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Változni talán az egyik 
legnehezebb dolog a világon.. 
Évről evre de akár nap mint 
nap teszünk fogadalmakat, 
hogy holnaptól máskép lesz; 
legyen az dohányzás, 
fogyókúra, tanulás, vagy egy 
kapcsolat egy barátunkkal vagy 
valamelyik családtaggal. Így 
van ez a tulajdonságainkkal is. 
Bölcseink azt mondják, hogy 
egy tulajdonságot 
megváltoztatni sokkal 
nehezebb, mint megtanulni az 
egész Talmudot. 

Miért is olyan nehéz 
változni? A Tórában 
megtalálhatjuk, hogy mik azok 
a legáltalánosabb kifogások, 
amik távol tartanak minket a 
valós változástól. 
(Természetesen kizárólag olyan 
valakiről beszélünk, aki már 
érzi, hogy változni szeretne a 
folyamatosan elkövetett hibái 
miatt, nem pedig olyanról, aki 
ennek még a szükségét sem 
érzi.) Talán mondhatjuk azt, 
hogy a három leggyakoribb 
kifogás: 1. „Ezen egyszerűen 
nem tudok segíteni, így 
születtem!” 2. „Tudom, tudom, 
igazad van, de te ezt nem 
érted…a szüleim, a 
környezetem, stb…” 3. „Ilyen 
vagyok több mint húsz, 
harminc éve, komolyan 
gondolod, hogy most fogok 
megváltozni?” 

A Tóra a Toldot 
hetiszakaszban gyönyörűen 
rombolja le mind a három fajta 
érvelést és megmutatja nekünk, 
hogy a szabad akaratunkkal 
bármilyen helyzeten felül 
tudunk emelkedni. 

1. ,,És tusakodtak a fiuk a 
méhében." (1Mózes 25,22) 
Nézzük Rásit, aki a Midrás 
alapján a következőképpen 
értelmezi azt a verset: "Mikor 
Sém és Éver tanháza előtt ment 
el Rebeka, akkor Jákob akart 
kijönni, ha pedig olyan ház 
előtt haladt el, ahol 
bálványokat imádtak, akkor 
Ézsau". 

Így a Midrás alapvetően azt 
mondja nekünk, hogy a 
születés előtt már adottak a 
személyiségek, a természetes 
hajlamok, azaz minden 
embernek van egy egyéni  
DNS-e, amivel megszületik. 

Amennyiben ez igaz, akkor 
felmerül a kérdés: mennyi 
szabad akarattal rendelkezünk? 

Ez azt jelentené, hogy nincs 
választásunk? A válasz 
természetesen, hogy de igen! 
Az, hogy Ézsaut vonzotta a 
bálványimádás, nem jelenti azt, 
hogy neki bálványimádónak 
kellett lennie. Ez csak azt 
jelenti, hogy hajlama volt rá. 
Minden emberben benne van a 
jécer hárá (rossz ösztön), a 
kérdés, hogy le tudod-e győzni 
vagy sem, illetve hogy mire 
használod. Ézsau vérontás 
iránti hajlamának nem kell azt 
jelentenie, hogy gyilkossá válik, 
a kérdés az, hogy hol vezesse le 
a vérszomját. A Gemara 
szerint: ha rásá (gonosz), 
gyilkossá válik, ha béjnoni 
(közepes), akkor rituális 
metsző lesz belőle, ha cádik 
(igaz), akkor mohéllá válik, 
azaz minden pillanatban 
micvákat teljesíthet.Ez is azt 
mutatja, hogy a kérdés nem az, 
hogy mi van bennünk, hanem, 
hogy mit kezdünk a 
természetes hajlamainkkal. 
(Nem árt azonban az óvatosság, 
mert ez ugyanúgy igaz pozitív 
irányba is, azaz amikor 
valakinek nagy tehetség 
adatott, mit kezd vele.) 

A Midrás azt mondja, hogy a 
12 törzsből 6-nak Ezsautól 
kellett volna származnia, neki 
kellett volna Leával 
összeházasodnia (Ezért sírt 
Lea) Ézsau és Jákob együtt lett 
volna egész. Jákob a spirituális 
vezető, Ézsau a gyakorlati 
vezető, a ,,manager". 
(ugyanilyen fajta párt találunk 
Káin és Ábel, valamint Mózes 
és Korach kapcsolatában is ). 

Egy másik Midrás (Berésit 
Rabba 63) leírja, hogy, amikor 
Sámuel próféta elment 
kiválasztani Dávidot Izrael 
királyának és amikor látta, 
hogy Dávid is„vörös” mint 
Ézsau, megrémült, hogy Dávid 
is gyilkos lesz, mint Ézsau. Az 
Örökkévaló megvigasztalta 
Sámuelt, hogy Dávid ” csakis 
Is-en szolgálatára fogja 
hasznalni az adottságait. 

2. Ugyancsak a parasha 
Toldot-ban a következőképpen 
mutatja be a Tóra Rebekát: 
„Rebeka, Betuel az arameus 
lánya Páddán Árámból, az 
arameus Lábán testvére […] 
(1Mózes 25,20) Ha megnézzük 
ezt a verset  Rási négy lépéses 
megközelítésével a következőt 
találhatjuk: 

a., Rásit az zavarja, hogy 
miért kellenek ide ezek a 

Rebeka hátteréről szóló 
információk, hiszen 
feleslegesnek tűnnek, és 
ráadásul már korábbról is 
tudjuk. 

b., Rási válasza: Ezek a 
pontok azért állnak itt ismét, 
hogy ezáltal dicsérje a Tóra 
Rebekát:  gonosz ember lánya 
volt, gonosz ember testvére és a 
hazája gonosz emberek hazája 
volt, Rebeka még sem tanult a 
cselekedeteikből!" (Rási, 
Berésit Rabba 63:4) Ez tehát 
azt jelenti,hogy Rebeka képes 
volt szembeszállni a 
környezetével. 

c., Mi zavarhat minket Rasi 
válaszában: az, hogy miért nem 
közvetlen módon hangzik el a 
Tórában Rebeka dicsérete? 
Miért kell ilyen módon 
dicsérnünk őt? 

d., Azért, hogy megmutassuk, 
hogy ez az igazi nagyság, jóvá 
válni a rossz környezet ellenére 
is. 

Rebeka a saját akaratából 
választotta a jót. Figyelmen 
kívül hagyva a környezetét, a 
családját, barátokat, a hazáját, 
és figyelmen kívül hagyva a 
következményeket, azt is, hogy 
lehetséges, hogy nem fog tudni 
beilleszkedni a társadalomba. 
Rebekának volt bátorsága és 
képessége, hogy 
felülemelkedjen, és a jót 
válassza. 

Hasonló gondolatot találunk 
a Lech Lechá hetiszakaszban. 

Az Örökkévaló szól 
Ábrahámnak: „Menj el a 
földedről, szülőhelyedről és 
atyád házából, arra a földre, 
amelyet mutatok neked.” 
(1Mózes 12,1)  

Anélkül, hogy részletekbe 
bocsátkoznánk, az egyik 
legfontosabb kérdés az, hogy 
miért kéri az Örökkévaló 
Ábrahámot, hogy hagyja el az 
országát, a szülőhelyét, az atyja 
házát, mikor Ábrahám ezt már 
ekkorra megtette (a Noá 
hetiszakasz végen). Az egyik 
lehetséges válasz, hogy itt 
spirituális eltávolodásról van 
szó, nem fizikairól. Most a 
változás céljából, azaz az élete 
megváltoztatása céljából kell 
maga mögött hagynia a hazája 
kultúráját, értékrendszerét. 
Ezután a következő lépés: 
hagyja maga mögött a 
szülőhelye értékrendszerét, és 
azt is, ami ehhez tartozik: a 

tanárait, es közvetlen 
környezetét.it ,stb…(ami sokkal 
nehezebb). Majd végül ami a 
legnehezebb, hogy az atyai 
házban kapott értékrendszertől 
is távolodjon el.  

3. Jákobot úgy nevezi a Tóra 
“Is tám, josev ohálim” (1Mózes 
25,27), azaz egyenes, teljes 
ember, aki sátrakban lakozik. 
Mik is ezek a sátrak? Sém és 
Éver tanházában tanult (Rási). 
Mindene meg volt, amit 
kívánhatott: gazdag és cádik 
apa, tiszteletben állt, tanult és 
tette, amire született.(lásd: Rási 
25:22) Így elmondhatjuk, hogy 
Jákob azt tette, amire 
természetéből eredendően 
késztetve volt, tehát hogy 
tanuljon, és spirituális vezető 
legyen. 

Amikor azonban Ézsau 
belebukott abba, hogy teljesítse 
célját és fizikai vezető legyen, 
Jákobnak bele kellett tanulnia 
a testvére feladatába is, azaz 
hogy fizikai vezető is legyen. 
Így mondják bölcseink: Ahol 
nincs olyan ember, aki 
betöltsön egy adott pozíciót, 
akkor te legyél az, aki betölti 
azt.  

A cél érdekében, hogy Jákob 
képes legyen „Izraellé” válni, a 
zsidó nép atyjává, két  nagyon 
nehezen érthető és nem 
egyenes történetnek kellett 
lezajlania: trükkökkel kellett 
„visszaszereznie” Ézsau áldását 
és el kellett mennie a 
tisztességtelen Lábánhoz 
szolgálni. Csak ezeken a 
tapasztalatokon keresztül 
szerezhette meg Jákob a 
gyakorlati vezetéshez szükséges 
tudnivalókat, amik eredetileg a 
tökéletes ellentétei voltak az ő 
természetének.  

Valamennyi hajlam illetve 
tulajdonság felhasználható jó 
célokra.( Vilnai Gáon: Even  
Sléma) Az  embernek nem kell 
teljesen szembeszegülni a 
természetével, ha az rossz is, 
mert sikertelen lesz, hanem 
fejlesztenie kell magát lépésről 
lépésre és az egyenes utat 
követnie, összhangba hozva a 
természetével. Azaz minden 
szituációban meg kell 
próbálnunk magunkból a 
maximumot kihznunk és 
megfelelő módszerekkel még a 
rossz tulajdonságainkat  is 
lehet jó csatornákba irányítva, 
pozitív célokra használni.  

 

Bán Dénes 
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Chanuka - 
gyertya-
gyújtás 

 
„A chanukai 

gyertyagyújtás 
micvája na-
gyon kedves 
micva. Odafi-
gyelést igé-
nyel, hogy 

általa tudatos-sá váljon a csoda és 
hozzátegyen a Teremtő 
dicséretéhez” […] (Rambam 
Hilchot Megilla és Chanuka 4,12) 
Ez valóban azon micvák egyike, 
amely talán manapság is 
fennmaradt még az amúgy nem 
kifejezetten hagyományőrző 
családoknál is. 

A micva forrását a Talmud írja 
le: „Mi a Chanuka? Kiszlév hónap 
25. napjától (kezdődik) a Chanuka 
nyolc napja [..] Amikor a görögök 
bementek a Szentélybe, 
tisztátalanná tették az ott található 
olajat. És amikor a Chasmóneus-
ház megerősödött és legyőzték a 
helléneket, nem találtak csak egy 
kancsó olajat, ami a főpap 
pecsétjével volt lezárva. Ebben 
csak egy napra elegendő olaj volt. 
Azonban csoda történt és nyolc 
napig kitartott a kancsónyi olaj. A 
következő évben ünnepnappá 
tették ezeket a napokat […]”. 
(Sabbat 21/b) 

Sokakban azonban felmerül a 
kérdés, hogy a Talmudban említett 
eseményt egy látszólag sokkal 
jelentősebb és a jövőre sokkal 
nagyobb hatással bíró esemény 
előzte meg, mégpedig a háború a 
görögökkel. Ezt a háborút 
csodával határos módon a zsidó 
nép megnyerte, annak ellenére, 
hogy az általános törvényszerűség 
szerint nem sok esélye volt erre. 
Az imakönyvben is megemlítjük: 
„átadtál erőseket gyengék kezébe, 
sokakat kevesek kezébe […]” 
Ennek tükrében talán nem annyira 
érthető, hogy miért koncentrálunk 
annyira az olajjal történt csodára 
és a háborúban történt csodák, 
miért kapnak csak másodlagos 
szerepet. 

Kétféle csoda van. Az egyik a 
nesz nigle, a nyilvánvaló csoda, a 
másik pedig a nesz niszter, azaz a 
rejtett csoda. A kettő között az a 
különbség, hogy a nyilvánvaló 
csoda olyan módon történik, hogy 
valamilyen általánosan érvényes 
természeti törvény megváltozik, 

mint például az, hogy egy napra 
elegendő olaj nyolc napig ég. A 
rejtett csoda pedig az, amikor a 
természeti törvények ugyan nem 
változnak, de az események nem 
várt módon alakulnak, mint 
például egy háborúban, ahol lehet 
sejteni előre ki az esélyes fél és 
ennek ellenére a látszólag esély-
telenebb győz. Minél nagyobb a 
várthoz képest a bekövetkező 
fordulat, annál 
nagyobb az ese-
mény csoda jel-
lege, de megma-
rad rejtett cso-
dának, hiszen a 
külső megfigye-
lő még mond-
hatja azt, hogy „Hát micsoda vé-
letlenek vannak!” Ennek tükrében 
ugyan a háborúban való győze-
lemnek talán tényleg nagyobb ha-
tása volt a jövőre, de a csoda-
hirdetés szempontjából a háborús 
győzelem csak rejtett csoda, amire 
akár azt is mondhatja valaki, ha 
nagyon akarja, hogy „véletlen”. 
Ezzel szemben, ha a csodahirdetés 
tárgyának az olajjal történt csodát 
választjuk, akkor nemcsak, hogy 
olyan csodát hirdetünk, amire már 
nem lehet azt mondani, hogy 
„véletlen”(hiszen véletlenül nem 
változnak meg a természeti tör-
vények), de egyben a háborús 
győzelem csodáját is hirdetjük. 
Ahogy a nyolc napig égő olaj 
nyilvánvalóan az Örökkévaló 
beavatkozásáról tanúskodik, úgy 
egyben a Teremtő háborúba való 
beavatkozásáról is. Ezek szerint, 
amikor meggyújtjuk a chanukai 
gyertyákat, hogy ezzel a csodákat 
hirdessük, ugyan elsősorban a 
Szentélyben lezajlott eseményekre 
kell gondolnunk; de mindemellett 
nem szabad megfeledkeznünk a 
háborúban történt csodákról sem 
és hirdetnünk kell azokat is.  

Nagyon nagy e micva szent-
sége, Ramban szerint egyenes 
folytatása a Szentélybeli Menóra 
meggyújtásának. Sokan szoktak a 
gyertyagyújtás előtt imádkozni és 
kérni az Örökkévalót, hogy le-
gyünk sikeresek a Tóratanulásban, 
elérhessük az igazi bölcsességet, 
hiszen a gyertya fénye utal a Tóra 
fényére; hogy olyan gyerekekkel 
áldjon meg minket, akik be-
világítják a világot, amire szintén 
utal a gyertya fénye. Emellett utal 
a Messiás fényére is. Tudnunk 
kell, hogy a történelmünkben ez 
volt az utolsó nyilvánvaló csoda, 
ami történt a zsidó néppel és 
egyben ez volt a megszabadulás a 
harmadik, az utolsó előtti galutból 
/száműzetésből/. A zsidó népre 
elrendelt négy gálutból (Babilónia, 
Perzsia, Görögország, Róma) nem 

maradt hátra, csak ez a legutolsó, 
mely nagyon hosszú és nagyon 
nehéz. Amikor a chanuka 
gyertyákat gyújtjuk és nézzük, 
tudatosítani kell magunkban, hogy 
ezekkel az utolsó nyilvánvaló cso-
dára, illetve gálutból való meg-
szabadulásra utaló fényekkel kell 
átvészelni az utolsó száműzetés 
sötétségét, ezeknek a gyertyáknak 
kell tartani bennünk a hitet a 

legnehezebb 
időszakokban is, 
és ez által leszünk 

érdemesek 
mihamarabb arra a 
nagy fényre, ami 
tényleg be fogja 
világítani az egész 

világot. 

A gyertyagyújtás 
törvényei 

Kiszlév hónap 25-én este 
gyújtjuk meg az első chanuka 
gyertyát. Az első este elhelyezünk 
egy gyertyát jobb oldalra és 
meggyújtjuk. A második este két 
gyertyát gyújtunk, először a bal 
oldalit majd utána a jobb oldalit. 
Ugyanígy minden este hozzá-
teszünk egy gyertyát az előző 
napihoz, jobb oldalról növekedve, 
míg a gyújtást mindig baloldalról 
kezdjük az új gyertyával. A gyer-
tyáknak egy sorban kell lenniük és 
egy magasságban. Az áskenáz 
országokban az a szokás terjedt el, 
hogy nemcsak a családfő gyújt 
gyertyát, hanem a család többi 
férfitagja, sőt még a kisfiúk is. A 
ház úrnője ugyanúgy részese volt 
a csodának, mint a férfiak, és ezért 
köteles gyertyát gyújtani, mégis 
amennyiben gyújt a férje, neki 
nem kell, hiszen egy testnek 
számítanak. Ennek következtében 
a lányok sem gyújtanak, tisztelet-
lenség lenne az anyjukkal szem-
ben, ha ők gyújtanának, míg az 
anyjuk nem, ezért ők is a csa-ládfő 
gyertyagyújtásával tesznek eleget 
a kötelességüknek. Ezeken a 
gyertyákon kívül szoktak minden 
este még egy külön gyertyát 
gyújtani, amit sámesz-gyertyának 
neveznek. Ez vagy hosszabb 
szokott lenni, mint a többi, vagy 
pedig magasabb helyre teszik; 
ugyanis a többi gyertya fényét 
nem szabad gyakorlati cé-lokra 
használni, ezért odateszünk még 
egy gyertyát, hogyha szükség van 
fényre, annak a fényét használjuk. 

A Talmud törvénye szerint a 
közterületre nyíló ajtónál gyújtjuk 
a chanuka gyertyákat, hogy ez-
által az ott elhaladó emberek lát-
hassák a gyertyákat és tudatosítsák 
magukban a csodát. A mezuzával 
szemben levő ajtófélfához közel 
kell elhelyezni a gyertyákat, hogy 

amikor valaki be- vagy kilép az 
ajtón, micvák vegyék körül, 
jobbról a mezuza, balról a chanuka 
gyertya. Ennek ellenére sok 
helyen az a szokás, hogy a 
lakásban, belül gyújtják a 
gyertyákat, szintén az egyik 
ajtófélfánál, vagy ha van 
közterületre néző ablak, akkor 
helyesebb ott gyújtani. Minimum 
3 tefáchnyira (kb. 24 cm) a földtől 
kell elhelyezni a gyertyákat, hogy 
ne tűnjön úgy, mintha a földre 
raktuk volna. Ellenben helyes, 
hogy ne tegyük magasabbra, mint 
10 tefach (kb. 80 cm), mert ha 
magasabbra tesszük ennél, úgy 
néz ki mintha azért gyújtottuk 
volna, hogy világítson és nem lett 
volna felismerhető a micva. 20 
ámá (kb. 10 méter) felett pedig 
egyáltalán nem teszünk eleget a 
micvának  

A legjobb olívaolajat használni 
a gyertyagyújtáshoz. Részben, 
mert szép tiszta fénnyel ég, és 
azért is, mert maga a csoda is 
olívaolajjal történt a Szentélyben, 
de másfajta olaj vagy gyertya is 
megfelelő a gyújtáshoz. Ha valaki 
megteheti, jó, ha szép ezüst 
menórát állít, hogy abban gyújtsa 
a gyertyákat, de ha nincs, akármi 
megfelel a célnak, nem szükséges 
sem menóra, sem egyéb 
gyertyatartó. 

Rögtön a naplemente után 
sötétedéskor gyújtjuk a chanuka 
gyertyákat, kivétel ez alól 
természetesen a péntek esti 
(chanuka) gyertyagyújtás, amikor 
még nappal történik a gyújtás. A 
gyertyáknak a csillagok feljö-
vetelétől számított minimum fél 
órát kell égniük, ezért a péntek esti 
gyújtásnál több olajra vagy hosz-
szabb gyertyára van szükség. Ha 
valaki valami miatt nem tud rög-
tön sötétedéskor gyújtani, gyújthat 
később is, egész éjszaka. 
Mindaddig, amíg a háza népe éb-
ren van vagy pedig a gyertyák 
láthatóak az utcáról, és még abban 
az órában vannak arrafele járó-
kelők, akik láthatják az apró 
lángokat. 

Első este három áldást mondunk 
a gyújtás előtt. Először magára a 
gyújtásra, ahogy általában a 
micvák előtt szoktuk, utána 
mondunk egy áldást a csodákért, 
majd a sehechejánu-áldást, mint 
minden olyan micvára, ami csak 
időről időre következik be. A má-
sodik estétől már csak az első két 
áldást mondjuk. A gyújtás után 
szokták elénekelni a híres Hánérot 
hálálu… és a Máoz cur… kezdetű 
dalokat. 

„Ezek a gyertyák szentek…” 

Domán Sije
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A bizalom ereje 

Vájislách 
- Az ima 

 

Ebben a 
hetiszakasz-

ban Jákob 
természet-

fölötti erőt 
kívánó tettet hajt végre: 
elgörgeti a kút száján levő 
hatalmas követ, amelyet több 
ember sem tudott elmozdítani: 

És volt, amint meglátta 
Jákob Ráchelt, Lábánnak, az 
anyja bátyjának a lányát, és 
Lábánnak, az anyja bátyjának 

juhait, odalépett Jákób és 
elgördítette a követ a kút 
szájáról, és megitatta 
Lábánnak az ő anyja 
bátyjának juhait. (Genesis 
29:10) 

Sokszor egy jócselekedet 
végrehajtásánál, egy cél 
elérésénél, egy rossz szokás 
elhagyásánál hihetetlen 
motiváló erővel bír, ha az 
ember valakit le akar nyűgözni, 
valakinek tetszeni akar. 
Természetesen a pozitív tettek 
önmagukban hordozzák 
jutalmukat, de a gyarló ember 
számára a kezdeti motiváció 
szakaszában sokszor szükség 
van valamilyen külső motiváló 
erőre, ami lehet akár anyagi 
siker, társadalmi elismerés 
vagy egyéb hasonló. De ahogy 
bölcseink mondják, mitoch selo 
lismá, bá lismá (amit 
kezdetben nem önmagáért 
teszünk, előbb-utóbb 
önmagáért fogjuk tenni). 

Rabbi Samson Raphael 
Hirsch a következő kérdést 
teszi fel: miért takarták el a 
pásztorok a kút száját egy ilyen 
rettenetesen nehéz kővel, miért 
nem használtak egy kisebbet, 
aminek a mozgatása nem 
igényelt ekkora energiát? Azért, 
mert a pásztorok nem bíztak 
egymásban, és attól tartottak, 
hogy ha egy kisebb, 
könnyebben mozgatható kővel 
takarják el a kutat, akkor 
valamelyikük önállóan el tudja 
görgetni és titokban vizet tud 
lopni a saját juhai számára. 
Ezért egy akkora követ 
választottak, amit csak 
együttesen tudtak elmozdítani 
a helyéről. 

Jákob rájött erre, ezért 
mondta nekik: 

Ímé még nagy fenn van a 
nap, nincs ideje, hogy 
betereljék a nyájat: itassátok 
meg a juhokat, és menjetek, 
legeltessetek. (Genezis 29:7) 

 
 
 
Jákob tudta, hogy a rossz 

tulajdonságok vonzzák 
egymást: akik ennyire 
gyanakodnak és nem bíznak 
egymásban, azok gyakran azért 
félnek attól, hogy a másik 
igazságtalanul nagy adaghoz 
jut, mert valójában ők maguk 
nem hozzák ki magukból a 
maximumot, nem tesznek meg 
mindent a saját sike-rükért és 

bol-
dogulásukért. 

A lelkük 
mélyén 

tudják ezt, de ahelyett, hogy a 
saját eredményeiken próbál-
nának javítani, a mások ered-
ményeit lesik frusztráltan, és 
minden eszközzel próbálják 
megakadályozni, hogy mások 
sikeresebbek legyenek, mint ők. 

Kívánom mindannyiunknak, 
hogy sikeresen elérjük a 
céljainkat, akár külső motiváló 
erő segítségével, de anélkül, 
hogy közben másokon 
keresztülgázolnánk és 
megakadályoznánk őket a saját 
álmaik megvalósításában. 

 
Kalász Marietta 

 
Hogyan viszonyuljunk az 

imádkozáshoz? Csak gyerekek 
szoktak imádkozni lefekvéskor? 
Az ima csak a zsinagógai 
szertartások része? Miért 
imádkozunk? Kell-e 
imádkozni? Miért tekintjük az 
imát a zsidóság egyik 
alappillérjének? Sok-sok 
kérdés. Nézzük a hetiszakaszt 
és keressünk néhány választ! 

A Vájislách hetiszakaszban 
Jákob hírül kapja, hogy gonosz 

és bosszúvágyó testvére, Ézsau 
(aki az előző heti-szakaszban 
megfenyegette őt, hogy megö-

li), 400 
emberrel 
közeledik 

felé. 
Rási, a 

Tóra első 
kommentát

ora rámutat, Jákob előtt három 
lehetőség áll: aján-dékkal 
kibékíteni Ézsaut, háborúra 
készülni és imádkozni. 

Jákob úgy döntött, hogy él 
mindhárom lehetőséggel, de 

fontos a sorrend, ahogy 
alkalmazta azokat. Különösen 
lényeges az, hogy mikor került 
sor az imára. Rási megjegyzi, 
hogy először Jákob 
egyértelműen a háborúra 
készült az emberei elosztásával, 
ezután imádkozott és csak 
utána küldött ajándékot. 

Meglepőnek tűnik, hogy 
Jákob, a zsidó nép egyik 
ősatyja, aki kapcsolatban állt az 
Örökkévalóval és pontosan 
ismerte az ima erejét, miért 
nem fordult rögtön a 
Teremtőhöz segítségért. 

Egy másik ismerős történet, 
ahol viszont a zsidó nép először 
az Örökkévalóhoz fordult a 
Vörös-tenger kettéválása. Em-
lékezzünk, az egyiptomiak a 
nyomukban voltak, a tenger 
pedig előttük. Mit tettek? 
Imádkoztak. Kérték az Örök-
kévaló segítségét. Mi volt a 
válasz? "Szólj Izrael fiaihoz, 
hogy induljanak!". A Midras 
mondja, hogy Náchson ben 
Áminádáv elkezdett begya-
logolni a vízbe. Egyre mélyebb-
re és mélyebbre ment és 
mielőtt a tenger ellepte volna 
őt, hirtelen kettévált. 

Ezen történetek sokat 
segítenek, hogy megértsük az 
ima lényegét. Az Örökkévaló a 
mi választásunk alapján reagál. 
Az ima erejében való hit egyben 
azt is jelenti, hogy felelősséggel 
kell megtennünk minden 
erőfeszítést. Az imának akkor 
van értelme, akkor hatékony, 
ha azt komoly cselekvés és 
szándék előzi meg. Az 
Örökkévaló mindig választási 
lehetőséget ad, ezen a 
konfliktuson és választáson 
keresztül lehet alkalmunk a 
szellemi, ill. lelki fejlődésre és 
felmérhetjük igazi 
kilátásainkat, esélyeinket. Igen, 
szükségünk van az Örökkévaló 
segítségére, de csak ülni és 
imádkozni mindenért az 
életben, anélkül, hogy 
erőfeszítéseket tennénk 
minden téren, ez a helyzet 
teljes félreértése. 

Az ima egyben megerősíti a 
személyes I-tenről szóló zsidó 
elméletet is. Az Örökkévalóhoz 
fordulás része a mindennapi 
életnek, és nem csak különleges 
alkalmakra vagy nyomasztó 
szituációkra kell korlátozódnia. 
Nem kell azonban mindig a 
zsinagógában tartózkodni és 
nem kell héberül mondani az 
imákat. 

Az ima beszélgetés az 
Örökkévalóval. Lehet angolul, 
kínaiul, spanyolul vagy 
bármilyen nyelven, amit 
könnyebbnek találunk. A 
Teremtő megérti és akarja 
hallani az imáinkat. Ne 
kövessük el azt a hibát, hogy 
elmegyünk a zsinagógába azért, 
hogy barátokkal, szomszé-
dokkal és a rabbival talál-
kozzunk és kijövünk anélkül, 
hogy köszöntünk volna az 
Örökkévalónak! 

Az Örökkévalónak nincs 
szüksége az imáinkra. Nincs 
szüksége semmire. Nincsenek 
szükségletei. Ő csak adni tud. 
Neki nem kellenek a mi imáink, 
de nekünk szükségünk van 
rájuk. Az imán keresztül 
elismerjük a Teremtőnket és 
közelebb kerülünk Hozzá. 
Közel lenni az Örökkévalóhoz a 
legalapvetőbb örömforrás. 

Amikor imádkozunk, arra 
összpontosítunk, hogy a 
Teremtő a mi Apánk, aki 
mindent ad. Mi kérhetünk 
bármit, amire vágyunk az 
életben, amire szükségünk van. 
Semmi se túl nagy, semmi se 
túl kicsi. Nem zavarjuk az 
Örökkévalót és nem élünk 
vissza a figyelmével. 

Noah Weinberg rabbi egyszer 
megkérdezett valakit, hogy 
imádkozott-e már valaha. Azt 
válaszolta: - Rabbi, én minden 
nap imádkozom. - Igazán? - 
válaszolt Reb Noah. - És az 
Örökkévaló valaha 
meghallgatta az imáidat? - 
Viccel? Ő meghallgat minden 
imát!" - felelte az ember. – Van, 
amikor a válasz igen, máskor 
nem. 

Mikor az Örökkévaló válasza 
"Nem", fel kell tennünk a 
kérdést önmagunknak, mit is 
akar mondani nekem a 
Teremtő? Mit tanulhatok 
belőle? Mi az üzenet? Kérdezni 
kell. Hálával és köszönettel kell 
megtölteni imáinkat mindazért, 
amit az Örökkévaló ad nekünk 
és kérnünk kell saját magunk 
és mások számára is. 

De sose feledjük Jákob 
leckéjét! Erőfeszítéseket is kell 
tenni a saját életünkben és 
tudnunk kell, hogy az 
Örökkévaló ott van, óv minket, 
erőt ad és szeretettel vigyáz 
ránk. 

Lori Palatnik 
Forrás: torah.org  
Fordította: G. Sz. 

Vájécé 
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Mikéc és Chanuka 

Vájésév 

A 6. parancsolat 

 

Rabbi Zelig Pliskin 
Tóra magyarázatai 

Amikor József testvérei azt 
látták, hogy a 
Dotanon Jó-
zsef közelít 
feléjük, elter-
vezték, hogy 

megfogják 
ölni. A 

Tórában az áll: 

“Ezt Reuven meghallotta, 
és kimentette őt (Józsefet) 
a testvérei karmai közül. 
Azt mondta: ”Ne üssünk 
agyon senkit!”, majd 
hozzátette: “Vért ne 
ontsunk!” (Genesis 37:21-
22) 

Mit tanulhatunk Reuventől, 
amely fejleszti a meggyőző 
képességünket? 

Rabénu Bachja megjegyzi, 
hogy Reuven szándéka az volt, 
hogy megmentse József életét. 
Azonban ha azt mondta volna: 
“Ne öljük meg!”, akkor elárulta 
volna a könyörületét József 
iránt és emiatt nem hallgattak 
volna rá. Ezért Reuven a nefesh 
szót, mint agyonütést 
használta. Reuven azt mondta: 
“Nem akarom, hogy gyilkos-
ságot kövessetek el, tekintet 
nélkül arra, hogy ki az áldozat. 
Hasonlóan a 22. versben azt 
mondja nekik: “Vért ne onts!”, 
Nem azt mondja “a vérét”. Ez 
arra utal, hogy “ő is utálja 
Józsefet, azonban nem 
kimondottan az ő vére, amiről 
itt szó van. Sokkal inkább arról 
beszél, hogy nem szabad 
gyilkossá válnotok”. 

Rabénu Bachja megfigye-
léséből egy nagyon fontos 
következtetésre jutunk, ami a 
mások befolyásolásával kapcso-
latos. Az érveinknek olyan 
megvilágítást kell biztosí-
tanunk, hogy a hallgató azt 
elfogadja, még akkor is, hogyha 
a saját érdekeink tulajdon-
képpen a szituációnak egy 
másik oldalát érintik. Reuven 
célja az volt, hogy megaka-
dályozza a vérontást. Meg akar-
ta menteni Józsefet. Azonban 
ha azt mondta volna, hogy 
könyörüljetek meg Józsefen, 
akkor ezt a többiek figyelmen 
kívül hagyták volna. Ő bölcsen 
azt sugallta a számukra, hogy a 
cselekedetük nem az, amely a 
saját érdekeiket a legjobban 

szolgálja, mivel lealacsonyítja 
őket a tetteik által.  

Az egyén csak azt teszi, 
amiről elhiszi, hogy az érdeke-
inek leg-in-kább megfelel. Így 
ebből a nézőpontból mindig ha-
táso-sabb lesz be-mu-tatni az 
elképzeléseinket és a 
javaslatainkat is. 

Kivonat Dr. A. Twersky 
rabbi “From Living Each 
Day” (Minden napot 
átélni) c. művéből 

Hillél, a nagy zsidó rabbi azt 
tanította, hogy Chanuka első 
éjszakáján egy gyertyát 
gyújtunk, amelyhez minden 
egymást követő éjszakán még 
egy gyertyát állítunk, míg nem 

a 

nyolcadik este az összes ég.  

Miért így írta elő Hillel ezt a 
Chanuka nyolc napjának 
megünneplésére? Nem lett 
volna hatásosabb, ha minden 
egyes éjszakán mind a nyolc 
láng kigyúl? 

Két fontos tanítás van ezzel 
kapcsolatban: 

1. Mindig arra kell 
törekednünk, hogy a spiritua-
litásunkat növeljünk és fejlesz-
szük. Igazából viszont soha 
nem vagyunk ugyanazon a szin-
ten, mert a spiritualitásunk 
vagy nő vagy csökken. 

2. Hiba, ha túl sokat 
akarunk, ill. ha túl gyorsan 
akarunk valamit elérni. Spiri-
tuálisan növekedni olyasmi, 
mint egy létrát megmászni. Ha 
túl sok fokot akarunk venni 
egyszerre, valószínűleg leesünk. 
Ezért gyújtjuk a chanukai 
gyertyákat is egymás után. 

Forrás: aish.com 
Fordította: Sasvári Ildikó 

 

Nagyon gyakran esik egybe 
Chanuka szombatja a Mikéc 
hetiszakasz közösségi olvasá-

sával. A Pa-
rasha azzal 

kezdődik, 
hogy az Ö-
való közbe-
avatkozásá-
val József 

kiszabadul a börtönből 12 év 
rabság után. A fáraót különös 
álom nyomasztja, marhákról és 
gabonáról, amit álomfejtői nem 
képesek megfejteni. A főpo-

hárnok, aki nemrégiben szaba-
dult ki a börtönből, elmesélte 
az uralkodónak, hogy van a 
börtönben egy zsidó rabszolga, 
aki tökéletesen megfejtette 
mind az ő, mind az udvari pék 
álmát. A fáraó ennek hallatán, 
magához rendelte Józsefet, aki 
sikeresen megfejtette az álmot: 
7 év bőség következik, utána 7 
szűk esztendő. Ezután József 
még egy tanácsot is adott a 
fáraónak. „Most szemeljen 
tehát ki Fáraó egy értelmes és 
bölcs férfiút és állítsa Egyiptom 
országának élére.” 

A kommentárok ezt kérdezik: 
Miért adott József tanácsot a 
fáraónak? Ha fáraónak 
szüksége lett volna rá, kérte 
volna. Ráadásul egy abszolu-
tista monarchiában, mint 
amilyen az ókori Egyiptom volt, 
az uralkodó nem veszi jó néven, 
ha kéretlenül tanáccsal látják 
el, sőt akár halálbüntetéssel is 
sújthatta volna Józsefet 
engedetlensége miatt. Mégis 
miért vállalta ezt a veszélyt 
József? 

Ramban szerint a tanács része 
volt az álom értelme-zésének és 
nem egy további információ. 
Egy megoldási lehetőséget is 
adott az uralkodónak, amely 
része az álom jelentésének. 

Rav Abraham Pam egy másik 
magyarázatot ad. József tudta, 
hogy az emberek bőségben 
hajlamosak pazarolni. Azok, 
akik részesülnek az Ö-való 
bőségéből, általában nem 

foglalkoznak azzal, hogy 
félretegyenek a kapott javakból 
akkor, amikor azok éppen 
látszólag végtelen mennyi-
ségben folynak be. József 
rádöbbent, hogy az egyipto-
miak nem tesznek félre a 
javakból a bőséges időkben, így 
majd éheznek, amikor ínséges 
idők köszöntenek be. Hogy 
megelőzze a katasztrófát, 
nagyot kockáztatott, megpró-
bálta meggyőzni a fáraót. A 
fáraó felismerte a 30 éves 
fiatalember bölcsességét és 
nemcsak elfogadta a tervét, 
hanem őt bízta meg a feladat 
végrehajtásával is. József ve-
zette a népet (mint alkirály) a 
hét egymást követő bőséges 
esztendőben, majd az azt kö-
vető két szűkös évben is ( a hét 
szűkös esztendő sosem tel-
jesedett be, mert az éhínség 
csodálatos módon megszűnt a-
mikor Jákob ősapánk Egyip-
tomba érkezett). 

Van még egy praktikus 
tanács, amit József éles-
elméjűségéből tanulhatunk. Ne 
pazaroljuk el a fiatalságunkat – 
a bőség éveit – mert az élet 
rövid és nem kerülhetjük el az 
elkerülhetetlent, az ínség éveit, 
ahol már a spirituális betel-
jesedés lehetetlenné válik! A 
fiatalok nem érzik szükségét, 
hogy tanuljanak, fejlődjenek és 
teljesítsék a micvákat. A leg-
gyakoribb érv emellett az, hogy 
van még idő a lelki betel-
jesedésre az idősebb évek-ben. 
Gyakori félreértés hogy a 
fiatalság a pihenés és az önfe-
ledt szórakozás időszaka. Az 
emberek nem értékelik a perce-
ket, az órákat vagy akár napo-
kat, amikor úgy érzik nagyon 
sok lesz még belőlük. A Talmud 
így mondja: „Ha valaki nem 
készül a szombatra pénteken, 
mit fog enni szombaton?” 
Inkább kezdjük el értékelni az 
időnket, minthogy később 
megbánjuk. Tehetek-e valami 
jót a többi emberért? Mond-
hatok-e még egy „Amen-t” vagy 
teljesíthetem-e az Ö-való még 
egy parancsát? Ezek azok a 
kérdések, amelyek segíthetnek 
nekünk abban, hogy életünket 
értékes tanulással töltsük. A 
Chafetz Chaim azt mondja, 
hogy egy ember 200 szót képes 
egy percben kimondani. 
Minden szó a Tórából vagy 
amely vigaszt nyújt valakinek 
egy Micve, azaz óránként 
12.000 szó! Számoljuk ki, 

mennyi ez egy nap, és utána 
másképp fogjuk értékelni, ill. 
kihasználni az időnket. 

Rav Pam összefüggést talál 
Chanuka és ezen hetiszakasz 
között. Mindenki tudja Izrael 
földje gazdag olívaolajban. A 
bőség idejében senki nem 
értékel egy üvegcsét belőle. A 
hiány idején azonban még egy 
kis mennyiség felfedezése ebből 
a máskor oly közönséges 
anyagból is csoda számba ment 
és nemzedékekre szóló ünnep-
pé vált. Hálával és köszönettel 
ünneplünk az Ö-valónak, hogy 
a szükség óráiban sem engedi, 
hogy nélkülözzünk. A tanulság, 
amit levonhatunk József 
történetéből és nehézségeiből, 
hogy becsüljük meg, amink 
van, amíg megtehetjük! Egy 
nap eltűnik majd! Az élet túl 
értékes ahhoz, hogy elpaza-
roljuk. 

Raymond Beyda rabbi 
Forrás: torah.com 

Fordította: Zeitler Ádám 
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Ébresszük fel a bennünk szunnyadó 
zsidó lelket! 

 

Interjú Deutsch 
Róberttel 

 

Ebben a hónapban Deutsch 
Róbert, a sikeres üzletember 
szólal meg, aki többek között 
arról mesél, hogy hogyan 
lehetséges az üzleti életet és a 
vallást a mindennapokban 
összeegyeztetni. 

A nagyszüleim neológ 
zsidók voltak, minden 
ünnepet megünnepeltek, 
az akkori 
körülményekhez képest 
vezették a kóser 
háztartást, de sábeszt 
nem tartottak. Annak 
ellenére, hogy a 
kommunizmus alatt 
születtem, a brit milát 
megcsinálták nekem, és 
bár micvó is voltam. A 
papám még annyira sem 
volt vallásos, mint a 
nagyszülők, a mamám 
pedig egyáltalán nem. 
Anyukámat örökbe 
fogadták, mivel a szülei 
elhunytak kisbaba 
korában. Anyukámat a 
nagybátyjának a felesége 
fogadta örökbe, akinek 
már volta egy fia, a férje 
koncentrációs táborban 
halt meg, egyedül nevelte a két 
gyereket. Amerikába mentek, és a 
mamám követte őket. Olyan 19 éves 
lehettem, amikor a nagymamám 
jött haza látogatóba Pestre, pont 
Jom Kippurkor. Nagymamám meg 
elkeseredett azon, hogy nincs 
semmilyen ünnepi atmoszféra 
otthonunkban. Megsajnáltam, és 
elkísértem a templomba. Akkor 
csapott meg a Jom Kippur szele, 
akkor értettem meg, hogy mit is 
jelent igazán. Onnantól fogva 
böjtölök minden Jom Kippurkor. 
Huszonkét éves koromban 
Amerikába kerültem, azaz nem 
kerültem, hanem én választottam, 
hogy odamegyek. Ott kezdtem el 
jobban közeledni a valláshoz.  

Miért döntöttél úgy, hogy 
Amerikába mész? 

Gyerekkorom óta az volt a 
vágyam, hogy Amerikában éljek. 
Tizenkét évesen voltam másodszor 
látogatóban New Yorkban a 
nagymamámnál, ami örök 
nyomokat hagyott a szivemben.  

Elvégeztem a fogtechnikai iskolat, 
és utana diszidáltam (akkor még így 
hívták) az USA-ba. A mamám 
Miami-ba ment férjhez, hozzájuk 
mentem először, majd egy év után 
felköltöztem New Yorkba, ahol 
egyedül is kipróbálhattam magam. 
Említettem, hogy Amerikában 

közeledtem kisgyerekkorom óta 
először a valláshoz.  

Úgy indult, hogy megismertem 
Floridában egy Holokauszt túlélő 
bácsit, aki autóval járt minden 
szombaton templomba. Egy 
konzervatív közösséghez tartozott, 

és minden szombaton ment, én 
pedig vele tartottam. Majd New 
Jersey-be vezetett az utam, de mivel 
szivem tovabbra is New Yorkba 
húzott, Manhattanben kezdtem 
munkát keresni. 

Egy vallásos zsidónál találtam 
állást, aki Slomo Carlebach nagyon 
jó barátja volt. Általa kerültem le a 
Carlebach tempomba. Akkor még 
élt Slomo, igy volt szerencsém 
találkozni és többször is a sábeszi 
vacsorát együtt tölteni vele, ami 
mindig fantasztikus élmény volt. 
Csodálatos volt a beszédeit 
hallgatni, az egész légkört átélni, 
egyéniségét és a kisugárzását 
megérezni. Számomra ma is a 
legnagyobb rabbik közé tartozik 
azok közül, akiket én ismerek. 
Később elköltöztem Long Island-ra, 
és Slomó elhagyta ezt a világot a 
’90-es évek közepen. Ezután már 
csak az emlékei, tanitasai maradtak 
meg, és a zenéje, amit állandóan 
hallgatok az autóban. Most, ez év 
júniusában a papám ment el, - 
legyen aldott az emléke- és bár évek 
óta tartok sábeszt, és kóser 
konyhánk van, templomba ritkán 
jártam le hétközben, mert nehezen 
tudtam bekalkulálni a 
programomba, hogy minden reggel 
és este imádkozni menjek. Most, 
hogy kaddist kell mondanom, nem 
kérdés, hogy lemegyek nap mint 

nap. Ismét meggyőződhettem róla, 
hogy az ember mindent meg tud 
csinálni, hogyha rákényszerül. 
Persze sokkal jobb, ha nem 
kényszerből, hanem saját 
választástól függ, hogy merre lép, 
vagy indul el. Azzal, hogy a ’90-es 

évek végén eljöttem New Yorkból, 
egy időre megint szünetet vett a 
zsidóságom. Az üzlet miatt 
költöztem Magyarországra. Még 
ma is gyakran oda-vissza járok, de 
régebben még sűrűbben tettem. 
Mindig, amikor visszamentem, 
annál a bácsinál töltöttem a sábeszt, 
akinél régebben dolgoztam, és aki 
megismertetett Slomo Carlebach 
rabbival. New Yorkban mindig a 
Carlebach templomba megyek a 
mai napig, tagja is vagyok az ottani 
közösségnek. Úgy hét-nyolc éve 
lehetett, amikor egyik sábeszkor egy 
nagyon jó kis társaság gyűlt össze 
ennek a bácsinak a lakásán. Tudni 
kell, hogy az ő otthonuk minden 
péntek este és szombat délben 
nyitott ház, mindig sok vendégük 
van. Az egész hétvégét ezzel a 
társasággal töltöttem, az 
étkezéseket, az imákat. És egyszer 
csak azt vettem észre, hogy 
tartottam egy sábeszt anélkül, hogy 
erre egyáltalán készültem volna. És 
amit ráadásul nagyon-nagyon 
élveztem is. Ekkor éreztem meg 
először a sábesz ízét, és értettem 
meg, hogy ez a szent nap nem csak 
a zsidó nép szövetségét jelenti az 
Örökkévalóval, hanem egy 
fantasztikus ajándék is a 
számunkra. Ezután történt, hogy 
Budapesten az irodámban felhívott 
egy new york-i akcentusú fiatal fiú 
azzal, hogy van egy testvére 

Brooklynban, akinek szintén van 
egy fogászati kereskedő cége, és 
megbízta, hogy keressen 
Magyarorszagon valakit, akivel 
fogászati tranzakciót tud csinálni. 
Javasoltam, hogy személyesen 
beszéljük meg a részleteket. Vártam 

a fiatalembert, és egy lubavicsi 
bócher jelent meg a 
megbeszélt időpontban az 
irodámban. Elkezdtünk 
beszélgetni az üzletről, azt 
gyorsan lezártuk, és aztán a 
zsidóság lett a téma. A bócher 
a beszélgetés végén kérdezte, 
hogy fölrakhatja-e rám a 
tefilint. A papám éppen a 
másik szobában volt, 
mondtam neki, hogy ha már 
itt vagy, tedd föl a papámra is. 
Eppen jött be a nagybátyám, 
aki akkor lehetett olyan 
hetven éves. Mondtam, ha 
már ő is itt van, akkor rá is 
tedd föl. Így három embert 
segitett ez a fiú egy fontos 
micvát teljesíteni. A papámon 
már évtizedek óta nem volt 
tefilin, és a nagybátyámon 
pedig életében egyszer volt, a 
Bar Micvóján.  Úgyhogy ez 
nagy élmény volt mindenki 

számára. A bócher utána minden 
pénteken jött be hozzám, 
beszélgettünk, mindig hívott, hogy 
menjek le hozzájuk a templomba. 
Egyszer csak rászántam magam. 
Annyira megfogott a lelkesedésük 
és a fantasztikus hitük, hogy 
elkezdtem járni a Chábádba. És 
egyre inkább, amikor mentem New 
Yorkba, - ott nem volt kérdés, hogy 
a Carlebach templomba megyek - 
elkezdtem a sábeszt tartani, most 
már nem sors szerűen.  

Pesten viszont nekem problémát 
jelentett továbbra is, ugyanis fent 
laktam a Rózsadombon. Úgyhogy 
amikor Magyarorszagon voltam, 
éreztem, hogy ez nem az a közeg, 
ahol igazán jól érezem a bőrömben 
magam. Alig vártam, hogy 
mehessek New Yorkba – amit eleve 
imádok – és ünnepelhessem a 
szombatot, ahogy azt kell. Tudtam, 
hogy ez most már egy olyan út, amit 
nem kérdés, hogy választok, igy 
elkezdtem kialakítani az itteni 
életemet is, hogy tudjam tartani a 
sábeszt, ugy mint amikor NY-ban 
vagyok. Úgyhogy beköltöztem a 
Kazinczy utcába. Egyébként is a VII. 
kerületben nőttem fel, a Péterfy 
Sándor utcában. Papám a háború 
alatt a gettóban a Wesselényi 
utcában lakott, a Kazinczy sarkán. Ő 
volt a házban a liftes. A nyilasok 
vitték el a nőket a téglagyárba, 

 
Deutsch Róbert és kislánya, Lea 
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ahonnan jó szerivel nem jöttek 
vissza. Volt egy 40 év körüli hölgy, 
akit a papám vitt le a bőröndjeivel.  
Egy óvatlan pillanatban látta, hogy a 
nyilas hátat fordított. Mondta a 
nőnek, hogy gyorsan menjen föl a 
lépcsőn a lift mögött, miután Ő a 
bőröndöket visszavitte. 

Két évvel később, a háború vége 
után bement egy presszóba, és az 
általa megmentett nő volt 
pénztáros. A nyakába borult, és 
mondta mindenkinek, hogy ő az 
élete megmentője. Úgyhogy ez a 
környék sok emléket hordoz 
magában.  

Jelenleg a munkám miatt élek 
Magyarországon és nem máshol. 
Persze az embernek igyekeznie kell 
a maximumot kihozni abból es ott, 
ahol éppen van. Igyekszem átadni 
azt, amit én tapasztaltam, vagy 
amin én keresztül mentem 
azoknak, akiknek esetleg még nem 
volt alkalmuk átélni ilyen jellegű 
dolgokat. Akiknek nem volt 
lehetőségük megismerkedni egy 
olyan rabbival, mint Slomo 
Carlebach, vagy akikhez nem 
kopogott be egy lubavicsi bócher. 
Akik nem találkoztak olyan 
emberrel, aki segített volna nekik 
elindulni azon az úton, ami 
visszavezet a vallás útjára, az 
Örökkévalóhoz. Ezért szervezünk 
nálunk minden héten tanulásokat. 
Olyanok is járnak hozzank tanulni, 
akik előtte joforman meg 
templomban sem voltak.  

Az otthonodban szervezel 
minden héten tanulást? 

Igen. Van, amikor öten vagyunk, 
van, amikor tizenöten. Főleg 
negyven es hatvan év közötti 
emberek járnak hozzánk, bár néha 
vannak fiatalabbak is. Java részt 
olyanok jönnek el Tórát tanulni, 
akiket én régóta ismerek, és akik 
fogták a fejüket, amikor hallották, 
hogy elkezdtem sábeszt tartani. 
Eleinte Köves Slomó rabbival 
tanultunk csak fiúk, később Zeev és 
Sharon Paskeszzel már hölgyek is 
csatlakoztak. Ami legjobban érdekli 
a tanulókat az a teremtés, Ádám és 
Éva, a kezdetek, meg, hogy 
egyáltalán mi a zsidóság. Ezen kívül 
az üzleti élet, a hétköznapok. 
Eleinte, arról tanítottak 
mindannyian, hogy mit is jelent az 
Örökkévaló fogalma, hiszen már 
önmagában ezt is nehéz felfogni, 
elfogadni egy szekuláris embernek.  

De ma úgy gondolom, hogy 
minden „hallgató” számára 
egyértelművé vált és elfogadott, 
hogy valaki megteremtette ezt a 
vilagot, aki mozgatja és működteti 
minden pillanatban. Ez után a nagy 
mérföldkő elérése után, most már 
javarészt a heti szakaszokat 
tanuljuk.  

Szerveztünk egy vacsorát a 
Paskesz-családdal a Carmel 
etteremben most Rosh Hasana első 
estéjén. Körülbelül harmincöten 
voltunk. Sokan azok közül jöttek le, 
akik járnak tanulni hozzánk. Nem is 
gondoltam volna, hogy mekkora 
hatással lesz rájuk ez a vacsora. Zeev 
dróséi után mindenki 
bemutatkozott és mondott egy pár 
gondolatot.  

Egyik barátom, akivel még New 
Yorkból van az ismeretség, amikor 
rá került a sor, azt mondta, hogy hát 
ő szekuláris háttérből jön, és még 
jobban eltávolodott a vallástól, mint 
a szülei, mert hogy 
asszimilálódnunk kellett. Ez a 
mondat nagyon megütött engem, és 
eszembe jutott egy lubavicsi bócher, 
aki mesélt egy kis történetet, ami 
úgy szól, hogy képzeljük el, hogy a 
mélyhűtőbe beraknak vizet, kólát, 
fantát, meg mindenfele üdítőket és 
egy üveg vodkát is. A hideg 
környezetben mindegyik jéggé 
fagyott, de a vodka megmarad 
folyékonynak. Tehát a környezet 
soha nem kell, hogy 
megváltoztasson minket, inkabb mi 
legyunk azok, akik hatással leszünk 
a minket körül vevő világra. Az, 
hogy asszimilálódni kellene, 
egyaltalan nem igaz.  

Fantasztikus élmény volt ez az 
este. Azóta olyanok is jönnek 
tanulni, akik előtte nem, de ott 
voltak azon a vacsorán. Úgyhogy 
ilyen apró dolgokkal próbálom itt 
hasznosítani magamat az üzleti 
életen kívül.  

Százezer zsidó van itt papíron, de 
nehéz megtalálni abból tízezret. Úgy 
tűnik viszont, hogy lépésről lépésre 
egyre többen jönnek elő az 
asszimilált környezetükből, és 
találják meg az utat vissza a 
zsidosagukhoz. Ha mindenki egy 
picit jobban aktivizálná magát, 
akkor a zsidóságnak a nagy részét 
vissza lehetne hozni. A mai zsidó 
életet itt Budapesten nem lehet 
összehasonlítani azzal, ami volt akár 
öt évvel ezelőtt. Ez főleg olyen 
fantasztikus rabbiknak köszönhető, 
mint Keleti Dávid rabbi a Lativtól, 
Adler Rabbi a Tikvától, vagy 
Oberlander és Köves rabbi a 
lubavicsiaktól. És itt van Domán 
Sije, most Bán Dénes, olyan 
emberek, akik idáig nagyon 
hiányoztak. Bármelyik közösségben 
lehet olyan arcokat látni, akik pár 
évvel ezelőtt nem is nagyon tudták, 
hogy mi az, hogy zsidóság. Adrienn, 
a feleségem eleinte nem nagyon 
folyt bele a közösségi életbe, inkább 
magát fejlesztette csak, de most már 
ő is szervez lányoknak tanulásokat, 
most éppen egyik este olyan 
lányoknak mesélt a mikvéről és vitte 

el őket oda, akik addig a közelébe 
sem jartak.  

A feleségedet hol ismerted 
meg? 

Siduch volt, egy közös barátunk 
által. Éppen a Hegedűs Gyula utcai 
zsinagógában voltam Rosh 
Hasanakor, ahol kérdezte a 
barátom, hogy mi van velem. Ő 
állandóan szeretett volna engem 
megnősiteni. Mondta, hogy van egy 
lány ismerőse, aki nagyon kedves, 
talpraesett, akivel szerinte nagyon 
összeillenénk. De én mondtam, 
hogy mi az értelme, hisz úgyis vissza 
akarok költözni Amerikába, teljesen 
értelmetlen lenne most 
megismerkedni valakivel. Addig-
addig erősködött, amíg 
rábólintottam, hogy jó, rendben, 
maximum találkozunk és egy jót 
beszélgetünk majd. Úgyhogy ez volt 
hét éve, és most van egy kisbabánk, 
Lea Róza, aki egy éves és három 
hónapos.   

Így hát most tanulom az egyik 
legfontosabb alapjat a zsidóságnak, 
a Sálom Báitot, a családi béke 
megvalósítását.  

Hol képzelitek el e 
jövőtöket? 

Ez még kérdéses. Magunk miatt 
is jobb lenne máshol élni – bár ezt 
már mondom vagy tíz éve – de a 
gyerek miatt pláne, Amerikában 
vagy talan Izraelben. Úgy 
gondolom, hogy az nagyon fontos, 
hogy a zsidók visszatérjenek a 
zsidóságba, hogy felébresszük a 
bennük szunnyadó zsidó lelket, 
hogy tudják, mit jelent a zsidóság, 
mit jelent zsidónak lenni, mi az a 
sábesz. 

Ne csak abból álljon, hogy raknak 
a nyakukba egy mogen dovidot, és 
utána pedig karácsonyfát állítanak , 
meg hogy valami antiszemita 
megnyilvánulás kelljen ahhoz, hogy 
fölébredjen bennük a zsidó érzés, 
hanem sábeszkor is érezzék, és a 
mindennapjaikban. De azt nem 
tartom feltétlenül fontosnak, hogy 
fent tartsunk egy zsidó közösséget 
Magyarországon, vagy bárhol 
Európában. Szerintem sokkal jobb 
helyek vannak ennél a zsidók 
számára.  

Te egy üzletember vagy. 
Nem nehéz összeegyeztetni a 
vallást az üzlettel? 

Egy fogászti kereskedő céget 
vezetek. Régen nem volt saját 
épületünk, de amióta van, azóta 
minden ajtón van Mezüze. Néhány 
kolléga, vagy akik bejöttek hozzank, 
kérdeztek eleinte, hogy mik ezek az 
ajtókon, de minden negatív értelem 
nélkül. Elmondtam nekik, es ma 
már természetes mindenki 
számára, hogy ez része egy zsidó 
háznak . 

Szombaton és Jom Kippur-kor 
zárva vagyunk. Régebben ez sem 
volt így. Eleinte vívódtam, hogy mi 
legyen, aztán a sábesz mellett 
döntöttem. A kollégák örültek 
persze, hogy nem kell dolgozni, 
először volt egy pár reklamáció a 
vevőktől, és én is féltem, hogy 
anyagilag mi lesz, ha kiesik a 
szombat. Miután bevezettük a 
szombati zárva tartást, sokkal 
jobban kezdett menni az üzlet, mint 
előtte bármikor. Úgyhogy aki fél 
attól, hogy szombaton nem fog 
pénzt keresni, nyugodjon meg, az 
Örökkévaló ezt már a kezdetben 
megszerkesztette és működik azóta 
is. Az első zárva tartott Jom Kippur 
után másnap reklamált az egyik cég 
képviselője, hogy mi az, hogy zárva 
voltunk. Mondtam, hogy 
karácsonykor sem vagyunk nyitva. 
Nem volt többé ez kérdés. 
Chicagoban minden évben van egy 
nagy kiállítás, amin a mi cégünk is 
reszt vesz. Mivel a szombati napon 
én nem megyek ki, a japán üzletfél 
először nem értette, hogy ezt meg 
mégis, hogy képzelem. 
Megmagyaráztam neki. Mikor 
egyszer Pesten volt, pénteken este 
meghívtam magunkhoz, ahol 
nagyon jól érezte magát, és már 
meg sem kérdezte, hogy másnap 
találkozunk-e majd a kiállításon.  

Amerikában van egy báál tsuvá 
boxoló, aki szombaton nem boxol. 
Lever mindenkit vasárnap. 
Úgyhogy igyekszünk mi is a 
konkurenciának ellenfele lenni 
hétfőtől péntekig.  

Tanulás közben sokszor figyelem 
az emberek arcát, és azt látom, hogy 
mint a mágnesre tapad a figyelmük, 
amikor a Tóra tanításait hallgatják. 
És ez abszolút nem függ a kortól. 
Azt hiszem a spiritualitás az, ami 
leginkább megfogja az embereket. 
Nálunk csak a tanulás van, még 
vacsora sincs, ami esetleg a körítés 
lehetne. Csak a Tóráért jönnek el az 
emberek. Ahogy minden 
alkalommal meglátom New Yorkot, 
és elájulok, hogy ez egy csoda, úgy 
minden héten csodálom az 
embereket nézve miközben 
hallgatjuk a Tóra üzeneteit.  

Hihetetlen az is, ami Rav Keleti 
koleljában történik, hogy hetente 
kétszer lemegy tanulni ennyi fiatal. 
Ami itt abszolút nem volt, leépült, 
hiányzott, azt az a pár csoport, 
amelyik működik Budapesten, 
fantasztikusan próbálja pótolni, 
felépíteni.  

Kívánok mindegyiknek jó 
egészséget hozzá, sok sikert, es hogy 
az anyagi feltételek legyenek 
biztositva.  

Ne adják föl, amíg el nem jön a 
Messiah! Talán már nem kell sok 
hozzá! 

Magyari Judit 
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Teitelbaumok krónikája 

 
Elszántabb ellenzőjét a 

chaszid mozgalom-nak aligha 
lehetett talál-ni a Kárpá-tok 
mentén, mint Mojse 
Teitelbaum (aki a „datolyafa” 
nevet választotta, mert az 
vagyon írva a 92. zsoltárban „az 
igaz ember virágzik, mint a 
datolya-pálma”). Rengeteg 
problémája volt a chaszidokkal: 
későn imádkoznak, nem 
ügyelnek a Sömá pontosan 
meghatározott idejére, énekel-
nek-táncolnak nem gondolva a 
világ száz bajára, sőt még 
isznak is és nem tanulnak. 

Reb Mordhe elemi iskolai 
tanító rendszeresen tájékoz-
tatta a rabbit a világban történ-
tekről: Németországban min-
denféle reform mozgalmak fe-
nyegetik az ősök hagyományát 
(orgona, kórus), a nők elhagy-
ják a férjeiket, ismeretlen em-
berekkel barátkoznak. Szörnyű-
ség mindenütt. Franciaor-
szágban Napóleon császár egy 
szigetre akarja letelepíteni a 
zsidókat; Szinhedriont alapított 
az egykori nagy bíróság 
mintájára, ki tudja, ki diktálja a 
szabályokat, a törvényeket a 
hagyomány vagy a császár. 
Oroszországból pogromokról 
hallani. Forr a világ… Ráadásul 
reb Mojsenek egy elvált 
emberhez kellett a lányát 
férjhez adnia, aki mindent 
betetézve még chaszid is volt. 
Hozományt nem tudott 
biztosítani, hát megígérte, elu-
tazik egy szombatra (sábeszra) 
a lublini látóhoz. De nem tudta, 
mit akarhat tőle ez a  

„megszállott”. 
49 éves korában 

Sátoraljaújhelyre hívták rab-
binak. A városka nevét nem 
tudta kimondani, s a hívei kö-
zül is többnek problémát 
jelentett a hosszú helységnév – 
helyette inkább Ihelnek, 
Sadaradának hívták. /Előtte 
Sinévében szolgált. Kicsiny 
közösség, de jelentőségét növel-
te, hogy elődje Smelke Horovitz 
volt, aki később Nikolsburgban 
híres jesivát vezetett. A kállói 
rabbi is nála tanult./ 

Lublinba igen komoly és 
hosszú vita után már nem 
biztos, hogy szilárdan a 
chaszidizmus ellenzői közé 
tartozik. Dilemmáját az 
döntötte el, hogy a lublini bölcs 
Smelke Hószed személyében 
famulust küldött a rabbi mellé. 
Ő vette rá, hogy próbálja ki 
hitét. Tállyáról érkezett egy 
jómódú üzletember, aki epi-
lepsziával – vagy ahogy a nép 
mondta: nyavalyatöréssel – 
küzdött. Járta az orvosokat, 
ispotályokat eredmény nélkül. 
Smelke, a famulus egy roham 
után javasolta a férfinak, hogy 
látogassa meg a rebét. Meg is 
tette. Teitelbaum adott neki egy 
kis pergamen kámeát kis 
zacskóban, amit a beteg nyaká-
ba akasztott és élete végéig 
hordott. Teljesen meggyógyult 
és hosszú-hosszú évekkel 
jutalmazta meg az Ég. Szájról 
szájra járt a hír, hogy minden 
bajra, gondra kámeát oszt az 
igaz ember és gyógyít, lelki 
vigaszt nyújt, sőt az 
állástalanoknak megélhetést, a 
nélkülözőknek kenyeret ad.  

Rebe vagy rabbi? 
A rabbi az egy 

hivatalos 
státusz. A rebe olyan, mint egy 
nagy család 
feje. 
Tanácsa 
nélkül nem 
köttetik 
házasság, 
nem jön 
létre üzlet, még a gyermek neve 
is megbeszélés tárgya. Mojse 
Teitelbaum mind a két 
tisztséget betöltötte.  

Két szófért (írnokot) 
alkalmazott, akik reggeltől estig 
gyártották a kámeákat 
idézetekkel, áldásokkal. Akár a 
patikában, volt egy nagy 
szekrénye apró rekeszekkel, 
amelyben vagy hatvan 
pergamen lapocska sorakozott. 
Minden betegségre, gondra 
más-más kvitliket adott. Oly 
sok munkája adódott, hogy egy 
famulus (gábe) már nem tudta 
ellátni a várakozók hosszú 
sorát, így több segítő kézre volt 
szüksége, akik teát, süteményt 
osztottak a látogatóknak, 
miközben várakoztak. A rabbi 
vallotta, aki hitte a gyógyító 
erejét, az meggyógyult, aki nem 
s kételkedett benne, az beteg 
maradt. Egyszer feltűnt egy 
úrihölgy a fiacskájával. A rebe 
asszonyt egyedül nem fogadott, 
meglepetésre a hölgyet mégis 
behívta. Csak a legbizalmasabb 
embere, Smelke Hoszed 
tartózkodott kettőjükön kívül a 
szobában. Az anya a rebe 
segítségét kérte. A fia 
étvágytalan, gyenge, félénk, 
még a bártfai orvos sem tudott 
rajta segíteni. 

Behívták a kisdiákot, a rabbi 
megkérdezte a nevét. Kossuth 
Lajos – felelte a fiú. Nagy 
ember leszel, mert a neved 
szerepel Dávid Király 
hatvanadik zsoltárában: 
„Tisztelői zászlót kapnak.” A 
mondatot záró szeláh (örökké) 
azt jelenti, hogy az ifjú neve 
maradandó lesz, a szó 
számértéke 90-nél is több, 
annyi évet él majd a földön 
Kossuth Lajos. A gyermek 
megnyugodva, vidáman szaladt 
édesanyja karjai közé.  

A nagy kolerajárványt a 
zsidók áldozatok nélkül 
átvészelték, mert a higiéniai 
szabályokra a rabbi fokozottan 
felhívta a figyelmet és pálinkát 
osztott, amely akkor 
orvosságnak számított. 

Megjósolta Napóleon 
bukását, bár a császár keze 
alatt jól élnek a zsidók, de a 
kedvező helyzet hitüket rontja. 
Megjövendölte azt is, hogy a 
cár alatt a szegénység a 
zsidókat is érinti, sőt 
üldözésben is lesz részük, de a 
córesz hitüket erősíteni fogja. 
Hitt abban, hogy a Messiás 
biztosan hamar el fog jönni, 
ugyan késik, de előbb-utóbb 
megérkezik. Minden pénteken 
az ablakban leste, hogy jön-e 
már. Elérkezett azonban 1841 
Tamusz hó 28. A cádik 
lehunyta a szemét. Maradt 
utána a híre és sok-sok legenda. 
Könyvei közül a Jiszmáh Mojse 
a legnevezetesebb. Sírját a mai 
napig sokan látogatják. 

De ki lett az utódja? A fia 
vagy az unokája? Esetleg 
harmadik személy? Megtudjuk 
a legközelebbi számból. 

 
Deutsch Gábor 

Rost az elsők között a 
rotenburgi rabbi Méir tanította, 
majd Worms-ban folytatta a 
tanulmányait. Mint oly’ sokak-
nak, neki is a pénzkölcsönzés 
biztosított tisztes megélhetést. 

A sötétként emlegetett 
középkor különösen sok fájdal-
mat és keserűséget tartogatott 
az európai zsidóságnak: a leg-
több országban időről időre 
fellángolt az államilag támoga-
tott antiszemitizmus. Miután a 
13. század végén Rudolf császár 
zsidóellenes intézkedéseket ve-
zetett be, rabbi Méir elhatározta, 
hogy elhagyja Németországot. 
Terve sajnálatos módon nem 
sikerült, elfogták és börtönbe 

 

Rabbénu Áser (rövidítve Ros) 
a mai Németország nyugati 
részében 1250-ben született és a 
spanyolországi Toledóban hunyt 
el 1327-ben (a héber dátum 
szerint 5088. chesván 9-én, ami 
az idén október 17-ére esett). 
Családja a tanulásról és a 
vallásosságáról volt híres: apja, 
Jechiél neves talmudista volt, 
egyik felmenője pedig nem volt 
más, mint a híres Eliezer ben 
Náthán rabbi. Rosnak nyolc fia 
volt, közülük a leghíresebbek 
Júda és Jákov. Az utóbbi az 
„Arbá Turim” című zsidó 
törvénykönyv szerzőjeként vált 
ismertté, róla egy későbbi 
részben lesz szó bővebben. 

vetették. Ros gyűjtést szer-
vezett a megsegítésére, hogy a 
követelt váltságdíjat a kile (a 
zsidó hitközség) ki tudja 
fizetni, azonban Méir rabbi 
Ros legnagyobb meglepetésé-
re visszautasította a váltság-
díjat. Mi indította a fogságban 
raboskodó rabbit erre az első 
látásra különös és érthetetlen 
döntésre? Méir rabbi azzal 
érvelt, hogy az nem vezet se-
hová, ha elfogadja, hogy a kile 
kifizesse a váltságdíjat, csak 
továbbbátorítja az uralkodó-
kat és a keresztény közössége-
ket, hogy köztiszteletben álló 
rabbikat vagy vagyonos 
zsidókat, a kile előkelő tagjait  

elraboljanak és egyre maga-
sabb összegeket követelje-
nek szabadon bocsátásukért 
cserébe. 

Később Ros elfoglalta 
rabbi Méir wormsi rabbi-
székét, de nem tartott soká-
ig wormsi rabbisága. Arra 
kényszerítették, hogy 
elhagyja a német tarto-
mányt. Az uralkodó zsarolá-
sának engedve kénytelen 
volt végleg elköltözni és 
rövid dél – franciaországi 
kitérőt követően a spanyol-
országi Toledo városában 
telepedett le. A „kapcsolati 
tőke” Ros korában is 
rendkívül fontos volt: 

A toledói rabbiszék és a kapcsolati tőke 
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ahhoz, hogy egy rabbi a toledói 
kile rabbija lehessen, egy másik 
híres rabbi ajánlólevelére volt 
szükség. A toledói zsidók 
Rabbénu Ásert választották 
rabbijukká, egyrészt mert kiemel-
kedő tudással rendelkezett, 
másrészt mert a Rásbá néven 
emlegetett híres rabbi, Slomó ben 
Aderet támogatását élvezte. 
Rásbá más jelöltek ellenében őt 
ajánlotta a toledói hitközség 
rabbijának. Slomó ben Aderet 
rabbi olyan nagy tekintély volt és 
szava olyan nagy súllyal esett 
latba, hogy más rabbiknak 
esélyük sem lehetett az ő 
kandidátusával szemben. Ezt a 
tisztséget betöltve Ros 
hamarosan Spanyolország egyik 
legkiemelkedőbb rabbija lett. 
Vezetése alatt Toledo a 
tóratanulás központjává vált, 
jesivája nemcsak Spa-nyolország, 
hanem az egész Európa területén 
élő zsidókat vonzotta, még a 
távoli Oroszországból is érkeztek 
tanítványok. 

Rábbénu Áser híres talmud-
tudós volt: nemcsak szerteá-gazó 
és alapos, de pontos, módszeres 
és szisztematikus tudás 
birtokában volt. Fennmaradt 
róla, hogy kiemelkedő ké-
pességekkel rendelkezett a 
hosszú talmudi viták ismerte-
tésében és felvázolásában.  

Ros híres volt a független jogi 
magyarázatairól. Úgy tartotta: 
nem szabad, hogy a nagy elődök 
iránti tisztelet avagy csodálat 
vezéreljen bennünket a vallási, 
halachikus döntéseink 
meghozatalánál. Arra az állás-
pontra helyezkedett, hogy nem 
vagyunk kötelesek magunkra 
nézve kötelezően elfogadni egy 
törvényt, ha azt a Szóbeli Tan (a 
Talmud) nem magyarázza meg 
világosan és érthetően – igaz ez 
még arra az esetre is, ha valamely 
törvény a gáonok művein alapul.  

Folytatás a következő részben. 

ford.: K. Á. 
(en.wikipedia.org)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miért múlik el három év után 
a szerelem? Miért van több 
zsidó fiatal a kocsmában 
péntek este, mint a 
zsinagógában? Miben hasonlít 
a kalapácscsőrű gólya a zsidó 
népre? Ilyen, és ehhez hasonló 
izgalmas kérdésekről 
beszélgettünk, vitatkoztunk, és 
hallgattunk előadást október 
egyik hétvégéjén a négy 
csillagos Sziráki 
Kastélyszállóban. A Lativ Kolel 
szervezésében körülbelül 
hatvanan utaztunk le Szirákra 
azért, hogy sábátont tartsunk, 
azaz együtt várjuk, ünnepeljük, 
majd búcsúztassuk el a 
szombatot. Persze a sabaton 
már jóval a leutazás előtt 
megkezdődött, abban az 
értelemben, hogy mi csináltuk, 
készítettük elő, akik részt 
vettünk rajta: a Lativ Kolel 
tanárai, diákjai, barátai, 
fiatalok és fiatal családok, 
rabbik és rebecenek. Így tehát 
az előkészületek is a program 
részét jelentették. 

A hosszúhétvége díszvendége 
Dr. Shalom Srebrenik, az 
Arachim világszervezet vezető 
tanára, a pszichológiában is 
jártas kémia professzor volt, aki 
három részes előadást tartott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a párkapcsolatok fejlődéséről. 
A teoretikus Srebrenik olyan 
modellt vázolt föl, amely 
biológiai-fiziológiai alapokon 
nyugszik, de az egyéni döntés 
és választás jelentőségét helyezi 
előtérbe. Rámutatott a férfi-női 
agyban zajló különbségekre, és 
arra, hogy milyen kommu-
nikációs stratégiák, valamint 
döntési folyamatok és célok 
vezethetnek el ahhoz, hogy egy 
szerelmen, szereteten alapuló 
kapcsolat hosszú távon fent 
maradhasson. Másik fontos 
vendégelőadó volt a Jeruzsá-
lemből érkező, rengeteg helyet 
megjárt Licskó Gabriella, aki 
többek között az ortodox 
divatvilágról tartott előadást. 
Gabi a hagyományos viseletek 
egy-egy szemléletes darabját 
(például strájmli, kendő, 
sábeszi ruha) magával hozta, 
ezeket fel is lehetett próbálni.  

A szellemi táplálékon kívül a 
hagyományos sábeszi lakoma is 
természetesen hozzátartozott 
az ünnepléshez: a macesz-
gombóc leves, a sólet, a krum-
pli kugli, a hal, a pecsenye, a 
szombati dalok közös éneklése 
és a rövid Tóramagyarázatok. A 
dallamos imák, a fiúk tánca, a 
szombat esti zenélés, a hosszú  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szoknyák, a rabbik 
bölcsességei, a szól a kakas 
már, a hajnalig tartó 
beszélgetések mind-mind 
hozzájárultak ahhoz, hogy a 
szombat és a zsidóság valódi 
ízét átérezhessék azok is, akik 
mindezt már jól ismerik, és 
azok is, akik életükben először 
itt raktak föl tfilint, vagy 
szagoltak bele a Havdalahoz 
szükséges fűszerek illatába.  

Keleti Dávid rabbinak és 
segítőinek köszönhetően ezen a 
hétvégén átélhettük mindazt, 
ami a zsidó életnek az alapja. 
Az együttlétből, közösségből 
származó örömöt; a tanulást, 
amelyből megtanulhatjuk a 
zsidó bölcsességet, 
szellemiséget és életformát; a 
közös imádkozást, amely a 
hozzátartozik a zsidó 
spiritualitáshoz. Érezhettük a 
zsidóság ízeit, illatait, 
dallamait. Ez volt a célja a 
sábátonnak, a hosszadalmas 
előkészületnek, Keleti Dávid 
rabbi fáradhatatlan 
munkájának. És persze az, hogy 
mindezt megőrizzük, 
továbbvigyük. 

 

Magyari Judit 

  
Dr. Shalom Srebrenik és Deutsch Róbert Licskó Gabriella és Fináli Gábor 

 

folytatás a 8. oldalról 

 

Sziráki sábáton a Lativ Kolellel 
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Chanuka 
hősnői 

 
Caravaggio: Judit és 

Holofernes 

Chanukia 
mindenkinek 

A küzde-
lemnek, 

melynek végén a chanukai csoda 
történt, a leghíresebb hősei a 
makkabeusok, akik legyőzték a 
görög sereget. Ám rajtuk kívül 
voltak mások is, akik kockára 
tették az életüket az elnyomók 
elleni harcban vagy akik inkább 
meghaltak zsidóként, minthogy 
éljenek bálványimádóként. A 
két leghíresebb történet 
Chánáról és hét fiáról, illetve 
Juditról szól. 

A görög megszállás alatt 
Antiochus uralkodott Izraelben, 
aki szerette istenként feltüntetni 
magát, szobrokat készíttetett 
magáról, amik előtt kötelező 
volt leborulni. Chánát és hét fiát 
is maga elé hozatta és egyenként 
megparancsolta nekik, hogy 
boruljanak le az ő képmását 
ábrázoló bálvány előtt. A 
legidősebb fiúval kezdte, aki 
megtagadta ezt a bálványimádó 
parancsot, mire brutálisan 
megkínozták az any-ja és a 
testvérei előtt, majd a 
megcsonkított testét megfőz-ték 
egy nagy edényben. Cháná-nak 
végig kellett néznie a hat 
idősebb fiú ke-gyetlen meg-
kínzását és ha-lálát is. Amikor a 
legkisebb gyermekére került a 
sor, Antiochus gazdagságot és 
dicsőséget ígért 
neki, ha leborul 
a bálvány előtt, 
ám a legkisebb 
fiú is visszauta-
sította az aján-
latát. Ekkor An-
tiochus azt 
mondta Cháná-
nak, hogy külö-
nös kegyből 
megengedi neki, hogy beszéljen 
a fiával és meggyőzze arról, 
jobb, ha leborul a bálvány előtt. 
Az asszony félrevonta a fiát, 
megcsókolta s ezt mondta neki: 
„Fiam, én kilenc hónapig táp-
láltalak a testemben, utána két 
évig szoptattalak, majd a mai 
napig gondoztalak, a legjobb 
tudásom szerint neveltelek és 
tanítottam neked I-tenról és a 
Tóráról. Ne cseréld fel a 
zsidóság iránti elkötelezettsé-
gedet egy olyan hús-vér király 
mulandó ígéretére, aki maga is 
hamarosan elpusztul!” Ezzel a 
hetedik fiú is a halálba ment. 

Cháná, miközben a hét halott 
fia teste mellett állt, három 
dologért imádkozott: a gyerekei 
lelkéért, a zsidó nép erejéért és 
azért, hogy vegye magához őt az 

Ö-való, még mielőtt megölik a 
görögök. Ahogy befejezte az 
imát, az Ö-való magához vette a 
lelkét.  

A történelemben később 
számos zsidó nő áldozta fel az 
életét inkább, minthogy bál-
ványimádásra vagy megkeresz-
telésre kényszerítsék. A római-
ak idején, a vérvádak korában, 
az inkvizíció vagy a pogromok 
alatt sokan választották a kid-
dus hasemet (az Ö-való nevé-
nek megszentelését), hogy lel-
kük tisztaságát megőrizve 
lépjenek a Teremtőjük elé. 

A másik chanukai hősnő, 
akinek a neve fennmaradt, Judit 
volt /Jochanán, a kohén gadol 
(főpap) lánya/. Az egyik görög 
parancsnok feladata az volt, 
hogy leverjen egy kezdődő 
lázadást Jeruzsálemben. Kör-
bevették a várost és hosszú 
ostromba kezdtek. Noha Je-
ruzsálem falai erősek voltak, az 
elhúzódó ostrom kezdte ki-
kezdeni a védők ellenállását. 
Ekkor lépett színre Judit, egy 
özvegyasszony, aki kiment az 
ostromlott városból és bebo-
csátást kért az ellenség vezé-
réhez. Az volt a terve, hogy lei-
tatja és megöli, ezért sós sajto-
kat és erős bo-rokat vitt magá-
val, amivel meg is vendégelte a 

parancsnokot, 
aki hamar mély 
álomba merült. 
Ekkor Judit a 
férfit a saját 

kardjával 
lefejezte és a 
kosa-rába rejtve 
visszavitte a fejet 

Jeruzsálembe, 
ahol kitűzték a 

városfalra. A zsidókat hatalmas 
lelkesedés és újult erő öntötte el, 
a görögök pedig vissza-vonultak. 
Ez az esemény for-dulópont lett 
a zsidók görögök elleni 
harcában. 

Mindkét asszony hatalmas 
kidus hasemet vitt véghez a 
tettével. Cháná „rejtett 
formában”, hiszen ő látszólag 
veszített, bár jól tudjuk, hogy 
igazából ő nyert, hiszen lelke 
nagyon magas helyre került a 
gán édenben, ahova csak a 
zsidóságukért megölt mártírok 
lelke kerül. Judit bátor tette 
nyilvánvalóbb volt, s az ő 
jutalma sem kisebb, hiszen 
kockára tette az életét a zsidó 
népért. 

Domán Chana 
 

 

Alapanyagok: 8 db 
pálinkáspohár, üvegfesték, 
hőre szilárduló gyurma v. só 
liszt gyurma, kanóc, Oliva olaj 

 

  
 

A pálinkáspoharak lesznek az 
olajmécsesek. Hagyhatjuk őket 
simán, vagy üvegfestékkel 
festhetünk rájuk mintákat. Ha 
a poharakat különböző színűre 
festjük, a színes üvegen 
átvilágító lángok különleges, 
szivárványos hatást keltenek. 

A mécseseket akár sorba 
állíthatjuk egy tálcán is, de 
készíthetünk nekik tartót. 
Ehhez a kisüthető gyurmát 
vagy só-liszt gyurmát használ-
junk. A megfelelő hosszúságúra 
kinyújtott gyurmába egyenként 
belenyomjuk a poharakat, ü-
gyelve, hogy egy magasságban 
legyenek. Középen vagy a szé-
lén hagyunk helyet egy gyer-
tyának – ez lesz a sámás, vagy 
sámesz: a szolgagyertya helye, 
aminek segítségével meggyújt-
juk a többi lángot. Az alapot 
kiszárítjuk vagy kisütjük. Deko-
rálhatjuk gyöngyökkel, mozaik-
darabokkal, vagy akár be is 
festhetjük. 

A poharakba belehelyezzük a 
kanócot, beleöntjük az oliva 
olajat és már kezdődhet is az 
ünnep! 

Készíthetünk olyan dekorá-
ciót, amivel nyomon követhető 
a napok múlása, az ablakba 
téve pedig egész nap hirdetheti 
az ünnepet.  

 

„Örökmécses 1” 

Alapanyagok: 8 wc papír 
guriga, 1 nagyobb papírguriga 
(pl. konyhai törlőé vagy 
alufóliáé), színes papír /festék 
/színes szalvéták /alufólia, ra-
gasztó, sárga szalvéta 

 

  
 

A papírgurigák lesznek a 
gyertyáink. Bevonjuk őket 
színes papírral, különböző 
mintájú szalvétával vagy 
alufóliával. ráragaszthatjuk 
őket egy kartonra, vagy 
tehetjük gyesével az 
ablakpárkányra. A lángot sárga 
szalvétából készítjük: a 
szalvétát középen 
összecsippentve bedugjuk a 
gurigába, és a túloldalon félig 
kihúzzuk. Estéről estére újabb 
gyertyát „gyújthatunk” meg a 
chanukiában. 

 

„Örökmécses 2” 

Alapanyagok: Vastag karton 
(pl. nem használt doboz), 
alufólia, sárga karton, bluetack 

 

  
 

Kartonpapírból kivágjuk a 
chanukiát, bevonjuk alufóliával 
– a csillogósabb oldala legyen 
kívül. A kész chanukiát 
gyurmaragasztóval rögzítjük a 
falra, vagy az ablakra. Sárga 
kartonból 8 lángformát vágunk, 
és minden este a következő 
gyertya fölé illesztünk. 
 

Ingyen letölthető színezők: 

http://www.activityvillage.co.u
k/hanukkah_coloring_pages_av.
htm 

http://www.apples4theteacher.
com/coloring-pages/hanukkah/ 

http://torahtots.com/holidays/
chanuka/chanclr.htm 

Steiner Zsófi 
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Összehasonlító Fánktan 
A zsidó 

konyha 
rejtelmei 

 
Hanuka, az olaj csodája és 

hagyományosan az olajban sült 
ételek ideje. Most a fő 
kedvencet, a fánkokat 
vizsgáljuk meg.  

A kelt tészták közül a fánkok 
elkészítése a legkényesebb 
feladat. A hagyományos fánkok 
összeállításánál, kelesztésénél 
és sütésénél is fontos néhány 
praktika betartása!  

Az alábbi receptgyűjtemény a 
hagyományos fánkokon kívül 
diétásabb, és kevésbé diétás, 
illetve bio-fánkok 
elkészítésének leírásait is 
tartalmazza. 

Hagyományos fánk 
Hanukára (tejes recept 

haladóknak) 
Nem könnyű az elkészítése, 

de egy kis gyakorlással már 
egész szép fánkok 
készülhetnek. A kenyérsütő gép 
kelesztő funkciója lehet még 
segítségünkre: alulra 
kerüljenek a folyadékok 
(olvasztott vaj is) tetejére a liszt 
kis mélyedéssel, melybe 
belecsurgatjuk a felfuttatott 
élesztőt, és a gép gondjaira 
bízzuk a tésztát. 
Hozzávalók: 3 dl tej, 3 dkg 
élesztő, 1 evőkanál porcukor, 5 
dkg vaj, 2 tojássárgája, 1,5 dl 
rum vagy aroma, késhegynyi 
só, 0,5 kg liszt. 

Az élesztőt összekeverjük a 
porcukorral, a langyos tejjel és 
felfuttatjuk. A lisztet mély tálba 
szitáljuk, hozzáadjuk a vajat, a 
tojássárgáját, a sót, a rumot, a 
tejes élesztőt, majd jól 
összekeverjük. Vigyázzunk, 
minden hozzávaló szoba meleg 
legyen. Géppel jól kidolgozzuk, 
amíg a tészta lágy nem lesz. 
Langyos helyen 
másfélszeresére kelesztjük. 
Mikor megkelt, lisztezett 
deszkára borítjuk, ujjnyi 
vastagra nyújtjuk. 
Fánkszaggatóval kiszúrjuk, 
majd konyharuhával letakarva 
még fél órán át kelesztjük. 
Széles serpenyőbe olajat 
hevítünk, majd belerakjuk a 
fánkokat, fordítva, mint a 
deszkán voltak. Lefedjük a 
serpenyőt, majd amikor a fánk 
alja megpirult, szűrőkanállal 
megfordítjuk. A másik oldalát 
fedő nélkül sütjük. Amikor 
piros, kivesszük az olajból és 
még melegen vaníliás 

porcukorral megszórjuk. Forró 
lekvárral tálaljuk.  

TIPP! A hozzávalóknak 
szobahőmérsékletűeknek kell 
lenniük! Az élesztőt langyos 
tejben vagy vízben futtathatjuk 
fel, hidegebb esetén nem „fut” 
eléggé, melegebbnél az 
élesztőgombák elpusztulnak, 
így a tészta keletlen marad. 
Kőttes fánk (párve recept 

haladóknak) 
Gyerekkorunk nagy kérdése: 

hogy kerül a fánkba a töltelék: 
sütés előtt vagy után. Most már 
tudom: is-is. Az alábbi fánk 
utólag is megtölthető barack 
vagy málna ízzel, de 
készíthetjük úgy is, hogy két 
kiszaggatott korong közé 
dzsemet tesszük, a szélét 
ujjainkkal könnyedén 
körbenyomkodjuk, majd 
konyharuhával letakarva 
tovább kelesztjük és így sütjük 
ki. 
Hozzávalók: 1 dl víz, 2 dkg 
élesztő, 1 evőkanál cukor, 1 kg 
liszt, 1 egész tojás, 3 tojás 
sárgája, 1 kávéskanál só, 3,5 
evőkanál cukor, 3 dl langyos 
víz, 1 dl bor, 6 dkg meleg 
margarin (vagy zsír). 

A cukros langyos vízben 
megfuttatjuk az élesztőt. Egy 
nagy tálba szitáljuk a lisztet, 
hozzáadjuk a megkelesztett 
élesztőt, a tojást és a sárgákat, 
sót, a langyos vizet és bort. 
Finom tésztát dagasztunk, 
hozzáadjuk a forró zsiradékot 
és tovább dagasztunk. Kelni 
hagyjuk (45-60 percig). A kelt 
tésztát gyúródeszkára téve 
ujjnyi vastagra nyújtjuk, 
vizespohárral köröket 
szaggatunk. Néhány percig 
tovább kelesztjük. Forró 
zsírban lefedve sütjük, majd 
megfordítás után fedő nélkül. 
Tálaláskor porcukorral 
meghintjük. 
TIPP! Kelesztésre ne 
használjuk a fűtőtestet vagy a 
gáztűzhely tetejét. A legjobb, 
ha a konyhában kelesztünk, az 
edényt konyharuhával vagy 
pléddel letakarva. 
Diétásabb változat: almás 

fánk (párve) 
Az előző fánkokhoz képest 

gyorsabban elkészíthető, mivel 
sütőporos változat. Könnyebb 
elkészíteni és kisebb hatással 
van a zsírpárnáinkra is! 
Hozzávalók: 25 dkg reszelt 
alma, 25 dkg liszt, 1 tojás, 1 
csomag sütőpor, fahéjas cukor, 
sütéshez olaj 

Összekeverjük a 
hozzávalókat. Forró olajban 

sütjük ki, miután evőkanállal 
kis pogácsákat készítettünk a 
tésztából. Fahéjas porcukor 
illik hozzá. 

TIPP! A fánkok kevesebb 
olajat szívnak be, ha a tészta 
belehelyezése előtt nagy 
lánggal forróra hevítjük, majd 
a lángot mérsékelve sütjük 
fedő alatt az egyik oldalt, majd 
megfordítás után fedő nélkül 
folytatjuk. Kivétel után 
háztartási papírral itatjuk fel a 
felesleget. 

Bio változat: Teljes 
kiőrlésű sütőtökös fánk 

(párve) 
Porhanyós fánk nevet is 

kaphatná, de legfőbb ékessége, 
hogy finom és egészséges. 
Hozzávalók: 5 dl teljes kiőrlésű 
liszt, 2 teáskanál sütőpor, 2 
teáskanál szódabikarbóna, 1 
teáskanál őrölt fahéj, 0,5 
teáskanál őrölt gyömbér, 0,25-
0,25 teáskanál őrölt szegfűszeg 
és szerecsendió, vanília ízlés 
szerint (1 rúd belseje vagy 
aroma), 1 teáskanál  só, 1,25 dl 
cukor, 4 evőkanál margarin, 
1,25 dl tökpüré, 2 egész tojás, 2 
sárgája, 0,8 dl rizstej 

A lisztel elkeverjük a 
sütőporokat és a fűszereket. A 
margarint elkeverjük a 
cukorral, utána a tojásokkal, 
majd a sütőtökkel és a 
rizstejjel. Ezt a masszát 
belekeverjük a lisztes 
keverékbe. A kapott ragacsos, 
sűrű masszát 3 órára hűtőbe 
tesszük. Sütés előtt lisztezett 
felületen másfél centi vastagra 
nyújtjuk, nagy vizespohárral 
szúrjuk ki, a belsejét kisebb 
átmérőjű pogácsaszaggatóval. 
Forró olajban 1-2 perc alatt 
megsül. 

TIPP! A tökös fánk jóval 
sötétebb színű és 
porhanyósabb!  
Amerikai változat: donuts 

(tejes) 
Ez nem fogyókúrás, de nem 

is ezért szeretjük ezt a 
fánkcsodát. 
Hozzávalók: 1+2 dl tej, 2 dkg 
élesztő, 1+2,5 evőkanál cukor, 
0,25 teáskanál só, 0,25 
teáskanál őrölt szerecsendió, 
0,25 teáskanál fahéj, 1 tojás, 4 
dkg vaj, 27, 5 dkg liszt, sütéshez 
olaj. 

A 1dl enyhén cukros tejben 
felfuttatjuk az élesztőt. Az 
élesztős tejbe tesszük a 
maradék tejet, cukrot és a többi 
hozzávalót, majd összegyúrjuk. 
A tésztát meleg helyen 30 
percig kelesztjük. A tésztából 12 
gombócot készítünk, amit 10 

percig tovább kelesztünk. Sütés 
előtt a gombócok közepébe 
lisztes ujjal lukat fúrunk, amit 
köröző mozdulatokkal 
kitágítunk, míg a donuts-okra 
jellemző formát megkapjuk. 
(Szaggatni is lehet: az ujjnyi 
vastagra nyújtott tésztából egy 
10 és 3 cm átmérőjű kiszúró 
segítségével.) Forró olajban 2 
perc alatt, mindkét oldalát 
aranyszínűre sütjük. 
Belehempergethetjük fahéjas 
cukorba, vagy tehetünk rá 
citrom illetve csoki mázat. 

TIPP! Csak annyi fánkot 
tegyünk az olajba, amennyi 
kényelmesen elfér benne. A 
sütéshez egy magas falú lábos 
vagy fritőz a legjobb választás. 

Citrom máz: 15 dkg 
porcukrot 3 evőkanál 
citromlével kikeverjük, a fánkra 
kenjük, majd hagyjuk 
megszáradni. 

Csoki máz: 15 dkg csokit 
összevágunk, 4 evőkanál vízzel 
és 7, 5 dkg porcukorral 
állandóan kevergetve 
megolvasztjuk. Picit hűlni 
hagyjuk a mázat és ebbe 
mártjuk a fánkokat. 

Ráadás recept: Latkesz-
burgonyás lepény (párve) 

A fánkok mellett nem 
feledkezhetünk el egy másik 
hagyományos, olajban sült 
ételről. A latkesz életmentő 
lehet, ha a sok édesség mellett 
egy kis sós finomságra 
vágyunk, ráadásul egyszerű 
elkészíteni. Maceszos változata 
Pészáchkor is jól jöhet.  
Hozzávalók: 5 nagy krumpli, 1 
fej közepes hagyma, 4 tojás, 4-5 
evőkanál gríz- vagy maceszliszt, 
só és bors ízlés szerint, olaj a 
sütéshez. 

A krumplikat meghámozzuk 
és lereszeljük, majd kinyomo-
gatjuk a reszelék víztartal-
mának nagy részét. A reszelék-
hez hozzáadjuk a hagymát, 
lisztet, sót és borsot és össze-
keverjük. Forró olajba evőka-
nállal tesszük a masszát, amit a 
kanállal el is lapítgatunk. 
Aranyszínűre sütjük. 

TIPP: A masszába tehetünk 
fokhagymát vagy sajtot, 
kínálhatjuk pikáns 
lekvárokkal, mint például a 
meggy. 

További receptek: 
www.zsidokonyha.hu 

 
Jó étvágyat, Hanuka 

Szameach! 
Kürti Adrienn 

Az írás a JMPoint a Zsidó 
Közösségért Közhasznú 

Alapítvány támogatásával 
jelent meg. 
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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:  
Hétfő - Csütörtök: 8 - 20h  

Péntek: 8 - 18h 
Vasárnap: 10 - 16h  

 

Játssz velünk! – Zsidó kvíz 

1. Ki volt a görögök vezetője a chanukai 
harc idején? 2. Hogy hívjuk azt a hálaadó 
imát, ami főleg zsoltárokból áll és többek 
között Chanukakor is mondjuk? 3. Hogy 
hívták Jákob lányát, akit Schem elrabolt? 
4. Hogy hívjuk azt a gyertyát, aminek a 
fényét használhatjuk gyakorlati célokra, 
ellentétben a 8 chanukagyertyáéval? 5. 
Milyen nemzetiségű kereskedőknek adták 
el Józsefet először? 6. Kit kért meg József, 
hogy említse meg a fáraónak, hogy 
börtönben raboskodik? 7. Hogy hívták 
Jákob legkisebb fiát? 8. Hol van 
eltemetve Ráchel? 9. Mivel szemben a 
legjobb meggyújtani a chanuka-
gyertyákat? 10. Kije volt eredetileg 
Jehuda Támárnak? (A héber szavakban 
előforduló „erős h”-t „ch”-nak írd!) 

 

 

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

 

A helyes megfejtők között értékes 
nyereményt sorsolunk ki! 

 

A megoldások december 1-jétől  
weboldalunkon olvashatók:  

www.lativ.hu 

 

 

 

                               
 
 

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: 
Hétfő - Csütörtök: 7 - 21h 

Péntek: 7 - 14h 
Vasárnap: 8 - 12h 

 

 

Előző számunk megfejtése: BRIT MILÁ 
 

Előző számunk nyertese: 
Aharon David Petrovics (Budapest) 

 

Gratulálunk a helyes megfejtőknek! 
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