez egy nagyon sűrű és stresz-
szes időszak, ezért tanácsolják a 
rabbik, hogy minél rövidebb 
legyen. 

A következő számban az es-
küvői szertartást mutatjuk be. 

 
Domán Chana 

Rav Yechiel Yaakovson (a 
gyermekneveléssel foglalkozó 
egyik elsőszámú izraeli oktató) 
egyszer megjegyezte, hogy ami-
kor a gyereknevelés nehézsége-
iről panaszkodnak a szülők, ak-
kor a legtöbbször az áll a kö-
zéppontban, hogy a gyerek nem 
fogad szót. Sok szülő érti félre a 
chinuch (nevelés) lényegét, és 
hiszi azt, hogy az a rosszalkodó 
gyerek kezeléséről szól. Ennek 
következtében pedig túl kevés 
időt szentel a chinuch nagysá-
gának megértésére és arra, 
hogy annak elveit alkalmazza. 
Így a szülők erőfeszítéseit fel-
emésztik a gyerekek fegyelme-
zése, amelyhez az általánosan 
elterjedt módszereket alkal-
mazzák: rászólnak a gyerekek-
re, kiabálnak velük, dühön-
genek. Ezenkívül a szülők fo-
lyamatosan azt hangsúlyozzák 
a gyermekeiknek, amit rosszul 
csinálnak (például nem ülnek 
vagy esznek helyesen az asztal-
nál), anélkül, hogy időt szán-
nának annak az elmagyarázásá-
ra, hogy hogyan és miért kell 
helyesen viselkedni. Rav 
Shlomo Wolbe írása szerint a 
negatívumok egyoldalú hang-
súlyozása nem chinuch: „Mi-
lyen balgák is azok a szülők, 
akiknek a neveléssel kapcsola-
tos gondolataik csak arra a kér-
désre korlátozódnak: mikor 
szabad megütni egy gyerme-
ket?” (Alei Shur, 219. old). Ez a 
magatartás ráadásul az ellenke-
ző hatást éri el, mivel azok a 
gyerekek, akiket a szüleik foly-
ton kritizáltak és fegyelmeztek, 
hajlamosak arra, hogy ne hall-
gassanak nevelőik szavára. 

Rambam azt írja: Az embe-
reket befolyásolja az a társa-
dalmi közeg, amelyben élnek 
(Hilchot Déot 6:1). Rav Chaim 
Friedlander Guide for Chasa-
nim c. műve előszavában azt 
írja, hogy a családon belül fel-
merülő problémák nagy száza-
lékának a türelmetlenség az 
oka. Társadalmunk, amelyre 
igencsak jellemező a türelmet-
lenség, és amely alapvetően 
nem a Tóra elveiből merít út-
mutatást a gyermek nevelésé-
hez és a családi kapcsolatok 
ápolásához, gyengíti a zsidó 
összetartozást. 

A gyereknevelésben az egyik 
kulcsfontosságú tulajdonság, 
aminek öröklődnie kell, a türe-
lem. Amint Rav Wolbe írja: 
csak határtalan türelemmel le-

het a gyerekeket nevelni (Alei 
Shur, uo).   Azonban, a mai hi-
tech és „gyorséttermi társada-
lom” gondolatvilága mindenről, 
csak nem a türelemről szól. A 
mikrohullámú sütő és a kész-
ételek pillanatok alatt megold-
ják az étkezést, a számítógép és 
a mobiltelefon percek alatt le-
hetővé teszi számunkra a 
kommunikációt a világ bármely 
részében. Az embereket fruszt-
rálja, ha a szokásosnál pár 
perccel tovább tart a kapcsoló-
dás. Habár az, hogy az élet 
könnyebbé válik, és az emberek 
rövidebb idő alatt több min-
dent elérnek, talán elfedi azt a 
súlyos következményt, hogy 
mindeközben az emberek nem 
tanulnak meg az élet kihívásai-
val szembenézni. 

Ennek következtében, ami-
kor a szülők a gyereknevelés 
nehézségeivel szembesülnek, 
azonnali megoldásokat keres-
nek. Talán olvasnak gyerekne-
velésről szóló könyveket, vagy 
hallgatnak előadásokat annak 
reményében, hogy pontos és 
szükséges tanácsot kaphatnak a 
problémáikra. Gyakran műkö-
dik az általános tanács, viszont 
sok esetben nem. A gyermek-
neveléssel kapcsolatos problé-
mák nem olyanok, mint a fejfá-
jás vagy a fertőzés, melyeket a 
fájdalomcsillapító és az antibio-
tikumok automatikusan meg-
gyógyítanak. Minden egyes szi-
tuációnak végtelen változata, 
kimenetele van, amely pedig 
függ a gyerek személyiségétől, a 
szülők képességeitől, a meglévő 
szülő-gyerek kapcsolattól és 
más egyéb körülményektől. Re-
álisan beszélve, több tízezer 
könyvnek kellene lennie a gye-
reknevelésről, hogy minden 
egyes családi szituációra választ 
adhassanak. A szülőknek tud-
niuk kell, hogy hogyan, és mi-
kor alkalmazzák a gyerekneve-
lésről szóló tanácsokat a saját 
személyes helyzetükben, és tü-
relmesen kell várniuk, amíg a 
gyermekeik ezeket magukba 
fogadják, és azokat életbe lépte-
tik. 

Egy veszekedő házaspárról 
szóló anekdota szerint a férj 
hirtelen kivonta magát egy pil-
lanatra a vitából, és levett egy 
könyvet a sálom bájitról (férj és 
feleség közötti békesség). Em-
lékezett, hogy az a fejezet, ami a 
vitákkal foglalkozik, egy hason-
ló szituációt tárgyal, mint ami-
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ben ő most benne volt. Az a fe-
jezet útmutatásokat adott arra 
vonatkozólag, hogy mit mond-
jon, és hogyan simítsa el a vitát 
békés úton. A férj gyorsan meg-
tanulta az útmutatásokat, visz-
szatért a feleségéhez és elkez-
dett úgy cselekedni, ahogy azt a 
könyvben megírták. Meglepeté-
sére, a tanács nem működött. 

Rav Wolbe egyszer megje-
gyezte, hogy az általános útmu-
tatás célja az, hogy felhívja a 
figyelmet arra, hogy ne tegyük 
meg a rossz dolgokat.  Ahhoz 
viszont,  hogy megtaláljuk a 
megfelelő módszert, amivel 
bármilyen szituációt kezelhe-
tünk, gyakran egy gyors, adott 
szituációra vonatkozó helyzet-
felismerésre van szükség. Ami-
kor a szülők tanácsot kérnek 
egy-egy helyzet megoldásához, 
gyakran a türelmük csak egy-
két tanácsadás idejére korláto-
zódik – azalatt várnak megol-
dást. Sokszor nem képesek fel-
ismerni a mélyen gyökerező 
problémákat, és azokat, ame-
lyek már hosszú ideje léteznek 
és amelyek megoldásához hosz-
szú időre lenne szükség.  

A türelem hiánya azt okozza, 
hogy az, aki a gyereknevelésben 
nehézségekbe ütközik „instant 
megoldást” fog keresni, és 
frusztrálni fogja, ha ezek a 
megoldások nem elérhetőek. A 
frusztrált szülő vagy kikénysze-
rítő és zsarnokoskodó lesz a 
gyermekeivel, vagy magára 
hagyja a gyermekeket, csinál-
jon, amit akar. Mindkét út ká-
ros a gyermek fejlődésére néz-
ve. A jóléti társadalmunk szin-
tén frusztrációt okozhat. Ami-
kor ételt, ruhát, elektromos ké-
szülékeket vagy tartozékokat 
veszünk, gyakran rendelünk 
vagy kérünk olyan modelleket, 
amelyek a szükségleteinkhez 
leginkább illenek, a második 
legjobb variáció már a múlté 
válik, már nem felel meg többé. 
Ez a hozzáállás, életmód csök-
kentette le azt a képességünket, 
hogy a kihívásokkal szembe-
nézzünk, mivel azt várjuk, hogy 
az életünkben minden a pontos 
szükségleteinkhez igazodjon. 
Így, amikor nehézségekkel ta-
lálkozunk az életünkben – le-
gyen az férj-feleség, szülő-
gyerek, iskolai vagy munkahe-
lyi jellegű – frusztráltakká vá-
lunk, mert az adott helyzet vagy 
a kapcsolat nem megfelelő az 
egyéni igényeink számára, és 
nem vagyunk felkészülve arra, 
hogy szembenézzünk ezekkel a 
kihívásokkal. 

Forrás: Torah.org 
Fordította: Sasvári Ildikó 

A Tóra 17-szer nevezi az Ígéret 
földjét tejjel-mézzel folyó Ká-
naánnak. Felvetődhet a kérdés 
miért tej és méz? Miért tartot-
ták már az ókortól a mai napig 
csodaszernek? Ráadásul a mé-
hek szorgos munkájával előállí-
tott édes szirupról joggal felté-
telezhetnénk, hogy nem is kó-
ser!  

Az alapszabály az lenne, 
hogy a nem kóser állat „termé-
kei” sem kóserek, ami igaz is a 
tojásra, tejre vagy a halból 
származó olajra. Az egyetlen 
kivétel a méz, amelynek a fo-
gyasztását a Tóra megengedi. 
„A méhek és lódarazsak termel-
te méz engedélyezett. Mivel a 
méz nem testük terméke, ha-
nem virágokról gyűjtik össze a 
szájukban, majd azt onnan 
kaptárukban kiürítik, hogy le-
gyen mit enniük az esős év-
szakban.” (Misné Torá, Hilchot 
Mááchálot Ászurot 3:3) 

A Tánáchban egyébként szó 
van a méhek gondozásáról, a 
méhcsaládok nap és eső elleni 
védelméről, a füstölésről és a 
méz kinyeréséről, a kasok a vá-
rosfalon kívüli elhelyezéséről és 
hogy a rajt a méhész idegen te-
rületről is elhozhatja. Ezután 
meglepő, hogy ez év nyaráig 
nem volt bizonyíték az ókori 
izraeli méhészkedésre. Június-
ban viszont a Tel-Rechov vas-
kori város feltárása közben 
kaptárokra is ráleltek. Amicháj 
Mazar, a jeruzsálemi Héber 
Egyetemről, ezt azzal magya-
rázza, hogy az ókori kaptárok 
szalmával kevert égetetlen 
agyagból készültek, és a száraz 
éghajlat ellenére is nagyon ha-
mar tönkrementek. A tel-
rechovi kaptárok annak kö-
szönhetően maradtak fenn, 
hogy a méhészetben tűzvész 
pusztított, ami kiégette az 
agyagot. 

De miért is hozták az ókor-
ban, akár több száz kilométer-
ről a méheket, miért is ilyen 
különleges a méz? A válasz a 
speciális összetételben van: A 
méz többségében szőlő- és 
gyümölcscukrot, valamint kü-
lönböző speciális anyagokat 
tartalmaz. Ilyenek a méhek 

termelte enzimek is, amelyek 
baktériumölő hatása a kísérle-
tek szerint több elterjedt anti-
biotikuméval vetekszik. Ezen 
kívül tartalmaz még többek kö-
zött C és B vitamint, folsavat, 
értékes ásványi sókat, amelyek 
segítik az immunrendszer mű-
ködését. A mézben található 
sokféle vitamin ugyan meg sem 
közelíti a friss gyümölcsök vi-
tamintartalmát, ellenben a tá-
rolás során nem tűnnek el, akár 
hét éven át is megőrzi a méz a 
vitaminjait. A méhekhez kap-
csolódó gyógyító terápia külön 
nevet is kapott: apiterápia, a 
mézen kívül a propolisz, a vi-
rágpor, méhviasz, méhpempő 
jótékony hatásaira alapoz. Még 
a méhcsípés is lehet gyógyító 
hatású, például a reumás gyul-
ladásra, természetesen, ha a 
páciens nem allergiás a csípés-
re. 

De hogy kerül a méz az asz-
talunkra? A méhek a virágok 
nektárjait és a mézharmatot a 
mézgyomrukba gyűjtik, a nek-
tár a kaptárba szállítás közben 
kémiailag átalakul. A méhek ezt 
a vizes cukoroldatot a jellegze-
tes hatszög alakú viaszsejtekbe 
töltik. A kasban dolgozó méhek 
innen szállítják tovább e nek-
tárt egy másik sejthez, ahol 
szétterítik. Céljuk a víz elpáro-
logtatása, aminek sikerét nem 
bízzák a véletlenre, légkondici-
onáló hiányában szárnyrezgé-
sükkel keltett légárammal távo-
lítják el a páradús levegőt. Köz-
ben a nektár répacukor tartal-
ma szőlő- és gyümölcs-cukorra 
bomlik, vagyis egy extra-
tömény szirup keletkezik, ami-
ben a mikroszkopikus gombák 
és baktériumok nem képesek 
megélni. Az így keletkezett méz 
a pergetés és szűrés után kerül 
üvegekbe és édesíti meg hét-
köznapjainkat és ünnepeinket. 

A méz a zsidók felfogásában 
a bőséget, a jólétet jelképezi. Az 
újszülötteknek régen mézes 
vajjal kenték be a szájukat, 
hogy szépek és gazdagok legye-
nek. A zsidó hagyomány sze-
relmi erőt is tulajdonít a méz-
nek, amit legjobban a szerel-

mes versek gyűjteménye, az 
Énekek éneke bizonyít. 

Természetesen közelgő ün-
nepünk: Rosh Hasana sem kép-
zelhető el méz nélkül. Ha valaki 
az újévet még különlegesebben 
szeretné ünnepelni, annak sze-
retettel ajánlok néhány mézfaj-
tát, a közel 300 különböző faj-
tából! 
Akácméz: harmonikus ízű, 
akácvirág illatú méz. Jelentős 
gyümölcscukortartalma miatt 
sokáig folyékony marad. Süte-
ményekbe is ajánlom. Emészté-
si panaszok, erős köhögés ellen 
is kiváló. 
Napraforgó méz: aranysárga 
méz, idővel egyre sötétedik. 
Rövid idő alatt kristályosodik, 
ami egy természetes folyamat. 
Virágméz: színe a halvány-
barnás színtől egészen a sötét-
barnáig terjed, a benne lévő 
mézek összetételétől függ. Haj-
lamos a kristályosodásra. A 
mézet értékes mezei virágokról, 
gyógynövényekről gyűjtötték a 
méhek, és emiatt tartalmilag 
kiváló méznek számít.  
Hársméz: álmatlanság, hörg-
hurut ellen, görcsoldó hatású. 
Gesztenyeméz: étvágytalan-
ság, vérszegénység ellen. 
Eukaliptuszméz: légúti pa-
naszok ellen, féreghajtó hatású. 
Fenyőméz: húgyúti gyulladá-
sok ellen, vízhajtó hatású. 

 
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 
 

Mitől édes a mézes? 



 

 
 
 

 
 

 

                           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. Melyik az a zsidó ünnep, ami a világ 
minden táján kétnapos? 2. Mibe mártjuk 
a bárcheszt Ros Hásánától Szimchát Tó-
ráig? 3. Mi a neve annak a ruhadarabnak, 
amit a házas férfiak Ros Hásánákor és 
Jom Kipurkor viselnek? 4. Ki volt az első 
ember, akinek Ros Hásánákor volt a szü-
letésnapja? 5. Kit láthatunk vendégül a 
szukában Szukot második napján? 6. Me-
lyik imát mondjuk Ros Hásáná előttől 
Jom Kipurig? 7. Mi a neve szukot hetedik 
napjának, amikor hétszer mennek körben 
a férfiak a zsinagógában? 8. Mi a neve az 
egyszerű, hosszú sófár hangnak? 9. A 
szukoti négy növény közül melyik a jó illa-
tú és jó ízű, amelyik a teljes cádikra utal, 
akiben bölcsesség és jó cselekedetek is 
vannak? 10. Kinek a könyvét olvassuk fel 
Jom Kipur délután? 11. Milyen színű ru-
hában ment be a kohén gádol a Szentek 
Szentjébe Jom Kipurkor? 12. Milyen ál-
lattal végzik a férfiak a kápárotot Jom 
Kipur előtt? (A héber szavakban előfordu-
ló „erős h”-t „ch”-nak írd!) 

 

 

Küldd be megfejtésedet szeptember 30-ig 
az info@lativ.hu email címre. 

 

A helyes megfejtők között értékes 
nyereményt sorsolunk ki! 

 

A megoldások október 1-jétől  
weboldalunkon olvashatók:  

www.lativ.hu 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

 

Fried Judit ( רה רחל בת שנ"לע ) és Haraszti György (  .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: JERUZSÁLEM 
 

Előző számunk nyertese: 
Papp Móni (Budapest) 

 

Gratulálunk a helyes megfejtőknek! 

 

12                                         Forrás ���� A Lativ Alapítvány időszaki kiadványa                        תשרי תשע״א 


