
 

 

 

 



A három zarándokünnep fő-
imájában, amikor megemlítjük 
az ünnep nevét, mindegyikhez 
hozzáteszünk egy jelzőt. A 
Szukot az egyetlen, ahol ez a 
jelző: „örömünk ünnepe”. Eb-
ben két újdonságot találunk: 1. 
A zsidóságban olyan fontos sze-
repe van az örömnek, hogy ezt 
a jelzőt kapja egy ünnep. 2. A 
Szukot ünnep tartalmához kü-
lönösen hozzátartozik az öröm. 

Az öröm zsidóságban betöl-
tött szerepéről azt találjuk, 
hogy funkciója minden képze-
letet felülmúl. Rámchál (Rabbi 
Mose Chájim Luzzato, XVIII-ik 
századi olaszországi rabbi) 
egyik könyve, Az egyenesek ös-
vénye, a zsidó ember életvitel-
ének alapműve. E könyv szer-
kezete egy 10 lépcsős létra, 
mely az ember spirituális fejlő-
désének az útját mutatja be 
fokról fokra. A legmagasabb 
szint, amit az ember elérhet a 
ruách hákodes, azaz a szent 
szellem. Ezen a szinten a felfo-
gása meghaladja az emberi ér-
telem képességeit, mind a tórai 
bölcsességben, mind a világ 
dolgainak megértésében. Vajon 
van-e ennél magasabb szint? 
Igen, de Rámchál nem tartotta 
szükségesnek, hogy írjon róla, 
hiszen az ő idejében már nem 
volt aktuális. Ez a Bibliából is-
mert próféták szintje, 
Máláchiig, aki az utolsó próféta 
volt, őutána megszűnt a prófé-
cia. Mindenesetre a prófécia a 
spirituális „Everest”, a legma-
gasabb szint, ahová egy ember 
képes felemelkedni, ahol érde-
mesül arra, hogy közvetlen ösz-
szeköttetésbe kerüljön a Te-
remtővel, és a Teremtő beszél 
hozzá. Ha megpróbáljuk elkép-
zelni, hogy milyen az az ember, 
aki elérte a prófécia szintjét, 
biztosan olyasvalakire gondo-
lunk, aki cádik, nagy tudása 
van a zsidó irodalomban, arca 
komolyságot sugároz, elmerül-
ve a Tóra bölcsességében és a 
kabala mély filozófiai gondola-
taiban. 

Rámbám ismerteti azokat a 
feltételeket, amik a prófétai 
szint eléréséhez szükségesek 
(Jeszodé HáTorá 7. fejezet). 
Meglepetésünkre egy nagyon 
érdekes feltételt említ meg. Azt 
mondja, hogy a próféták nem 
akkor prófétálnak, amikor csak 

akarnak, hanem amikor kon-
centrált tudattal, vidám szívvel, 
örömben ülnek. Ugyanis a pró-
féciát nem tudjuk szomorúság-
ban, lustaságban fogadni, csak 
örömben. Ezért a próféták előtt 
hárfa, dob, furulya és hegedű 
volt. Eszerint, a fentebb ábrá-
zolt komoly ember lehet na-
gyon tiszteletreméltó, de a pró-
féta szintet nem fogja elérni. Az 
emelheti fel őt a prófécia szint-
jére, ha a boldogságtól és a jó-
ságtól ragyog az arca. Olyany-
nyira, hogy amikor egy prófé-
tának nem sikerült elérnie az 
igazi belső örömöt, hangszere-
ken játszottak neki, hogy azt 
felébresszék benne, és így el 
tudja érni a próféciát. Vagyis az 
örömnek a zsidóságban elfog-
lalt fontosságáról el lehet mon-
dani, hogy az nem csak megen-
gedett, és nem is csak jó tanács, 
hanem szükségszerű és egyedi 
eszköz az emberi fejlődés 
csúcspontjának eléréséhez. 

Hasonló dolgot találunk egy 
olyan korszakban is, amikor 
már nem voltak próféták. Az 
újkor nagy kabbalistája, Rabbi 
Jicchák Lurja (Árizál), aki a 
XVI-ik században élt Cfáton, 
elmesélte tanítványának, Rabbi 
Chájim Vitálnak, hogy azért 
érdemesült ilyen nagy bölcses-
ségre, mert olyan nagy fárado-
zással tanulta a Zohárt, hogy 
néha egy kis rész megértésével 
heteket töltött. És még ennek 
ellenére is – tette hozzá – a 
legmagasabb spirituális szintre, 
a kabala bölcsességének a leg-
mélyebb megértésére csak az 
által jutott el, hogy teljes erejé-
vel örült a micváknak. 

Azonban nem csak a magas 
spirituális szintek eléréséhez 
szükséges az öröm, hanem 
számunkra is, ahogy ezt Rám-
bám kifejti (Hilchot luláv 8:15): 
Az öröm, amivel az ember örül 
egy micvá megtételének, illetve 
a Teremtő szeretetének, aki 
megparancsolta azt, nagy szol-
gálat. Mindenki, aki ilyen ese-
tekben nem a saját tiszteletére 
tekint, ő az igazán nagy és tisz-
teletre méltó. Ezért mondta 
Dávid, Izrael királya is mikor a 
frigyláda Jeruzsálembe hozata-
lakor az utcán táncolt és emiatt 
kérdőre vonták: „még ennél is 
jobban megalázkodnék [az 
Örökkévaló tiszteletére]” (2Sá-

muel 6:22). Ilyen helyzetben az 
igazi nagyság és tisztelet, ha 
örvendezünk a Teremtő előtt. 
Ahogy írva van: „Dávid pedig 
táncolt egész erővel az Örökké-
való színe előtt.” (2Sámuel 
6:14) 

Rámbám egyik nagy magya-
rázója, a Mágid Misna, amint 
az említett részt magyarázza, az 
öröm fontosságának megérté-
sében egy új ajtót nyit a szá-
munkra. Ennek a lényege, hogy 
nem helyes, hogyha az ember 
azért teszi a micvákat, mert rá 
van kényszerítve, hogy megte-
gye azokat. Úgy kell teljesíteni 
a micvákat, hogy örüljön köz-
ben annak, hogy meg kell ten-
nie őket. Tegye a jót, csak azért 
mert az jó, és válassza az igaz-
ságot, mert az igaz, és értse 
meg, hogy erre lett teremtve. És 
amikor azt teszi, amire teremt-
ve lett örüljön és legyen vidám. 
Mivel a többi dologban lelt 
öröm, olyasmitől függ, ami egy 
idő után megsemmisül, nem 
marad fenn. De az az öröm, 
amit a micvák teljesítésekor, a 
Tóra vagy a bölcsesség tanul-
mányozásakor érez, az az igazi 
öröm. Így dicsérte Salamon ki-
rály a bölcsek örömét: „Fiam, 
ha bölcs a szíved az én szívem 
is örül” (Példabeszédek 23:15). 

Mindezidáig nem foglalkoz-
tunk még a második kérdéssel, 
hogy miért pont a Szukot ün-
nep tartalmához tartozik hozzá 
az öröm? Az Örökkévaló segít-
ségével ezt meghagyjuk a kö-
vetkező évre. Boldog szukoti 
ünnepet! 

Keleti Dávid rabbi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Szimchát Bét Hásoévá egy 
igen régi zsidó szokás, melyre 
bölcseink a Tánáchban csak 
utalást találtak: „Örvendezve 
fogtok vizet meríteni.” (Jesájá 
12:3) Ez a hagyomány a Szen-
télyben végzett áldozatokhoz 
kapcsolódik: az állattal együtt 
minden egyes alkalommal bort 
is áldoztak. Szukot ünnepére 
vonatkozólag bölcseink úgy ta-
nulták a Tórából, hogy az állat 
és a bor mellett vizet is kell ál-
dozni az Örökkévalónak, ennek 
neve niszuch hámájim, „a víz 
öntése”. A Szimchát Bét 
Hásoévá (ami magyarul annyit 
tesz: a víz merítésének öröme) 
ehhez kapcsolódó szokás. Ezt 
az örömünnepet Szukot vala-
mennyi napján megtartották. 
Azzal kezdték, hogy kimerték a 
vizet a Gichon folyóból, majd 
ráöntötték az oltárra. 

A Szentély különböző ré-
szekre volt felosztva: a nők, a 
férfiak és a kohénok elkülönítve 
voltak egymástól. A Szimchát 
Bét Hásoévát a nőknek fenntar-
tott helyen tartották, de az ün-
nepség idejére itt is elkülönül-
tek a férfiak és a nők. Magára 
az eseményre a Talmudban így 
emlékeznek: „Aki nem látta a 
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víz öntésének örömünnepét, 
nem látott még örömöt az éle-
tében” (Szuká 51a). Csak rab-
bik, a Szánhedrin tagjai és más 
cádikok táncolhattak a nép 
előtt, akik körbeállták őket. A 
táncolok égő fáklyákat dobáltak 
az ég felé majd elkapták őket 
mielőtt a földre zuhantak vol-
na, eközben a Zsoltárokból 
énekeltek. A táncolók mellett a 
lévi törzs tagjai furulyáztak és 
egyéb hangszeren játszottak, a 
kohénok pedig trombitáltak. 

Mi lehetett ennek a különös 
örömnek az oka? Természete-
sen örültek Szukot ünnepének, 
ahogy a Tórában áll: „És örülj 
ünnepeden te, fiad és leányod, 
szolgád és szolgálód meg a lévi-
ta és a jövevény, az árva és az 
özvegy, aki a lakóhelyeden él. 
Hét napon át ünnepelj az 
Örökkévalónak, a te Istenednek 
azon a helyen, amelyet kivá-
laszt az Örökkévaló”. (5Mózes 
16:14-15) 

De volt ennek az ünnepség-
nek egy mélyebb értelme is, 
amit a Jeruzsálemi Talmudban 
találunk: „Onnan merítjük az 
Örökkévaló szellemét, amiből 
minden öröm kiárad”. Igazi 
öröm csakis a micvák teljesíté-
séből származik, ezért is tán-
colhattak csak olyanok, akik 
valóban szolgálják az Istent, 
mert csak ők tudnak örömtüze-
ket gyújtani a szívekben az em-
berek segítségére és a Teremtő 
örömére. 

 
Rácz Jehosua rabbi 

Smini Áceret az őszi ünnepek 
végén, Szukot után van. Ez az 
egyetlen ünnep, amely nem kö-
tődik semmilyen történelmi 
vagy mezőgazdasági esemény-
hez. Smini Áceret után egészen 
Peszáchig, tehát adott esetben 
több mint egy fél évig nincs 
semmilyen zarándokünnep. Az 
őszi ünnepeknek mintegy a ko-
ronája ez a nap. Az utolsó lehe-
tőség, hogy spirituálisan feltöl-
tekezzünk az elkövetkező fél 
évre. (A Szimchát Tóra és a 
Smini Áceret Izraelben egy 
napra esik, a diaszpórában 
Szimchát Tóra tulajdonképpen 
Smini Áceret második napja. A 
Szimchát Tóra ünneplésének 
szokása sokkal későbbi és nem 
biblikus eredetű.) 

Smini Áceret a nyolcadik 
ünnepnap Szukot hét napja 
után. A hetes szám az idő tel-
jességét jelképezi – csak a sá-
báttal együtt teljes  az előző hat  
 

 
Gyakran merül fel a szülőkben 
a kérdés, hogyan tudnák gyere-
keiket jobban bevonni az ünne-
pekbe, hogyan tudnák átélhe-
tőbbé, izgalmasabbá varázsolni 
a szent napokat már a legki-
sebbeknek is. Ennek jó módja, 
hogy ha az előkészületekbe 
vonjuk be őket, például azzal, 
ha a lakásukban elhelyezünk az 
ünneppel kapcsolatos dekorá-
ciót. Ezzel akár hetekkel koráb-
ban elkezdhetjük becsempészni 
otthonunkba a közelgő ünnep 
hangulatát. Ha pedig a díszí-
tésbe bevonjuk a gyerekeket is, 
még jobban átélik majd az idő-
szak különlegességét.  

A szukot különlegesen jó al-
kalom arra, hogy a gyerekeket 
bevonjuk az ünnepi előkészüle-
tekbe. Egyrészt a sátor feldíszí-
tésében kérhetjük segítségüket, 
másrészt együtt elkészíthetjük 
a saját, egyedi Szimchát Tóra-i 
zászlójukat. Szokás, hogy már 
Jom Kipur után rögtön elkez-

nap. Mi szükség van akkor ezek 
után még egy nyolcadik napra? 
A nyolcadik nap az időn kívül, 
illetve afelett áll. A nyolcadik 
nap a messiási időket jelképezi, 
amikor természetfölötti erők 
lépnek működésbe és nyolc 
napból fog állni egy hét. Így hát 
Smini Áceret a megváltás ígére-
tét hordozza magában, amikor 
az Örökkévaló, a Tóra és a zsi-
dó nép egy lesz. Ennek a kifeje-
zése Szimchát Tóra. Ahelyett, 
hogy a Tóratekercsek körül jár-
nánk körbe, mint Szukotkor, a 
Tóratekercsekkel táncolunk 
körbe, amely az Örökkévaló és 
népe közti szövetséget jelképe-
zi. 

Smini Áceret szó szerint azt 
jelenti: Nyolcadik (napi) Gyü-
lekezés. A rabbinikus irodalom 
a következő hasonlatot hasz-
nálva írja le ezt az ünnepet: Az 
Örökkévaló egy vendéglátó, aki 
meghívott  minket,  vendégeket  
 

 
dik felállítani az ünnepi sátrat. 
Készítsünk minden nap más-
más díszt a gyerekekkel, így 
számon tudják tartani az ünnep 
közeledését! 

A legkisebbeknek vághatunk 
színes papír csíkokat, amikből 
füzért ragaszthatnak, adhatunk 
nekik színezőt. A nagyobbak-
nak két különleges díszt aján-
lunk a sátorba. 

 
Csillogó jelképek 

 
Kellékek: karton, piros, ezüst és 
kék flitterek, fonal, olló, ragasz-
tó 

A kartonból sablon segítsé-
gével formákat vágunk ki: grá-
nátalmát, Dávid csillagot, Tóra 
tekercset, mindegyikből leg-
alább tízet. Kenjük be a formá-
kat egyenként ragasztóval, 
majd a gyerekek szórják meg 
őket flitterekkel. Ha megszá-
radt, ugyanígy vonjuk be a má-
sik oldalát is  a  formáknak  flit- 

egy meghatározott időre, de 
amikor eljön a vége, nehezen 
vesz búcsút tőlünk; így még egy 
napra marasztal minket, mert 
annyi öröme telt bennünk. 
Szukot az egész emberiségnek 
szánt ünnep – mint ahogy azt a 
népek a messiási időkben majd 
fel fogják ismerni. De miután a 
sok vendég elmegy, Smini 
Áceretkor (a nyolcadik napon) 
az Örökkévaló csak kedvencei-
vel, a kiválasztott népével ket-
tesben akar ünnepelni. Miután 
elmegy a népes vendégsereg, 
végre van idő és lehetőség in-
timebb együttlétre, személye-
sebb beszélgetésekre.  

Egész évben talán ezen a na-
pon vagyunk a legeslegközelebb 
az Örökkévalóhoz, így az ekkor 
elmondott imák különösen al-
kalmasak lehetnek arra, hogy 
meghallgatásra találjanak. 
 

Kalász Marietta 
 
 
terrel. Ha kész, fűzzük fel fo-
nalra őket egyenként, vagy al-
kossunk belőlük füzért. A kü-
lönböző színek csodálatos ra-
gyogással fogják bevonni a sát-
rat, amikor fény esik rájuk. 
 

3D alma 
 
Kellékek: karton, méhsejt papír 
olló, ragasztó 

Az alma az őszi ünnepek el-
engedhetetlen tartozéka, hiszen 
azt szeretnénk, hogy olyan ke-
rek legyen az évünk, mint ez a 
gyümölcs. A 3 dimenziós alma 
elkészítéséhez vágjunk ki kar-
tonból egy fél alma alakot. A 
kartont sablonnak használva 
vágjunk piros méhsejtpapírból 
is ki egy formát. Ragasszuk a 
kartonhoz,  Zöld papírból vág-
junk levelet és szárat, ragasszuk 
a méhsejtpapír forma szabadon 
maradó oldalára. Nyissuk szét 
az almát, majd ragasszuk a kar-
ton másik oldalához. 

Ingyen letölthető szukoti szí-
nező: http://www.aish.com/ 
h/su/dits/53038242.html 

Steiner Zsófi 
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Hogyan csináljunk 
szukoti díszeket? 



A Szukot és a Smini Áceret idő-
szak csúcspontja a Szimchát 
Tóra nevű ünnep. Ha ekkor jár 
valaki életében először zsina-
gógában nagyon meglepődik, 
mert egy nagy táncos mulatság 
kellős közepén találja magát. 
Az egész zsidó közösség, rabbik 
és diákok, öregek és fiatalok, 
gazdagok és szegények mind-
mind a Tóratekercseket tartva 
boldogan táncolnak. Hasonló-
an, ahogy megünnepeljük azt, 
amikor befejezzük a Talmud 
egy fejezetét, Szimchát Tórakor 
(mint a neve is sejteti „A Tóra 
Örömünnepe”) megünnepel-
jük, hogy a Tóra utolsó 
hetiszakaszának felolvasását is 
befejeztük. Ugyanakkor ebben 
az örömben az is benne van, 
hogy elölről kezdjük a Tóra ta-
nulását Mózes első könyvével a 
Berésittel. 

Úgy gondolom ez egy elég 
elgondolkodtató dolog: azt ta-
lán még értem, hogy az embe-
rek megünneplik, ha valaminek 
a tanulását befejezik, de azt 
ünnepelni, hogy újrakezdjük 
elölről? Mi ünnepelni való van 
abban, hogy valamit tizedszer, 
huszadszor újra kezdünk a leg-
elejéről? 

Mielőtt megpróbálnánk vá-
laszolni erre a kérdésre, vizs-
gáljuk meg az ünnep egy érde-
kes motívumát. Azon túl, hogy 
táncolunk, énekelünk és min-
denki aliját kap (azaz felhívják 
a Tórához), miután a Tórát be-
fejezzük a „leéjnéj kol Jiszráél” 
(egész Izrael színe előtt) sza-
vakkal, még egy elegáns – és 
aki próbálta az tudja, hogy 
mennyire nem könnyű – moz-
dulattal megfordítjuk a Tórate-
kercset, hogy így kezdjük el új-
ra a Tórát a Berésittel: Berésit 
bárá Elokim – Kezdetben Isten 
megteremtette…  

A Tóra utolsó betűje lámed 
(az Izrael szóból), az első betűje 
bét (a berésitből). Ha ezt a két 
betűt összeolvassuk, a léb azaz 

lév szót kapjuk (a héberben a 
„b” és a „v” megegyezik), ami 
szívet jelent. Az egyik magyará-
zata annak, hogy újra kell kez-
denünk a Tóra tanulását évről 
évre, éppen az, hogy ne csak 
intellektuálisan, szellemileg 
sajátítsuk el a tant, hanem az 
ismétlődő olvasás során évről 
évre egyre mélyebben a szí-
vűnkbe is beépüljön a bölcses-
sége. 

Ennek a rejtett jelentése 
nem más, minthogy: ha valódi 
változást szeretnénk elérni éle-
tünkben, nem elég, ha csak a 
fejünkben (intellektuálisan) 
változunk meg, hanem a szí-
vünkben is szükség van válto-
zásokra, legalábbis ha szeret-
nénk, hogy az elmélet gyakor-
lattá váljon. 

Ha körültekintünk a vilá-
gunkban, azt láthatjuk, hogy ez 
a modern társadalom egyik leg-
nagyobb kihívása. Az emberek 
szebbnél szebb ideológiákat 
hangoztatnak, melyeknek bár 
lehet erős intellektuális alapja, 
de ezek az elméletek ritkán 
„emelkednek” a szív szintjére és 
ezért is lesz ritkán az elméletből 
gyakorlat. Ez viszont gyakran 
képmutatáshoz vezet. 

Jó példa erre Bertrand 
Russelnek, a XX. század egyik 
legnagyobb gondolkodójának 
esete. Russelt, aki a Harvard 
Egyetem Etika tanszékének 
professzora volt, a Harvard Ve-
zetőségi Tanácsa kérdőre vonta 
házasságtörés miatt. Russel ki-
fejtette, hogy magánéleti prob-
lémáinak semmi köze a szak-
mai életéhez. „De hiszen maga 
az etika professzora” – vála-
szolt a Tanács egyik tagja, mire 
Russel így válaszolt: „Cambrid-
ge-ben geometria professzor 
voltam és az egyetemi tanács 
soha nem kérdezte tőlem, miért 
nem vagyok háromszög”. 

Ez a történet arra figyelmez-
tet minket, hogy amit tanít az 
ember,  nem feltétlenül nyilvá-

nul meg a gyakorlatban. 
Maimonidész szerint a valódi 
tudás a tettekben nyilvánul 
meg: ahogy jársz, ahogy be-
szélsz, ahogy alszol és dolgozol. 
Rámchál és a Grá (Vilnai Gáon) 
is nagyjából ezt írják: a valódi 
változás nem csupán az ember 
fejében történik, hanem a 
„lév”-ben, azaz a szíven keresz-
tül kell  alakítani az ún. “choch-
má”-t  “biná”-vá és “dáát”-tá.  

Mit is jelent ez a három szó? 
Mindhárom szó a bölcsességgel 
függ össze, de valódi jelentésük 
ennél sokkal több… 

Mondják, az eszkimóknak 
több mint 20 szavuk van a hó-
ra; mindegyik szó alatt más-
más minőségű havat értenek 
(például a hó állagától függ, 
hogy hány szánhúzó kutyát 
fognak a szán elé vagy épp me-
lyik sífelszerelésükkel indulnak 
útnak). A héberben ugyan csak 
két szó van a hóra (seleg és 
bárád), viszont a tudás szót 
több mint tízféleképpen lehet 
kifejezni. Miért? Mert szá-
munkra a tudás pontos megfo-
galmazása rendkívül fontos. 

A három alapjelentés: (1) a 
chochmá tiszta intellektuális, 
elméleti tudás. (2) A biná, 
amely a boné (épít) szóból ered, 
megértést jelent, azaz amikor 
egy gondolat tiszta és mély 
megértést kap, illetve ezen ke-
resztül érzelmi reakciókat fejt 
ki. (3) Amikor ez a mély szel-
lemi megértés majd gyakorlattá 
is válik, akkor lesz belőle dáát. 

Akik előbb ismerkedtek meg 
a keleti emberkép hármas fel-
osztásával, most örömmel is-
merhetik fel, hogy a Tóra már a 
tudás szintjén is tanítja ezt a 
három dimenziót, hiszen a fenti 
három tudásfogalom is a szel-
lem-lélek-test egységének meg-
felelője.  

Ezt legtökéletesebben Rabbi 
Dessler dohányzással kapcsola-
tos nagyon egyszerű példájából 
érthetjük meg. Chochmá: van 

rá tíz elméleti okod, miért kéne 
leszokni a dohányzásról, de en-
nek se gyakorlati, se emocioná-
lis vonzata nincs számodra. 
Biná: amikor látod, hogy em-
berek belehalhatnak a dohány-
zásba és ez emocionálisan meg-
érint: „Hogy lehetek ennyire 
felelőtlen?” S bár megfogadod, 
hogy megváltozol, de még min-
dig nem teszel érte semmit. 
Dáát az előbbiből majd csak 
akkor lesz, amikor már annyit 
rágódsz a kérdésen, hogy meg-
születik benned egy mély elha-
tározás, és amikor a cigarettát a 
szádhoz emeled, már szinte fi-
zikailag is rosszul leszel. A dáát 
az, amikor az elvet hozzárende-
led a cselekedeteidhez, ami ez-
által gyakorlati értelmet nyer.  

Ma is egy olyan világban 
élünk, ahol a legmegbecsültebb 
tudás az, ami intellektuálisan 
absztrakt; melyben gyakran 
észre se vesszük, hogy tele va-
gyunk képmutató példaképek-
kel, szebbnél szebb, világmeg-
váltó gondolatokkal, és ha nem 
vesszük a fáradtságot arra, 
hogy ezeket a gondolatokat a 
biná, illetve a dáát szintjére 
jutassuk, soha nem lesz az el-
méletből gyakorlat és soha nem 
fogjuk a világot helyesen látni. 

Erre talán jó példa, hogy az 
egyetemi oktatás is szinte csak 
a chochmá építésére koncentrál 
és ezt ritkán követi a biná és a 
dáát megjelenése (csak gondolj 
a tesztekre: szinte kizárólag a 
chochmá szintjét mérik fel, a 
biná és a dáát mérése ilyen 
eszközökkel szinte lehetetlen). 

De vajon akkor honnan kap-
hatnánk meg ezt a tudást? Per-
sze már mondjuk is: nevelés, 
hagyomány, közösség  – azaz az 
élettől. Az élet iskoláját mind-
annyiunknak ki kell majd jár-
nunk. De ugye mennyire örül-
nénk, ha ezt a tudást, csak 
egyetlen egyszer is a „kezünk-
ben tarthatnánk”. 

Bán Dénes 
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Mit ér a tudás tettek nélkül? 

Kellemes őszi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!  –  חג שמח 


