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„Mily szépek a sátraid Jákob…”

 A zsidó házasságideál célja a 
férfi és a nő egysége. A Zóhár 

így fogalmazza meg, mielőtt le-
jönnének az anyagi világba, a férfi 
és a nő lelke egy teljes lelket alkot-
nak, és csak a születéskor válnak 
szét két lélek-
ké. Ez után az 
ember feladata, 
hogy megtalálja a párját, és visz-
szaépítse az eredeti egységet. 

A Tóra is így határozza meg 
az ember teremtése után: „Ezért 
hagyja el a férfi apját és anyját 
és tapadjon a feleségéhez és le-
gyenek egy test.” (1Mózes 2,24) 
Bölcseink hangsúlyozzák, hogy 
ez az egység, teljesség nem vala-
mi plusz, amit az ember megsze-
rezhet azáltal, hogy megnősül, 
hanem az ember alapvetően hiá-
nyos, amíg meg nem házasodik és 
el nem indul efelé a teljesség felé. 
„Mindenki, akinek nincs felesége, 
nincs élete […] akinek nincs fe-
lesége, nincs öröme, nincs áldá-
sa stb. (Jevamot 62,b). Rav Majse 
Kordovero, a nagy kabalista rabbi 
így ír a Tomer Devora című köny-
vében: „Íme az ember, amíg nem 
nősül meg, világos, hogy nincs 
vele a Sechina (az Örökkévaló je-
lenléte) egyáltalán.”

Nem könnyű feladat azonban 
két emberből egyet alkotni, bár-
milyen is közel érzik magukat 
egymáshoz, mégis a gyakorlat-
ban két különálló emberi lény, 
akiknek (legalábbis valamilyen 
szinten) különbözik a termé-
szetük. Nagyon valószínű, hogy 
időnként bizonyos helyzetekben 
az érdekeik különböznek, bizo-
nyos élethelyzetekre nem ugyan-
olyan módon reagálnak. Ezek 
a különbözőségek időről idő-
re okozhatnak konfliktusokat. 
Mindemellett azt se felejtsük el, 
hogy alapvető különbség van fér-
fi és nő között. Különböznek, sőt 
sokszor szöges ellentétben állnak 
gondolatmenetükben, reakcióik-
ban, érzéseikben. Mindezek elle-
nére világos, hogy sok munkával 
és odafigyeléssel a tórai házas-
ságideál megvalósítható, hiszen 
a Tórában nincs olyan elvárás az 
emberrel szemben, amit nem ké-
pes megvalósítani.

Az első lépés, hogy az ember 
megpróbálja azt a lányt megta-
lálni, akivel a leginkább valószí-
nű a kitűzött cél megvalósítása. 
De, mint nem régiben hallottuk 
Srebrenik professzortól, a cél nem 

az, hogy olyan párt találjon magá-
nak az ember, aki az adott pilla-
natban tökéletesen passzol hozzá, 
hiszen az ember folyamatosan vál-
tozik. Olyan párt kell keresnie, aki-
vel összekötik a közös célok. Ebből 
az is következik, hogy ha egy adott 
helyzetben esetleg a pár viszonya 
nem a legrózsásabb, akkor nem 
az a megoldás, hogy új kapcsolat 
után néznek, hiszen ez nem egy 
végleges állapot. Kétféleképpen 
lehet a házasságra tekinteni: úgy, 
hogy a házasság által szeretnénk 
azonnali élvezethez (akár érzel-
mi, akár fizikai), akár társadalmi 
előnyhöz jutni, vagy úgy, hogy a 
házasság adja meg egy újfajta fel-
adatkör kereteit, és ezen belül kell 
elérni a spirituális teljességet. Aki 
a kézenfekvő első célt fogja válasz-
tani, ha rövid időn belül nem kap-
ja meg az elvárt, kecsegtető élveze-
tet, más megoldás után fog nézni, 
ez talán korszakunk egyik legjel-
legzetesebb jelensége. Aki a máso-
dik célt tűzi ki maga elé, nem fog 
megijedni egy komplikált helyzet-
től, inkább megoldásra váró fel-
adatot fog benne látni.

A chupá alatt a vőlegény há-
rom tórai kötelességet vállal ma-
gára: seér /azaz étel/, kszut /ru
ha/, onáá /házasélet/ (2Mózes 
21,10). Az első kettő az asszony 
alapvető fizikai szükségleteire 
vonatkozik, míg a harmadik ma-
gába foglal mindenfajta emocio-
nális igényt (közelséget, odafigye-
lést stb.). A házasság első évére a 
Tóra felmenti a fiatal férjet kato-
nai szolgálat alól és egy különle-
ges feladatot ad neki: „és örven-
deztesse a feleségét, akit elvett” 
(5Mózes 24,5). Rási hangsúlyoz-
za, hogy a Tóra nem azt akar-
ja mondani, hogy az első évben 
együtt örüljenek, hanem, hogy 
a férfi örvendeztesse a felesé-
gét. Miért hangsúlyozza ezt Rási? 

Az egyik alapvető feladat, illetve 
megpróbáltatás a házasságban, 
kilépni az addig természetes-
sé vált egoizmusból. Igen gyako-
ri a házasság előtt is, hogy valaki 
elmegy együtt mulatni mások-
kal, amiben általában a cél ön-
maga szórakoztatása, ehhez csak 
hozzásegíti a társaság. A házas-
ság keretein belül azonban hoz-
zá kell magát szoktatni ahhoz, 
hogy képes legyen olyan módon 
örömet szerezni másoknak, hogy 
ebben az „én” nem vesz részt, 
egyetlen cél a másik ember örö-
me. A másik célja ennek a külö-

nös micvának, hogy rögtön a há-
zasság elején megtanulja férjként 
a legfontosabb feladatát: „A fér-
fi magasztos kötelessége a házas-
ságban, hogy boldogságot hoz-
zon az asszonynak, aki a felesége 
lett”. (R. S. R. Hirsch) 

A férjnek alapvetően kétféle kö-
telessége van a felesége felé, aho-
gyan ezt Bölcseink meghatároz-
ták, az egyik a szeretet, a másik 
a tisztelet: „szeresse, mint önma-
gát és tisztelje jobban, mint saját-
magát” (Jevamot 62,b). A szere-
tet alatt nem a „szerelmet” értik 
Bölcseink, aminek alapja általá-
ban önmagunk szeretete és an-
nak öröme, hogy sikerült szerez-
nie egy élvezeti forrást. A „nagy” 
szeretet csak addig fog tartani, 
amíg van élvezet, amint az meg-
szűnik, átfordulhat egy pilla-
nat alatt közönnyé vagy ellensé-
geskedéssé. Az a szeretet, amiről 
Bölcseink beszéltek, feltétlen sze-
retet. Úgy, ahogy saját magát fel-
tétel nélkül szereti az ember és 
mindig csak jót fog akarni saját 
magának, ugyanilyen szeretetre 
köteles a férfi a felesége iránt is. 
Ezért, amint ezt írja is Rav Hirsch 
(1Mózes 24,67), a zsidó házasság-
idea szerint a szeretetnek folya-
matosan növekvő tendenciát kell 
mutatnia. A házasság első idősza-
kában relatíve a legalacsonyabb, 
hiszen a házasságot nem első-
sorban érzelmi érvek vezérlik (de 
természetesen nem is csak értel-
mi érvek, ahogy azt hallottam egy 
nagy rabbitól, tilos úgy meghá-
zasodni, hogy nincs a kapcsola-
tuknak érzelmi alapja), és innen 
folyamatosan növekszik, ahogy 
sikerül elsajátítani magukban ezt 
a feltétlen szeretetet. Ez a szere-
tet egy oldalról érzelmi jellegű, 
ahogy ez a híres Pele Joéc című 
könyvben van írva: „Kötelesség, 
hogy a férj és a feleség között erős, 

lángoló szeretet legyen”. Más ol-
dalról egy állandó „adni vágyás”, 
szándék, hogy kielégítse a felesé-
ge igényeit. Ehhez természetesen 
feltétlenül szükséges, hogy egy-
általán észrevegye hitvese kívá-
nalmait, még ha ő nem is mond-
ja azokat ki. Ez egyfajta kitörés az 
addigi általános egoizmusból, és 
az állandó „én” helyébe az állan-
dó „te” kell, hogy kerüljön.

A második kötelesség a tiszte-
let. A tisztelet egyszerűen a másik 
értékelése, azaz ha a férj köteles 
tisztelni a feleségét, az azt jelenti, 
hogy köteles őt értékelni. Ehhez 

viszont szükséges, 
hogy tudatosuljon a 
férjben, hogy mi az, 

ami értékelésre érdemes a fele-
ségében. Van, aki azt írja, hogy 
ezért a férj köteles minden nap 
külön időt szánni arra, hogy el-
mélyedjen a felesége jó tulajdon-
ságaiban. Abban, hogy milyen 
nehézségekkel jár a háztartás, 
a gyereknevelés, pláne ha vala-
ki még dolgozik is mellette. Ezen 
kívül tisztelni kell a gyakorlat-
ban is, ráadásul jobban, mint sa-
ját magát, ami azt jelenti, hogy a 
feleségét kell az első helyre ten-
nie, magát pedig csak utána, ami 
megnyilvánulhat abban is, hogy 
ha például egy párnája van, azt 
a feleségének kell adnia. A há-
rom zarándokünnepre (Pészách, 
Sávuot, Szukot) a háláchá előír-
ja, hogy új ünnepi ruhát vegyen a 
feleségének (ami nem jelenti azt, 
hogy máskor nem szabad!), néha 
pedig valamilyen ékszert is.

Ezeken felül a legfontosabb kö-
telesség a sálom bájit, az állandó 
békesség és harmónia a házas-
társak között. Ezt írja Rámbám 
egy háláchá kapcsán: „hogyha 
valaki vagy szombati gyertyát 
vagy chanukai gyertyát tud venni 
(mert mindkettőt nem engedheti 
meg magának), vagy pedig szom-
bati gyertyát vagy bort a szombat 
reggeli kidushoz, akkor a szom-
bati gyertyákat kell megvennie, 
hiszen még az Örökkévaló nevét 
is ki szabad törölni, hogy békes-
ség legyen a férj és a feleség kö-
zött (és a péntek esti gyertyagyúj-
tás egyik oka, a családi békesség). 
Nagy a békesség, mert az egész 
Tóra nem másért lett adva, csak 
azért, hogy békesség legyen a vi-
lágban […] (Hilchot Chanuka).

Ha valakinek mindezeket sike-
rül megvalósítania, szoros kap-
csolatban áll a feleségével, akkor 
már közel áll ahhoz, amit meg-
ígértek Bölcseink: „férj és fele-
ség, ha érdemesülnek, a Sechina 

Nemrégiben mutatták be Magyarországon a „Mikve” című színdara
bot, amely finoman szólva is „szubjektíven” ábrázolja a vallásos zsi
dó családot. Ennek kapcsán gondoltuk bemutani az autentikus zsidó 
források alapján a zsidó házasságmodellt... A zsidó vallásos világ
ban a nyugati kultúra kivédhetetlen hatása ellenére is megmaradt 
a házasság szentsége, a válások és a hűtlenség előfordulása még ma 
is elenyésző. Aki belülről ismeri ezt a társadalmi csoportot, tudhatja, 
hogy ez nem külső kényszer eredménye, hanem valóban szép, sze
rető és működő családokat lehet látni. Vajon mi lehet ennek a titka?
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 Amostani hetiszakaszban Jó  
zse fet eladják testvérei, sok 

kalandos epizód után politikai ve-
zető, a fáraó „jobbkeze” válik belőle 
és a gabonatárolás hatékony meg-
szervezésével megmenti Egyip-
tomot az éhínségtől. A testvérei a 
nélkülözésektől sújtott Kánaánból 
jönnek, hogy gabonát vásárolja-
nak és József ahelyett, hogy segíte-
ne rajtuk, kémkedéssel gyanúsítja 
őket. Eléri, hogy legkisebb testvé-
rüket, Benjámint – apjuk kedven-
cét – is elhozzák magukkal. Elkül-
di őket, de előbb belecsempészi az 
ezüstpoharat Benjámin csomagjá-
ba. Az ellenőrzésnél lopással vá-
dolják meg a fiút s József börtönbe 
akarja vetetni. Ekkor a testvérek 
felajánlják, hogy inkább ők marad-
nak raboskodni, csak Benjámin 
mehessen haza apjukhoz. József 
csak ekkor fedi fel valódi kilétét.

választva helyettük e fontos ha-
gyomány továbbörökítésére?
 Efraim és Menase volt az első 
testvérpár, akik nem harcoltak 
egymással. Ábrahám két fia – 
Izsák és Jismáél – összeférhe-
tetlenek voltak és az ő egyet nem 
értésük az alapja az arabizraeli 
konfliktusnak mind a mai napig.  
A következő generáció Izsák két 
fia, Jákob és Ézsau. Perlekedésük 
addig fajult, hogy Ézsau újra és 
újra meg akarta ölni Jákobot és 
azt az útmutatást adta leszárma-
zottjainak, hogy ők is így tegye-
nek. Sőt a következő generáció, 
Jákob fiai eladták Józsefet rab-
szolgának Egyiptomba.
 Efraim és Menase megtörik 
ezt a rossz szokást. Ez magyaráz-
za azt is, hogy Jákob szándéko-
san felcseréli két kezét és először 
a fiatalabb Efraimot áldja meg az 
idősebb Menase előtt. Jákob azt 
akarta hangsúlyozni, hogy ezek 
között a testvérek közt nincs ri-
valizálás (lásd: 1Mózes 48:1314).
 Ezzel a gondolattal áldják meg 
ma a szülők gyermekeiket. Nincs 
nagyobb áldás, mint a testvérek 
közötti békesség. Igazan csenge-
nek Dávid király szavai: „Milyen 
jó és kellemes, ha testvérek együtt 
laknak békében” (133. zsoltár).
 Ezt a reményt nyújtja az Ö rök

kévaló minden zsidó ember szá-
mára.

Nehézségek a diaszpórában

Rabbi Simson Rafael Hirsch 
(Németország, 19. sz.) egy másik 
magyarázatot ad arra, hogy miért 
Efraim és Menase áldását kapják 
a zsidó fiúk évszázadok óta. A zsi-
dók első generációja – Ábrahám 
Izsák és Jákob – a gyermekeit 
elsősorban Izrael földjén nevel-
te. A Szentföld a legotthonosabb 
zsidó környezet, ahol a Talmud 
szerint "még a levegő is bölccsé 

tesz". Bizonyos értelemben köny-
nyű Izraelben zsidónak lenni.
 Az éhínség miatt Jákob és csa-
ládja Egyiptomba költözött. A 
következő generáció pogány, er-
kölcstelen környezetben nőtt fel. 
Nagy kihívás volt, hogy a zsidó-
ság fenn tude maradni a diasz-
póra nehéz körülményei között.

Jákob, felismervén, 
hogy halálán van, 

összegyűjti 12 fiát, 
hogy áldást adjon ne-
kik. Azonban először 
két unokáját hívja ál-
dásra, József fiait, Efraimot és 
Menasét. Miért részesítette el-
sőbbségben unokáit a gyermeke-
ivel szemben? A magyarázók úgy 
mondják (és ezt minden nagy-
szülő tudja), hogy az unoka még 
nagyobb örömet jelent, mint a 
gyermek. Miért van ez így?
 A világ legtöbb teremtményé-
nél létezik a szülőgyerek kapcso-
lat: egy anyaoroszlán védi köly-
keit vagy egy tojó táplálja fiókáit. 
Azonban csak az ember ismeri az 
unoka fogalmát, az egy generáción 
túlmutató örökítést. Ez szellemi 
lényünkből fakad, ami a végtelen-
ségben gyökerezik s különlegessé 
tesz minket, embereket.

Testvéri béke

Jákob áldásainak van egy továb-
bi jelentősége. A zsidó élet egyik 
legszebb szokása, hogy a pén-
tek esti sabeszi étkezés kezdetén 
a szülők megáldják gyermekei-
ket. A lányok a következő áldást 
kapják: „Tegyen az Örökkévaló 
olyanná, mint Sára, Rebeka, Rá
hel és Lea!”. A fiúk áldása: „Te
gyen az Örökkévaló olyanná, 
mint Efraim és Menase!”.
 Mi történt az ősatyákkal, Ábra
hám  mal, Izsákkal és Jákobbal? 
Miért Efraim és Menase lett ki-

Vájchi
Efraim és Menase áldása

 Minek ez az egész cirkusz? Jó-
zsef bosszút akar állni a testvére-
in, hogy ennyire rájuk ijeszt?
 A Tóra explicit módon megtilt-
ja a bosszúállást: „Bosszúálló ne 
légy és haragot ne tarts a te né
ped fiai ellen, hanem szeressed 
felebarátodat, mint magadat.” 
(Leviticus 19:18)
 Ezek után jogosan tehetjük fel a 
kérdést: József morálisan jobbe 
egyáltalán a testvéreinél, akik el-
adták?
 A megbocsátás hatalmas erény. 
Mindannyiunknak kötelessége 
megbocsátani a másiknak, ha az 
bocsánatot kér. De ezzel sokszor 
nincs elintézve a dolog, mivel a 
személy, aki megbocsát, ezzel 
úgymond kegyet gyakorol, míg 
a bűnös továbbra is megalázott 
marad és sokszor a szörnyű bűn-
tudattal él tovább. Maimonidész 

szerint a te
su vá (megté-
rés) legmaga-
sabb szintje, amikor valaki ismét 
ugyanabba a helyzetbe kerül, 
mint amiben korábban bűnt kö-
vetett el, de ezúttal képes meg-
állni, hogy újra megtegye azt. 
Nem mindenkinek adatik meg 
az életben egy ilyen második 
esély, hogy helyre hozhassa ko-
rábbi botlását.
 József úgy döntött, hogy visz-
szaadja a testvéreinek elvesz-
tett önbecsülésüket és megadja 
nekik a lehetőséget, hogy egy, a 
korábbihoz hasonló helyzetben 
másként viselkedjenek, ezáltal 
bizonyítván, hogy az évek alatt 
komoly személyiségfejlődésen 
men tek keresztül.

Kalász Marietta

Vájigás • Az építő bosszú
nyugszik közöttük” és csak egy lé-
pés hiányzik, hogy „és lesznek egy 
test”. A házastársi kapcsolat, amit 
egy ilyen háttér előz meg, nagyon 
magas szintre képes felemelni a 
párt. Rámbán hangsúlyozza, hogy 
a testi kapcsolatra a Tóra a vájédá 
megismerte, megtudta kifejezést 
használja. A dáát (tudás) szó igazi 
értelme, valami külső dolgot (is-
meretet, személyt stb) teljes kö-
zelségbe hozni, összekapcsolód-
ni vele, eggyé válni vele. Amikor 
a Tóra a házaséletre a vájédá szót 
használja, azt akarja ezzel tudat-
ni, hogy ez az a helyzet, amikor a 
két különböző és sok mindenben 
akár eredetileg ellentétes személy 
igazán eggyé válik lélekben és 
testben. A házasélet törvényei is 
e felé a cél felé segítik a párt. Rav 
Majse Feinstein szerint a férjnek 
tórai kötelessége, hogy az aktus 
előtt felébressze a vágyat a fele-
ségében kedves beszéddel és tes-
ti érintkezéssel (a zsidó nép veze-
tő rabbijai fontosnak látták, hogy 
részletesen leírják a vallásos kör-
nyezetben felnevelkedett fiata-
lok számára, hogy pontosan mely 
dolgok okoznak élvezetet egy asz-
szonynak). A háláchá előírja, hogy 
a pár az együttlétnél kizárólag 
egymás felé forduló testhelyzet-
ben legyen, és ne legyen közöttük 
semmi, ami elválasztaná testü-
ket. Mindennek a célja nem más, 
minthogy elősegítse, hogy mi-
nél közelebb kerüljenek egymás-
hoz érzelmileg és testileg. Amikor 
két ellentétes dologból egy egy-
ség, teljesség lesz, akkor ez alkal-
mas arra, hogy az Örökkévaló raj-
tuk nyugtassa a Sechinát. Így írja 
ezt le a Zohár hákádos: „Gyere és 
lásd! Amikor valaki egységben 
van és megszenteli magát, ahogy 
illik, akkor ő teljes és így lehet őt 
nevezni: egy, hiba nélkül”. Ezért 
kell, hogy az ember abban az órá-
ban örvendeztesse a feleségét, 
hogy ez által eggyé váljon az aka-
ratuk és mind a ketten ugyanar-
ra a dologra gondoljanak. Amikor 
ketten egységben vannak, ak-
kor minden eggyé válik lélekben 
és testben. Lélekben, hogy ösz-
szekapcsolódnak egy közös aka-
rattal. Amikor testben (ahogy ta-
nultuk, egy ember, aki még nem 
nősült meg olyan, mintha el len-
ne felezve) összekapcsolódik a 
férfi és a nő, egy testté válnak, s 
ekkor lehet őket így nevezni: „egy 
ember” és akkor a Teremtő is la-
kozik az egységben […]”
„Mily szépek a sátraid Jákob…”

Domán Sije

H
eti szakasz
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nem ismerjük a következő érde-
kes történetet: Az idősebb Reb 
Majse diákok gyűrűjében beszállt 
egy autóba a Jesiva előtt. Amint 
beült és az ajtó becsukódott, a so-
főr elindult. Néhány háztömbbel 
odébb a Rabbi megkérte udvari-
asan a vezetőt, hogy húzódjanak 
le és álljanak félre, ha lehetséges. 
Amikor a sofőr félreállt és leállí-
totta a motort, Reb Majse kisza-
badította a beszorult ujját. A so-
főr elképedten kérdezte a Rabbit, 
hogy miért nem szólt beszállás-
kor, amikor az ajtó rácsapódott? 
Reb Majse a következőt válaszol-
ta: „Azért nem mondtam semmit 
azonnal, mert a fiatalember, aki 
becsukta az ajtót, rémesen meg-
ijedt volna és soha nem bocsá-
totta volna meg magának, hogy 
rácsapta a kezemre az ajtót.”

Mennyire bámulatra méltó ez a 
gesztus! Mennyire nehéz megér-
tenünk, hogy Reb Majsenak fon-

tosabb volt, hogy ne okozzon lel-
ki gyötrelmet az egyik diákjának, 
mint az hogy a saját pillanatnyi 
fizikai fájdalmával foglalkozzon. 
Ez az eset jól példázza, hogy lehet 
egy életet leélni úgy, hogy nem 
bántunk meg senkit. Vajon há-
nyan lennénk képesek egy ilyen 
kihívást teljesíteni? Nem kérdés, 
hogy Reb Majse vitathatatlanul 
generációjának egyik vezetője.

Egyszer megkérdeztem egy 
izraeli jesiva vezetőt, hogy jól 
tettee Mózes, hogy egy hétig he-
zitált, hogy elfogadjae az elhívá-
sát, csak azért, hogy a bátyját ne 
sértse meg…. A következő választ 
kaptam: „Pontosan ezért vagyunk 
mi a kiválasztott nép” 

Forrás torah.org,
 Rabbi Label Lam

Fordította: Zeitler Ádám

És mondta Mózes az Örök-
kévalónak: „Kérlek Uram, 

nem vagyok a szavak embere, 
nem is voltam se tegnap, se az
előtt, se mióta először beszéltél 
szolgáddal, nehéz szájú és nehéz
nyelvű vagyok.” (2Mózes 4,10)

Ezen szakasz szavai arra taní-
tanak minket, hogy az Övaló hét 
teljes napot töltött azzal, hogy 
meggyőzze Mózest arról, hogy tel-
jesítse küldetését… Mózes oldalá-
ról ez a vonakodás abból fakad, 
hogy nem akarja elfogadni fölé-
nyét testvérével, Áronnal szem-
ben, aki nemcsak idősebb nála, 
hanem már próféta is. (Rási)

 „…Nemde a bátyád Áron a 
levita, tudom, hogy ő jól beszél, 
és íme ő ki is jön eléd (Egyip
tomból) a fogadásodra, látni fog 
téged és örülni fog a szívében” 
(2Mózes 4,14).

 „És látni fog téged és öröm 
lesz a szívében”: Ez azt jelenti, 
hogy Áron nem fog neheztelni 

Mózesre. (Bár Mózes ezt gondol-
ja.) (Rási)

Érdemes elgondolkozni azon 
a tényen, hogy Mózes egy hétig 
folyamatosan visszautasítja az 
Övalótól kapott küldetést. Mit 
tanulhatunk Mózes makacsságá-
ból? Hogy képes szembeszállni a 
Teremtő akaratával? Ez egy kife-
jezetten arcátlan szembenállás, 
amit egy halandó nem engedhet-
ne meg magának. Miérte nagy 
harc?

Végül rájövünk, hogy Mózes 
nem akarja háttérbe szorítani 
bátyját, Áront. Ezért nem áll kö-
télnek addig, amíg Áron nem kap 
egy elhívást (szerepet) és megbi-
zonyosodik róla, hogy a testvére 
valóban boldog és örül az ő fel-
emelkedésének. Akkor is miért 
hét napig? Miért ez a sok kifogás? 
Miért tolerálta ezt az Övaló?

Amikor Reb Majse Feinsteint 
megkérdezték, mit gondol, mi 
a hosszú élet titka, mivel érde-
melte ki ezt a hosszú életet, állí-
tólag ezt válaszolta: „Próbáltam 
soha senkinek nem ártani”. Ez a 
mondat talán elcsépeltnek han-
gozhat, egészen addig, amíg meg 

Smot • A rabbi ujja 
és a szerénysége

Váérá • A fűtésszámla

A Tórában írva van:
„És szólt az Örökkévaló Mó

zeshez és Áronhoz és parancsot 
adott nekik Izrael fiairól és a 
Fáraóról, Egyiptom királyáról.” 
(2Mózes 6:13) Mit parancsolt te-
hát az Örökkévaló Mózesnek és 
Áronnak?

A Jeruzsálemi Talmud (Ros 
Hásáná traktátus 3:5) azt mond-

ja, hogy Isten megparancsol-
ta Mózesnek és Áronnak, hogy 
emlékeztessék Izrael fiait arra a 
kötelességükre, hogy a hetedik 
évben a rabszolgáikat fel kell sza-
badítaniuk. Első látásra nehéznek 
tűnik megérteni, hogy miért volt 
szükséges ennek a törvénynek 
a tanítása, mialatt a zsidó nép 
még rabszolga volt Egyiptom-
ban, mikor a héber rabszolgákra 
vonatkozó törvények csak akkor 
léphetnek életbe, ha már a zsidók 
tarthatnak rabszolgákat s miután 
elérték Izrael földjét.

Meg kell értenünk, hogy a rab-
szolgaság, amiről a Tóra beszél, 
sokkal inkább nevezhető adós-
rabszolgaságnak. Ha egy nincs-
telen koldust lopáson kaptak, el-

adták rabszolgának (volt, hogy 7 
évre). A Talmud azt tanítja, hogy 
ha valaki szert tesz egy rabszol-
gára, valójában urat tesz maga 
fölé. Ha csak egy párna van, azt 
a rabszolga kapja meg. Rabszol-
gát csak lényeges és időben kor-
látozott mennyiségű munkával 
lehet megbízni. Ha egy családhoz 
kerül, a Tóra olyan szociális szol-

gáltatásokhoz juttatja, amik elő-
segíti a társadalomba való vissza-
illeszkedését.

Rabbi Chaim Shmulevitz ma-
gyarázza, hogy akkor, mikor egy 
ember rabszolgasorba kerül, a 
szolgálatot gyötrelemnek érzi és 
sóvárog a szabadságra. Az em-
bereknek emlékezniük kell erre 
az érzésre, és később habozás 
nélkül fel kell szabadítani a saját 
rabszolgáikat. Ha valaki szenve-
dett, nem szabad erről megfeled-
keznie és majd segítenie kell má-
sokat, ha azok hasonló helyzetbe 
kerülnek.

Egy történet, ami példázza az 
empátia fontosságát: Egy hideg 
téli napon Rabbi Eliyahu Chaim 
Miesel elment egy jómódú em-

ber otthonába, hogy megkérje, 
hogy adományozzon pénzt egy 
szegény családnak, hogy ottho-
nukat be tudják fűteni. Amikor 
a jómódú ember meglátta Rabbi 
Mieselt közeledni, kiszaladt a ház 
elé üdvözölni. Mivel úgy gondol-
ta, hogy a Rabbi hamarosan úgy 
is bejön a házba, nem törődött 
azzal, hogy felvegye a kabátját. 
Rav Eliyahu Chaim azonban 
hosszú beszélgetésbe elegyedett 
vele, nem törődve a többszöri 
hívással, hogy menjen be vele a 
házba. Végül, mikor a jómódú 
ember már remegett a hidegtől 
Rabbi Miesel bement a házába és 
azt mondta: „Pénzt kell kérnem 
tőled, hogy egy szegény család 
befűthesse az otthonát. Mivel a 
te otthonod mindig meleg és van 
egy vastag szőrmekabátod, talán 
nem értheted mit jelent szenved-
ni a hidegtől. Most, hogy átérez-
ted, milyen rossz dolog fázni, 
biztosan bőkezűen fogsz adomá-
nyozni.”

Rabbi Zelig Pliskin 
Szeresd felebarátod című 

írása alapján

Fordította: Bálint Lea

 Évszázadokon keresztül a zsi-
dó szülők azért imádkoztak, 
hogy gyermekeik ellen tudjanak 
állni a száműzetés kísértéseinek 
és megtartsák erős, büszke zsidó 
identitásukat.
 Ez nem egy egyszerű feladat. 
Különösen karácsony idején 
könnyebb elcsábulni és félreten-
ni a zsidó identitást. Ezért kell a 
szülőknek minden körülmények 
között folyamatosan hangsú-
lyozni a zsidó értékeket. A legha-
tékonyabb eszköz: mély benyo-
mást kelteni, pl. a gyermekeket 
zsidó iskolában taníttatni vagy 
egy izraeli utazással.
 Hogy tudja egy szülő felmérni 
a sikert?
 Sokkal inkább az unokák, mint 
a gyerekek mutatják meg a jó ala-
pokat és a családi vonal jövőbeli 
irányát. Innen ered a népszerű 
mondás: „A kérdés nem az, hogy 
zsidóke a gyermekeid, hanem, 
hogy az unokáid zsidóke?”.
 Akkor mi következik Efraim 
és Menase történetéből? Minden 
nehézség ellenére Egyiptomban 
felnőve megmaradt ragaszkodá-
suk a Tóra szelleméhez és gya-
korlatához. Ezért áldjuk meg 
gyermekeinket azzal, hogy olya-
nok legyenek, mint ők. 
 Legyünk mindannyian meg-
áldva büszke zsidó gyermekek-
kel – és unokákkal!

Forrás aish.com,
Rabbi Shraga Simmons

Fordította: G. Sz.
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A Wesselényi utcai Ameri-
kai Alapítványi Iskola val-
lási igazgatója és a Viseg-
rádi utcai Pesti Súl rabbija, 
Dov Lévi, sokak számára 
arról vált híressé, hogy 
vallásos tudása mellé szé-
leskörű világi műveltség is 
párosul. 

Hogyan alakult ki az a fajta 
szemléleted, amelyben öt-
vözni tudod a vallásos és vi-
lági műveltséget is?

Vallásos családban szület-
tem, édesapám előkelő orto-
dox askenázi családból szárma-
zik, amelyben sok rabbi és más 
előkelőségek voltak. Édesapám 
igyekezett engem is taníta-
ni, taníttatni, szigorú vallá-
sos intézményekbe járatott.  
Anekdotaként mindig mesélem 
a diákjaimnak, hogy amikor is-
kolás voltam, és a többi gyerek 
lement focizni délután, megbol-
dogult édesapám azt mondta: 
„te nem fogsz focizni, te tanulni 
fogsz”. Délutánra is fogadott egy 
tanárt mellém. Édesanyám egy 
picit modernebb volt, ő inkább a 
világi kultúrát próbálta tanítani, 
tovább adni nekem, ő úgy gon-
dolta, hogy azzal is kell foglal-
kozni, azt is fontos tudni, hiszen 
sok mindent nyújt az embernek 
ahhoz, hogy komplexebb, egé-
szebb legyen. Anyám azt mond-
ta, hogy a kultúra, a zene fon-
tos, és nem zárja ki, hogy mint 
talmudista, tudjak magam-
nak hegedülni, és ilyen formá-
ban egyszeregyszer kikapcso-
lódni. Tanultam tehát hegedülni 
is. Később egy olyan összetett 
jesivába küldtek, ami a legszigo-
rúbbnak számított az ilyen típusú 
iskolák között. Ez gimnázium és 
jesiva volt egyben. Hetvenhatan 
kezdtünk, és harmincegyen vé-
geztünk. Nagyon komoly, szigo-
rú iskola volt. Utána egy szintén 
híres és komoly jesivában tanul-
tam egy ideig, majd a tanulmá-
nyaimat egy olyan, ugyancsak 
összetett intézményben folytat-
tam, ahol a katonai kötelessége-
met is teljesíthettem. Ennek be-
fejezése után elhatároztam, hogy 
Szolovejcsik rabbinál tanulok to-
vább, mivel őt tekintettem a leg-
kiválóbb és a legnagyobb rab-

binak. Miután nála tanultam, 
a pszichológia is nagyon elkez-
dett érdekelni, ezért beiratkoz-
tam a Bar Ilan egyetemre. Az 
etnopszichiátria érdekelt en-
gem, mert láttam, hogy vannak 
bizonyos betegségek, pszichopa-
tológiák, amelyeket a kultúránk 
szül. Ez tulajdonképpen a ré-
szemről egyfajta kritikát jelent 
a modern kultúra, a haladó világ 
felé. Mindig azt szoktam mon-
dani, hogy rendben van, a világ 
halad. De hová? Mi felé? Az még 
nem elég, hogy azt mondom, 
hogy halad, fel is kell tenni a kér-
dést, hogy merre. A kultúránk 
nem egy tökéletes, ideális intéz-
mény. Vannak hátrányai. Ezek a 
hátrányok többek között a pszi-
chés tünetekben bontakoznak ki, 
a pszichopatológiában. Ezt a fo-
lyamatot akartam jobban meg-
érteni. Tehát ez egyrészt kritika 
részemről a modern világ felé, 
másrészt, annak a személynek 
a részéről, akinél előfordulnak a 
patológiás tünetek, a betegséget 
szintén kritikaként lehet értel-
mezni. Többek között például az 
anorexia nervosa (pszichés ala-
pú kórós soványság) is egyfajta 
kritika, méghozzá a női szerep-
re. A modern amerikai kultúrá-
ban a „gender” és a feminizmus 
nagyon felkapott témák. Mindig 
azt mondom, hogy amit szél-
sőségesen vallanak, nyomnak, 
erőszakolnak, az előbbutóbb 
abnormalitáshoz vezet. Amint 
Maimonidész egyik híres mon-
data is üzeni, az arany középút az 
igaz. Az igazság nem szélsőséges, 
azt nem a szélsőségekben lehet 
megtalálni. Ugye a társadalom-
tudományokban is használatos 
Gauss görbe is úgy van megfo-
galmazva, hogy létezik a közép 
90%, és van a két szélsőség, ami 
55%. Tehát ne vegyük a két szél-
sőséget,  ami összesen 10%  
normatívának. Maimonidesz ezt 
a bölcsességet már régen megfo-
galmazta. Próbáljuk meg a kö-
zéputat nézni, vallani, követni. 
Tehát azt szeretném kifejezni, 
hogy soha, semmiben sem jó a 
túlzás. A háláchá szerint az em-
bernek mindent el kell követnie 
azért, hogy teljesítse a micvákat. 
Viszont azt is meghatározza, 
korlátozza a háláchá, hogy meny-
nyit szabad feláldoznunk ennek 

érdekében. Azaz nem megenge-
dett még ezen a téren sem túl-
zásba esni. De a kultúra olykor 
mégis túlzásokba esik.

A pszichiáter, ha találkozik egy 
beteggel, fölírja a gyógyszert, 
ő klinikusként kezeli a beteget. 
Arra gondoltam, hogy hátha más 
szemlélettel, megközelítéssel, 
más forrásokkal jobban meg le-

het érteni ezeket a folyamatokat. 
Tehát az anorexia és a bulímia 
(falásrohamokkal járó evésza-
var) klasszikusan olyan beteg-
ségek, amelyeket kultúrafüg-
gő betegségeknek minősíthetek. 
Az is érdekes, hogy a 19. század-
ban apácák naplóiban olyan fel-
jegyzéseket találtak, amelyekből 
arra következtethetünk, hogy 
anorexiában szenvedtek. De az 
ő állapotukat szentként kezelték, 
és hát persze maga a fogalom, 
hogy anorexia, még nem is léte-
zett. Tehát már az is egy kérdés, 
hogy hogyan kezelem, minek mi-
nősítem a különböző állapotokat. 
Ugye már ez is kultúrafüggő. 

Ha Calvin Klein elhatározza, 
hogy anorexiásokat foglalkoztat, 

és ők a modellek, akkor magától 
értetődő, hogy az ilyen dolgok az 
átlag 16 éves kamaszlányt – aki 
arról fantáziál, hogy modell akar 
lenni – befolyásolni fogják a be-
tegség kialakulásában. Persze 
nem lesz mindenki anorexiás, de 
megnöveli ennek az esélyét pél-
dául egy ilyen divathullám. A 
kritikám erre a felelőtlenségre is 
irányul tehát. 

Ezek a dolgok foglalkoztattak, 
eközben a fő forrás persze a 
Talmud maradt. Gyakran hang-
súlyozom, hogy a Biblia jelen van 
minden kultúrált keresztény éle-
tében. De mi van nekünk, ami 
nincs nekik? A zsidó irodalom, 
a Talmud. Így azzal foglalkozni 
magától értetődő. Amikor egye-
temre jártam, akkor sem mond-
tam le erről, és próbáltam mindig 
időt szakítani rá. Édesapámtól 
azt láttam, hogy a munka mel-
lett is mindig szakított időt a ta-
nulásra. Reggel nagyon korán 
kelt, tanulással kezdte a nap-
ját, és este, mielőtt lefeküdt, ta-
nulással fejezte be. Hozzá kell 
tenni, hogy szegény megboldo-
gult édesapám nem volt amel-
lett, hogy egyetemre menjek, ná-

Ábrahám, légy Ábrahám!
Interjú Dov Lévi rabbival
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luk, az ortodox családban senki 
nem járt világi iskolába. Ezzel én 
egy picit lázadtam. Félt, hogy mi 
lesz, ha kikerülök az egyetem vi-
lágába. Ígéretet tettem, és saját 
meggyőződésem is azt diktálta, 
hogy ne mondjak le a Talmud ta-
nulásáról, sőt elsőbbséget is ad-
tam neki mindig. Ezzel együtt 
nem mondtam le a világi dol-
gok tanulásáról sem. Hisz annak 
a rabbinak a példája áll előttem, 
aki az egyik legnagyobb gon-
dolkodó volt a zsidó népben. Ő 
Maimonidesz, aki amellett, hogy 
az egyik legkiemelkedőbb rabbi-
vá vált, filozófus, és orvos is volt. 
Maimonidesz felveszi a versenyt 
minden olyan rabbival, aki csak 
rabbinak tanult, és más szakmát 
nem művelt. Nekem ő az a proto-
típus, aki megmutatja, hogy mi 
az ideál.

A feladatunk az, hogy foglalkoz-
zunk a teremtett világgal. Egy 
megbízást kaptunk, ami egy-
ben kihívás is, és ez nem más, 
mint hogy foglalkozzunk a vi-
lággal, értsük meg a világot. Ha 
több eszközt használok föl eh-
hez, ha különböző megközelíté-
seket igénybe veszek, akkor job-
ban meg tudom érteni. Az ember 
persze el is zárkózhat, úgy is le-
het élni, de a zsidóság nem ezt 
kívánja. Nem kolostorokban kí-
vánja látni a híveit, hanem a vi-
lágban. És a cél a világban telje-
síteni a feladatokat. Mert abban 
hiszünk, hogy a Tóra realista, te-
hát realizálni lehet. Nem fent az 
égben van a Tóra, nem is a ten-
geren túl, hanem itt az életben, 
és az életről szól. Én abból in-
dulok ki, hogy ha a „Főmérnök” 
ezt a tervet, ezt a kezelési útmu-
tatót adta, biztos, hogy lehet tel-
jesíteni, nem vár el az embertől 
lehetetlent. És éppen az a fel-
adatunk, hogy minél színesebb, 
mélyebb gondolkodással foglal-
kozzunk a világ teremtésével, a 
teremtett világgal. A dolog nem 
azon múlik, hogy megmondjam, 
hogy hány éves a világ. A Tóra 
nem egy fizika könyv, nem egy 
biológia könyv, a Tóra egy életre 
szóló, embernek szóló, az ember-
hez szóló üzenet, és az ember-
nek az életét próbálja formálni. 
Ezen van a hangsúly, ez a lényeg. 
Szolovejcsik rabbi szavaira visz-
szatérve: Nem tudhatod, hogy 
hány éves a világ, nem ezen van 
a hangsúly. Az ember szenved, 
az ember küzd, az ember tusa-
kodik. A három ősapa nem hi-
ába lett kiválasztva, ők három 

prototípus voltak, három típu-
sú ember, karakter, akik külön-
böznek egymástól. És ő általuk 
jobban meg lehet érteni az em-
beriséget. Mindhárman más-
képp küzdöttek, másképp élték 
az életüket, másképp birkóztak 
meg az élettel. Abból indulok ki, 
hogy az élet az egy küzdelem, tu-
sakodás. Ahogy Jákovnál is sze-
repel: tusakodott az angyallal. 
Ez egy végtelen tusakodás, ame-
lyet a Tóra által jobban meg le-
het érteni. 

Valóban össze lehet egyez-
tetni a tudományos és a ha-
gyományos szemléletet?

Az egyetem, ami ugyan nem 
volt nagyon vallásos, azért nagy 
hangsúlyt fektetett arra a kér-
désre, hogy hogyan lehet össze-
egyeztetni a hagyományt a tu-
dománnyal. Tanított engem egy 
olyan rabbi, aki pszichológus is 
volt, és próbálta megmagyaráz-
ni Ádám és Éva történetét a mai 
modern pszichlógia eszközeivel. 
Freud, Jung és Adler által hasz-
nált fogalmak segítségével ma-
gyarázta a Tórát. Az egyik ba-
rátom apja fizika professzor, ő 
írt egy könyvet, amelyben pró-
bálja a teremtést megmagyaráz-
ni a fizika által, ámde vallásos 
szemüvegen keresztül. Eszerint 
nem hogy ütközik egymással 
a hagyomány és a tudomány, 
nem hogy összeférhetetlen, ha-

nem éppen hogy összeegyeztet-
hető. Tehát van ilyen. Valójában 
ez egy filozófiai kérdés, hogy le-
hete összeegyeztetni két külön-
féle szemléletet, világlátást. A 
fi zikus azt fogja mondani a filo-
zófusnak, hogy a filozófia az nem 
tudomány. A filozófus azt fog-
ja mondani a fizikusnak, hogy ő 
csak számokban gondolkodik, de 
mi van a számok mögött? Mi áll 
fölötte? Hol van a metafizika? A 
filozófus szerint metafizika nél-
kül nem lehet gondolkodni, fel-
fogni a világot. Bizonyos állás-
pont azt fogja mondani, hogy a 
tudomány van felül, és ha a tu-
domány valamit nem tud bizo-
nyítani, akkor a hagyomány az 
marad hagyomány, az jó mesé
nek. Amint már utaltam rá, 

Szolovejcsik rabbi azt írja egyik 
könyvében, hogy őt nem foglal-
koztatja az a probléma, hogy a 
teremtés története nem egyezik 
a Big Bang teóriával. Mert a Tóra 
nem mint fizikust tanít engem,  
mondja Szolovejcsik rabbi – ha-
nem mint embert. Hogyan lehet 
összeegyeztetni a két szemléle-
tet? Ha abból indulunk ki, hogy a 
forrás egy, akkor a probléma ve-
lünk, emberekkel van. Hogy mi 
részleteiben fogjuk fel és értel-
mezzük a világot. Ezért úgy tű-
nik, hogy nem lehet összehozni 
a dolgokat. Tökéletes lehet egy 
olyan terapeuta, aki pszicholó-
gus, szociológus, antropológus, 
szociális munkás, pszichiáter 
egy személyben. Épp azért, mert 
az ember össze van rakva ezek-
ből a részletekből, mozaik kö-
vecskékből. Sokszor megállunk 
egy helyen, nem áll össze a kép, 
és azt mondjuk, hogy a dolgokat 
nem lehet összeegyeztetni. 

Tudsz példát hozni arra, 
amikor az ember működésé-
vel kapcsolatban a hagyomá-
nyos források és az empiri-
kus pszichológia ugyan arra 
a következtetésre jut?

A hatodik napon az Örökkévaló 
megteremti az embert. Az első 
fejezetben található az ember te-
remtése, és a második fejezetben 
megismétlődik. De van eltérés a 
két történet között. A két törté-

net tulajdonképpen két prototí-
pus embert ír le. A pszichológia 
is leír különböző típusokat, el-
fogadja azt, hogy nem egyfajta 
ember létezik, hanem minden-
ki másmás vonásokkal, tempe-
ramentummal, stb. rendelkezik. 
A Talmudban is találhatunk szö-
vegeket, amelyek arról szólnak, 
hogy ahogy nem hasonít kiné-
zetre tökéletesen egymásra két 
ember, úgy a gondolkozásuk sem 
lehet soha azonos. Annál kompli-
káltabb az ember. Nem vagyunk 
számítógépek. A számítógép 
egy  for ma. Ha azt bekapcsolom 
Budapesten, vagy Honoluluban, 
ugyanúgy fog reagálni. Az em-
ber más. Az egyik midrás tehát 
azt mondja, hogy nincs két egy-
forma ember, sem kinézetben, 

sem gondolkozásban, ugyanak-
kor a midrás felhasználja ezt a 
példázatot arra is, hogy bebizo-
nyítsa, hogy Isten teremtette az 
embert. Mert amikor az ember 
alkot, akkor sablonokat készít. 
Példának hozza, hogy a bankje-
gyek, amelyeket nyomunk, tel-
jesen egyformák. Sőt. Ha nem 
lennének egyformák, akkor ha-
misnak minősülnének. De a kö-
zött a pár milliárd ember között, 
aki él a Földön, nincs két egyfor-
ma. Ilyesmire nem képes az em-
ber, ez nem emberi dolog, ez va-
lami, ami fölötte lehet csak. 

Tehát próbáljuk megérteni az 
embereket, ugyanakkor fölfe-
deztük, hogy nincs két egyforma 
ember. Ez egyrészt nehézsége-
ket okoz nekünk, hiszen hogyan 
is érthetnénk meg egymást, ha 
különbözünk? Mégis próbáljuk 
felfedezni a közöset egymásban. 
Hiszen azért léteznek közös vo-
nalak, amelyek által kapcsolód-
ni tudunk. Rav Jehudá Hálévi 
fogalmazta meg azt, hogy a te-
remtés négy szintű. Az első szin-
ten a tárgy van, eggyel magasabb 
szinten a növény, aztán a harma-
dik szinten az állat, és a negyedi-
ken a beszélő élőlény. Ami ugye 
nem más, mint az ember. Jehudá 
Hálévi beszélőnek nevezi az em-
bert. Szociológusként azt mon-
danánk, hogy a nyelv nem más, 
mint egy intézmény. Az antro-
pológus azt mondja, hogy egy 
kulturális eszköz. Szimbólumok 
összessége. Amikor azt mond-
ja Jehudá Hálévi, hogy beszélő 
ember, akkor ezzel fejezi ki azt, 
amiben alapvetően eltérünk az 
állattól. A bika és az ember bi-
zonyos téren egyforma. Eszik, 
iszik, alszik stb. Hol térünk el? 
A beszédben. Jehudá Hálévi el-
árulta nekünk azt, amit a görög 
kultúrában homo sapiensnek 
hív nak, és válaszol arra, amit 
Wittgenstein is kérdez, azaz, 
hogy létezike nyelv, gondolko-
dás nélkül. Jehudá Halévi a be-
szélő, gondolkodó emberre hívja 
fel a figyelmet, és arra, hogy ez az 
a lényegi különbség, amiben elté-
rünk az állattól. Tehát mindany-
nyian mások vagyunk, de mégis 
az a feladatunk, hogy megtanul-
junk közös nyelvet beszélni. A 
magyar nyelv például ezt úgy fe-
jezi ki, hogy „egy hullámhosszon 
beszélünk”. Valami ilyesmit ta-
nulhatunk ki a Tórából, amikor 
Mózes fordul az Örökkévalóhoz, 
és azt mondja, hogy a nyáj hiá-
nyolja a pásztort, és akkor azt vá-

Nem fent az égben van a Tóra, 
nem is a tengeren túl, hanem itt 

az életben, és az élet ről szól.
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laszolja neki az Örökkévaló, hogy 
Józsuét jónak látja, mert isteni 
szellemmel rendelkezik. És Rási 
ott rögtön azt kérdezi, hogy mi 
az, hogy isteni szellemmel ren-
delkezik? Most ember, vagy is-
ten? Józsué nem az Olümpuszon 
élt. Rási azt válaszolja, hogy ez 
azt jelenti, hogy minden ember-
rel tud beszélni. Ma azt monda-
nánk, hogy jó politikus, hogy egy 
okos, bölcs vezető. Mert nyilván-
való, hogy egy gyerekkel más-
képpen beszélek, mint egy fel-
nőttel. És másképpen beszélek 
egy eladónővel a közértben, mint 
a kollégámmal. Nem azért, mert 
degradálom az eladónőt, hanem 
megtanultam, hogy különböző 
helyzetekben különböző embe-
rekkel más hangot kell megüt-
nöm. Tehát az emberek másmás 
beállítódással rendelkeznek. Ez 
nem jelenti azt, hogy az egyik 
jobb a másiknál. Nem értékelni 
akarok, csak megérteni. Az em-
bernek nem csak a másik embert 
kell megértenie, hanem önmagát 
is. Rá kell jönnünk arra, hogy mi 
magunk milyenek is vagyunk, 
hogy mire vagyok való, és an-
nak megfelelően kell ellátni a fel-
adataimat. Hiába akartam pilóta 
lenni a hadseregben, a képes-
ségeim nem azt bizonyították, 
hogy képes lennék rá. Ezt el kell 
fogadni, ezzel kell élni. Ez nem 
azt jelenti, hogy akkor nem va-
gyok jó semmire. Sőt. Például a 
vakok egyes érzékszervei sokkal 
érzékenyebbek lesznek. Kialakul 
egyfajta kompenzáció. Tehát ha 
vesszük „A” típusú személyt és 
„B” típusút, és „A” ember bizo-
nyos dolgokra megfelel, akkor 
azzal kell foglakoznia, azt el kell 
látnia, és nem kell, hogy zavar-
ja, hogy ő nem B. Amire B képes, 
arra ő nem, és fordítva. Erre ta-
nít a Tóra is. Tudjuk, hogy a Tóra 
613 parancsolatból tevődik ösz-
sze. Általában automatikusan 
azt mondjuk, hogy az a felada-
tunk, hogy a 613 parancsolatot 
betartsuk. De ha bele gondolunk, 
nincs olyan ember, aki a 613 pa-
rancsolatot betartaná, éljen akár 
a Szentföldön, a Szentély korsza-
kában. Hiszen bizonyos paran-
csolatok csak a nőkre, mások a 
kohenitákra, megint mások csak 
a levitákra vonatkoznak, stb. 
Erre van egy híres magyarázat. 
Nem hiába lett a Tóra egy cso-
portnak adva, közösségnek, kol-
lektívának. A kollektív fogad-
ta el, mert csak az teljesítheti. 
Nem egy privát embernek adták. 
Nem is a rabbiknak, nem mond-

ják azt a rabbik, hogy a Tóra a 
mienk, te meg egyszerű ember-
ként ne is akard megismerni. És 
nem mondhatom azt, hogy egy 
kohanita többet ér másnál azért, 
mert léteznek csak rá vonatko-
zó szabályok. Oké, te kohanita 
vagy, van egy különleges felada-
tod. De ugyanakkor bizonyos 
dolgokat nem tehetsz meg, ami-
ket én izraelitaként megtehetek. 
Tehát szükséged van rám, aho-
gyan nekem is szükségem van 
rád. Az a fontos, hogy az ember 
ismerje föl, ismerje el, és fogad-
ja el, hogy hol a helye, mi a fel-
adata, és ha ezt felfedezte, elfo-
gadta, akkor kiegyensúlyozott 
lesz. Ha kiegyensúlyozott az em-
ber, akkor nincsenek problémák, 
nincsenek konfliktusok. A konf-
liktus általában abból fakad, 
hogy az ember nincs megeléged-
ve saját magával. Mert másnak 
több van, más jobb, sikeresebb, 
stb. Nincs jobb, ezt fontos tudni. 
Amikor az ember elvégezte ezen 
a világon a dolgát, és felkerül a 
felső bíróság elé, feltesznek neki 
három kérdést. Az egyik kérdés 
azt kéri számon, hogy valóban 
az voltále, akinek lenned kel-
lett. Ábrahámtól nem azt fogják 
kérdezni, hogy miért nem voltál 
Mózes. Hanem azt, hogy miért 
nem voltál Ábrahám? Azt fogják 
tehát számon kérni tőled, ami 
rajtad múlik, ami rád tartozik. 
Nem pedig azt, hogy miért nem 
lett belőled Einstein. 

Tehát meríteni kell a forrásaink-
ból, mert sok mindent lehet ta-
lálni bennük, sőt. Mi abban hi-
szünk, hogy minden benne van, 
csak az ember legyen elég nyi-
tott minden értelemben. Tudni 
kell, hogy nagyon sok réte-
ge van ezeknek a forrásoknak. 
Valójában bele kell merülni ah-
hoz, hogy a mélységeit is meg-
értsük. 

Összefoglalva azt mondhatom, 
hogy igen bonyolultak, összetet-
tek vagyunk mi emberek, de an-
nál érdekesebbek. Színes, gaz-
dag mozaikként létezünk. Ha 
egyformák lennénk, akkor mo-
noton és unalmas lenne a világ. 
De az ember teremtésének törté-
netéből megérthetem az ember 
működését, az ember feladatát, 
és ez által jobban megérthetem 
saját magamat is, a saját felada-
tomat, azt, hogy mi a helyem a 
világban.

Magyari Judit

Rábbénu Áser helytelennek 
tartotta és ellene volt, hogy 

a zsidó közösség tagjai a Tóra és 
a Talmud tanulása fölé helyez-
zék a filozófusok műveiben való 
elmélyülést. Azzal érvelt, hogy 
a filozófia alapvetően a kritikai 
szemléletű megközelítésre teszi 
a hangsúlyt és azt tanítja, hogy 
a Tóra pusztán egy szimbólum-
rendszer alapjaként értelmezhe-
tő, tehát a benne található ese-
mények nem úgy és nem olyan 
sorrendben történtek, ahogy írva 
vannak, a bibliai személyek nem 
feltétlenül valóságosak. Ezzel 
szemben a zsidóság a hagyomá-
nyon alapul, alapvetően a tradí-
ciót helyezi előtérbe. Ez a kétféle 

megközelítés – az ő szavaival élve 
– alkalmatlan az egymással való 
összhangra. Azt hirdette, hogy 
aki ahhoz (ti. a filozófiához) köze-
lít, nem térhet vissza soha többé a 
hagyományos értelmezéshez. Ros 
hálát adott a Mindenhatónak, 
hogy a hagyomány útján járt és 
megóvta őt a kritikai megköze-
lítés befolyásától. Rábbénu Áser 
azt az álláspontot hangsúlyozta, 
hogy a Tóra megismerése elen-
gedhetetlen a zsidóság számára. 
Sokat tett azért (nem kevés ered-
ménnyel), hogy a korabeli, világi 
tudományok iránt érdeklődő spa-
nyol zsidók, ill. a zsidóság érdek-
lődését egyre inkább a Tóra és a 
Talmud tanulása felé fordítsa.

Rábénu Áser legismertebb 
műve a talmudi jog összefogla-
lását, kivonatát tartalmazza. Ez 
a munkája részletezi, pontosítja, 
ezáltal mindenki számára köze-
lebb hozza a gyakorlati halachát 
és tömören ismerteti a kialakult 
végső döntéseket. Kihagyja azok-
nak a törvényeknek az ismerteté-
sét, amelyek hatálya csak Izrael 
földjére terjed ki (mint pl. mező-
gazdasági és áldozati törvények), 
úgyszintén mellőzi a Talmud 
aggádikus részeit.

Szólnunk kell néhány mon-
datban Ros harmadszülött fiáról, 
Jákov ben Áserről, aki Kölnben 
látta meg a napvilágot 1269ben. 
A 13. század második felében, il-
letve a 14. század első felében al-
kotott. Kora egyik legnagyobb ha-
tású rabbinikus szaktekintélyét 
tisztelhetjük benne. Ahogy szo-

kásos, őt sem 
a nevén em-
legetik a zsi-
dó világban, hanem fő művének 
címe (Árbá Turim, Négy sor) után 
a Báál HáTurim (A sorok meste-
re/szerzője) nevet érdemelte ki. 
Munkáját, mely halachák (tör-
vények) gyűjteménye, négy rész-
re osztotta. Mindegyik résznek a 
„sor” megnevezést adta, hogy ez-
zel utaljon a Szentélyben szolgá-
latot teljesítő főpap palástján lévő 
négy sorban elhelyezkedő ékkö-
vekre. Jákov apjától szerezte a 
tudását, de bizonyos, hogy báty-
ja, Jechiél is a tanítója volt, mert 
művében gyakran hivatkozik rá és 
idéz tőle.

Néhányan úgy tartják, hogy 
Jákov segítette az apját, Rost, 
hogy a kor egyik legnagyobb 
kóveddel (elismerés, dicsőség) 
járó hitközségének, a toledói 
kilének a rabbija lehessen. Míg 
más kortársai határozottan állí-
tották, hogy Ros nem az ő, ha-
nem testvére, Júda támoga-
tásának köszönhette a toledói 
rabbiszéket. Ahogy a zsidó köz-
mondás tartja: „ha választanod 
kell kettő közül, válaszd a har-
madikat”. Akik az előző részt is 
olvasták, tudják, hogy valójá-
ban nem egyik vagy másik fiá-
nak köszönhette Ros a toledói 
rabbiszéket, hanem egy har-
madik rabbinak, Slomó ben 
Aderetnek.

Fejezzük be ezt a cikket ál-
dással! Ismerjük meg Báál 
HáTurimnak a Tóra első szavá-
hoz fűzött magyarázatát: a Tóra 
első szava „berésit”, magyarul 
„kezdetben”. Báál HáTurim fel-
teszi a kérdést: mi lehet az oka 
annak, hogy a Tan az álefbét má-
sodik betűjével, a béttel kezdő-
dik és nem az elsővel, az áleffal? 
Jákov ben Áser ezt a következő 
gyönyörű magyarázattal világít-
ja meg: bét betűvel kezdődik a 
bráchá (áldás) szó, álef pedig az 
árirá, magyarul „átok” szó kezdő-
betűje. Az Örökkévaló úgy ren-
delkezett: „kezdődjön áldással, 
ne átokkal és ez az áldás kísérje 
végig a teremtés egész művét!

Forrás: /www.scribd.com
ford: K. Á.

„Áldással kezdődjön, 
ne átokkal!”

Jákov ben Áser
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 Mojse Teitelbaum elérte, 
hogy fiát, Lázár Niszent 

Máramarossziget (vagy röviden 
Sziget) rabbijává választották. 
Sajnos a szigetiek nem fogadták 
be. Elismerték tudását, de ma-
gába zárkózottsága nem nyerte 
el tetszésüket. Sógora hívására 
Drohovicsba került imaházi rab-
binak, amely azt jelentette, hogy 
hivatalos dolgokkal nem foglal-
kozott, tanított és kedvére tanul-
mányozhatta a Kabalát. Mojse 
Teitelbaum halála előtt meg-
hagyta, hogy unokáját, Zálmen 
Lébet (Jekutiél Jehudát) ültes-
sék Újhely rabbiszékébe. Kérését 
teljesítették, de súlyos feltétele-
ket szabtak: az áskenáz rítus visz-
szaállítását, a káméák – gyógyító, 
tanácsadó cédulák elhagyását, a 
nyilvános lakomák korlátozását. 
Zálmen Léb elfogadta a kiköté-
seket, de nagyapja unokája lé-
vén nem tartotta be azokat. A szi-
gorú tanács távozását követelte. 
A döntést tudomásul vette, de a 
távozást halogatta, míg egyszer 
 bizonyára véletlenül  tűz ütött 
ki a házában. Zálmen Léb az or-
szágút vándora lett, ahogy a belzi 
rabbi nevezte. Azzal vigasztalta 
ifjú kollégáját, hogy a tevékeny-
ségén áldás lehet, mert egész ki-
csiny falukba is elviszi a jó szót, 
hirdeti az igazat. Sziget közelébe 
vetődve hallotta, hogy ott meg-
üresedett a rabbiszék. De nem 
gondolta, hogy szóba jöhet, mint 

jesíva minden igényt 
kielégít.

Zavart és aggodalmat 
keltett a városban a 
tiszaeszlári per.  Két-
ségbeesetten tapasz-
talták, hogy az addigi 
jó barátok hitelt adtak 
a képtelen vádnak. 
Egy tanú vallomása 
enyhíthetett volna az 
ügyön, de ő hallgatott. 
Kérték Pestről tekinté-
lyes személyek, hogy a 
rabbi bírja rá a vallo-
másra. Hatására meg-
nyílt a szája az addig 
hallgató tanúnak és ez 
jelentősen befolyásol-
ta a tárgyalás kimene-
telét. Működése idején 
történt a vallás végzetes szakadá-
sa, az irányzatok kialakulása. Az 
ortodoxia erősen szorgalmazta, 
hogy a tekintélyes szigeti kile csat-
lakozzon a szervezethez. Reich 
Ignác, a központi iroda elnöke 
személyesen is járt el az ügyben. 
Zálmen Léb nem akarta magát és 
a közösségét semmilyen irányba 
elkötelezni. Ő a hitnek minden 
személyt, lelket igyekezett meg-
nyerni. Idézte Bál Sém Tov sza-
vait: „Amíg a beteg teste a beteg-
hez tartozik, remélhetjük, hogy 
meggyógyul. De ha a testrészt 
levágják, nem gyógyítható többé. 
S jaj annak, aki késsel hozzányúl 

A szigeti veszedelem

a zsidóság testéhez, mert minden 
zsidó élet a Sehina eloldhatatlan 
része”. Reb Zálmen, bár óvott a 
hitújítóktól, nem akart szaka-
dást, mert szerinte ez ellenkezik 
a chászidizmus elveivel. „Bölcs 
Salamon is megmondta, hogy 
az igazi anya nem tűri gyermeke 
elszakítását.” Érvek – ellenérvek 
hangzottak el, mit szól a világ, 
ha a példaképként tisztelt Sziget, 
 ahol jóformán ismeretlen az a 
szó, hogy tréfli , nem csatlakozik 
az ortodoxiához. Oda a szervezet 
hitele. Ahogy úrrá lett Zálmen 
Lében a betegség, ahogy közele-
dett az eltávozás ideje, annyira 

csökkent az elzárkózás ere-
je. Gondolta, talán mégis jó 
az utókornak, ha Sziget egy 
nagy szervezet részévé vá-
lik. Előnyös lehet a város-
nak és az ortodoxiának is. 
Meghagyta örökösének, fiá-
nak Jom Tov Lipének, hogy 
csatlakozzanak az ortodo-
xiához. Amikor Zálmen Léb 
meghalt, zokogott az egész 
város. De amikor bejelen-
tették az utolsó kívánságát, 
a Kahánok felkiáltottak: 
„Nem és nem!”… Szigeten 
kitört a háború. 

Ennek fejleményéről a kö-
vetkező számban számo-
lunk be. 

Deutsch Gábor

Máramarosszigeti zsidók a zsinagóga előtt
Forrás: szombat.org

rabbi. Azonban történt, hogy 
a városban meghalt Smüél Z. 
Kaháná földbirtokos és nem volt 
kéznél, aki a gyászbeszédet el-
mondja. Ő viszont olyan szívhez 
szóló heszpedet mondott, hogy 
marasztalták, maradjon Szigeten. 
A Kahána család meghatáro-
zó szereppel bírt a város életé-
ben, így akivel rokonszenvezett, 
annak nyert ügye volt. Ősüknek 
számított Jehuda Kahána rabbi, 
aki a 18. század végén teljesített 
Szigeten szolgálatot. A vagyonos 
család fakereskedéssel, később 
pálinkafőzéssel is foglalkozott. A 
szeszfőzéshez való megyei jogot, 
a regálét is megszerezték. Ivott 
pálinkát úr és paraszt, orvosságul 
szolgált hascsikarásra, fog és fej-
fájásra, tehát mindenre. A család 
úgy becézte az italt, hogy broche, 
mert áldásos hasznot hozott. Bár 
egy rokonuk, Jidu Modern al-
kalmas lett volna a tisztség be-
töltésére, de szerény emberként 
ő inkább a tudományoknak élt. 
Zálmen Léb megnyerte magának 
az ellendrukker elnök, Mose Á. 
Freund jóindulatát, így mindkét 
oldalról biztonságban érezhette 
magát. A város zarándokhely lett, 
jöttek a vendégek messze föld-
ről és természetesen közelről is. 
Sziget neve a chászid körökben 
fogalommá vált. Bár büszkék vol-
tak népiskolájukra, Zálmen Léb 
javaslatára mégis bezárták, mert 
véleménye szerint a chéder és a 

A máramarosszigeti zsinagóga ma
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Tévét hónap 10.

Hat alkalommal van egy évben 
állandó közösségi böjt. Minden 
hosszabb felsorolásra szokás ki-
találni egy olyan rövidítést, ami-
ről könnyen emlékezni lehet az 
összes részletre. Ebből talán a 
legismertebb a Szédereste is 
említett „dácách, ádás, beácháv”, 
ami mozaikszó, betűi a tíz csapás 
kezdőbetűit adják ki. Ezenkívül 
számos más ilyen jellegű moza-
ikszó ismert a halachikus iroda-
lomban. A hat közösségi böjtre 
egy ennél játékosabb emlékez-
tető forog közszájon, ami a kö-

vetkezőképpen hangzik: „feke-
tefehér, férfinő, rövidhosszú”. 
Megfejtése pedig a következő: a 
„fekete”, ami a gyász színe Tisá 
beÁvra utal, hiszen ez talán a 
legtragikusabb nap a zsidó nap-
tárban, amikor a legnagyobb ka-
tasztrófák történtek (mellékesen 
ez egy kicsit erőltetett hason-
lat, ugyanis legjobb tudomásom 
szerint nem jelenik meg a zsi-
dó hagyományban a fekete szín, 
mint a gyász jele!). A „fehér” Jom 
Kippurnak a megfelelője, mikor 
a zsidó nép hasonlatossá válik az 

angyalokhoz, hiszen egész nap a 
templomban vannak, nem esz-
nek és nem isznak, a napot imád-
kozással töltik és mindemellett 
ténylegesen a szokás, hogy a fér-
fiak a fehér színű kitliben van-
nak. „Férfi” a Tisri hónap harma-
dikára eső Gedáljáböjtnek felel 
meg. Gedáljá, a zsidó kormány-
zó, meggyilkolása után a zsidók 
elvesztették maradék független-
ségüket is Izrael földjén, ezért 
rendeltek el erre a napra böj-
töt. A „nő” Eszter böjtje Purim 
előtt, Ádár hónap 13án, emlékül 

a Eszter királynő és a zsidó nép 
háromnapos böjtjére. A „rövid” 
Ászárá beTévét, azaz Tévét hó-
nap tizedike, amikor a babilóniai  
hadsereg megkezdte Jeruzsálem 
ostromát, hiszen a téli rövid nap-
palok miatt a böjt is rövid. Ezzel 
szemben nyáron hosszúak a nap-
palok, így a Támuz tizenhetediké-
re eső böjt, amikor az aranybor-
jú bűne miatt összetörte Mózes 
a kőtáblákat és sok tragédia tör-
tént később a történelem során 
ezen a napon, a „hosszú”.

Kétféle böjt létezik: egyéni és kö-
zösségi. Az egyénit az egyes ember 
saját belátása szerint vesz magá-
ra, a közösségi pedig valamilyen 
történelmi eseményhez kötődő, 
állandó jellegű böjt, illetve vala-
milyen különleges helyzet miatt 
specifikusan elrendelt böjt a kö-
zösség számára. A bizonyos ese-
ményhez kötődő közösségi böj-
tök egyike Tévét hónap tizedike, 
amikor az első Szentély idejében 

a babilóniai hadsereg körbevette 
Jeruzsálem falait és elkezdte az 
ostromot. Ennek a végső követ-
kezménye lett, hogy a zsidó nép 
elvesztette a Szentélyt Áv hónap 
9.én. A tragikus eseményre való 
emlékezés és a böjtölés ezeken a 
napokon prófétai előírás, ahogy 
azt olvashatjuk is Zechárjá köny-
vében (8. fej.).

A közösségi böjtöknél az egyik 
legfontosabb alapgondolat, hogy 

a cél nem maga a böjt, hanem a 
szívek felébresztése a megtérés-
re, hogy mindenki megvizsgálja 
útjait és tetteit, és amit rossznak 
talál, azokat változtassa meg és 
tegye jóvá. Át kell gondolni, hogy 
mik voltak azok a helytelen utak 
és cselekvések, amik ezeket a 
történelmi tragédiákat okozták. 
Hiszen a Ninive lakóira kirótt 
szigorú rendelet is csak  emiatt 
változott meg, ahogy ezt tanulták 
Bölcseink: „És látta az Örökké-
való a cselekedeteiket, hogy visz-
szatértek a rossz útjaikról”, azaz 
kizárólag a cselekedeteik megvál-
toztatása okozta a rendelet meg-
változtatását és nem a böjt vagy 
a zsákruha. Ezért mindenki, aki 

böjtöl, de könnyelmű dolgokra 
fordítja az idejét, az elhagyja a lé-
nyeget és csak a mellékes dolgot 
ragadta meg.

Ászárá beTévét napján (Tévét 
hó tizedikén) a böjt nappal, azaz 
hajnalban kezdődik, ezért szabad 
inni még hajnalhasadta előtt, sőt 
enni is, amennyiben, ezt előre 
kikötöttük. Könnyebb, mint Tisá 
beÁv abban is, hogy megengedett 
a fürdés, a test bekenése, bőrcipő 
viselése, valamint a házas élet. 
Terhesek és szoptatós anyák, 
akiknek nehéz a böjt, illetve bete-
gek, még ha nincsenek is súlyos 
állapotban, fel vannak mentve a 
böjt alól.

A zsidó „fekete-fehér igen-nem”…
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1991. február 20. NewYork, Radio 
City Music Hall. Grammydíj át-
adási ünnepség.1 Jack Nicholson 
jön a színpadra. Odalép a mikro-
fon elé és bekonferálja a kö-
vetkező részt.

Kedvenc előadóját és barát-
ját, Bob Dylant köszönti 50. szü 
letésnapján abból az alkalomból, 
hogy a zsűri Grammy Életműdíjjal 
tünteti ki, amit majd ő fog átadni. 
„Addig is nézzenek meg egy rövid 
bejátszást az ünnepelt életéből!” 
mondja. 

A filmek végeztével az első szá-
mú Dylan rajongó Jack Nicholson 
felhívja Dylant és a ban da tagjait 
a színpadra. Dylan a mikrofon-
hoz lép és vadul a húrokba csap. 
Felhangzik a Masters of War (a 
Háború Urai) az egyik legkarak-
teresebb, legkeményebb háború-
ellenes dal, amit még 1962ben 
írt. (Akkor is megdöbbentve ez-
zel a hallgatóságát.)
Te, aki a nagy bombákat építed,
Te, aki a falak között lapulsz,
Te, aki íróasztalod mögé elbújsz,
Csak, hogy tudd,
Átlátok álarcodon.

Élesen, bántón bele a kismin-
kelt arcokba és a kamerák érzé-
ketlen üvegszemeibe:
Mint Júdás régen,
Hazudsz, átversz, mondod:
A világháború megnyerhető
S akarod, hogy ezt elhiggyem.

Az eredeti dallam nehezen fel-
ismerhető, a szöveg is alig, csak 
a rekedt, magas nazális hang dü-
börög bántóan a hangszórókból:
Hadd kérdezzek valamit,
Elég a pénzed arra,
Hogy megbocsájtást vegyél rajta.
Tényleg hiszed, hogy megkapod?

És a befejező strófa szavai után:
Remélem, megdöglesz,
Halálod nem várat soká,
Koporsód örömmel kísérem
Egy ködös délután 2

Néma csönd. Dylan leveszi vál-
láról a gitárt s előre megy a szín-
pad szélére. A pár másodpercig 
tartó csöndet, mely során so-
kaknak bevillan a dal időszerűsé-
ge: a gátlástalan háborút generá-
ló fegyvergyártó milliárdosokról, 
a most folyó iraki háborúról, az 
első híradásokról a halálos ál-
dozatok képeivel  hirtelen fel-

1 Az esemény tény hű leírá sa korabeli 
video anyagok és tudósítások alapján

2 Bob Dylan: Masters of War, (A Há
ború Urai) 1962. fordította a szerző

váltja a hangos ováció. A hall-
gatóság állva tapsol. Nicholson 
csitítja a tömeget, szót kér és fü-
lig érő vigyorral tartja meg ma-

gasztaló beszédét. Mellette Dylan 
zavartan egyik lábáról a másik-
ra áll, előrehátra himbálja felső-
testét, egy pillanatra sem hagyja 
abba, ujjaival játszik, arca hol za-
vart vigyort, hol mereven komoly 
kifejezést ölt. Végre Nicholson át-
nyújtja a díjat, Dylan átveszi, fél-
szegen bólint, megfordul, háttal a 
közönségnek elindul kifelé a szín-
padról. Elmegy Nicholson mellett 
jobbról, a színész megfogja a kar-
ját és mutatja neki, hogy a szín-

pad másik felén kell kimennie. Az 
ünnepelt énekes zavartan meg-
fordul és elindul a másik irányba. 

Amikor középre ér, megáll a 
mikrofon előtt, a közönség felé 
fordul és „köszönöm, köszö-
nöm” mondja, válaszul az állan-
dó tapsra és üdvrivalgásra. Ezek 
után ismét kifelé tekintget és in-
dulna is ki. 

Nicholson két gyönyörű hosz
tesz  szel az oldalán együtt tapsol 
a közönséggel és közben kifelé 
lép mintegy mutatva Dylannek 
az utat. A megilletődött zenész 
azonban nem mozdul, bizonyta-
lanul áll a mikrofon előtt, mögöt-
te a színészbarátja a két lánnyal, 
akik tapsolnak kínjukban, fogal-
muk sincs mi fog történni. 

Nicholson észreveszi, mintha 
Dylan mondani akarna valamit, 
int a két lánynak és hátrébb lép-
nek, mintegy jelezve a közönség-

nek, hogy valami következik. A 
szöveg, amibe Dylan láthatóan 
hirtelen ötlettől vezérelve most 
belekezd, éppen olyan furcsa és 

misztikus, mint 
a dal, amit ép-

pen befejezett. 
„Nos…, hát…, hm…, rendben, 

O.K...” motyog a mikrofonba, 
a taps és az üdvrivalgás hirtelen 
alábbhagy, a közönség hallani 
akarja a mondandóját. Ő két kéz-
zel tartja a díjat, nézegeti, egyik 
kezével most a kalapját igazgatja, 
majd úgy tesz, mintha a kitünte-
tés feliratát olvasná.

„Nos, hát... Igen. Apám nem 
sokat hagyott rám, mint tudjá-
tok, egyszerű ember volt.” 

Kinéz a közönségre, majd le a 
díjra: „Nem hagyott rám sokat, de 
a következőket mondta, ő, aszonta, 
hogy szóval aszonta, hogy: „fiam”, 
Dylan jól megnyújtotta a szót, 
mintha fíííjjamat mondana, köz-
ben idegesen gesztikulált a kezé-
vel, megvakarta az állát meg az 
orra tövét, „aszongya, szóval hát, 
tényleg aszonta” és ekkor Dylan 
elhallgatott. Mély csend, már kí-
nos csend következett.

Robert Zimmerman ismét a 
kezében lévő díjat nézegeti, fe-
jét csóválja, miközben a közönség 
a váratlan esemény előérzetével 
csöndben, pisszenés nélkül vár. Az 
énekes megfordítja a díjat, elme-
reng rajta, mintha csak a gondo-
latai elkalandoztak volna valahová 
máshova és ő nem is a színpadon 
lenne a közönség és a világ szeme 
előtt. Végül megszólal. 

„Annyi mindent mondott, tud-
ják”. A közönség hálás nevetésben 
tör ki. Zimmerman ellép a mikro-
fontól, igazgatja a kalapját, úgy tű-
nik, ezt a pillanatot tartja a leg-
megfelelőbbnek a távozásra, már 
mozdulna is kifelé, de hirtelen fin-
tort vág és visszalép a mikrofon elé.  

„Szóval azt mondta, igen, azt 
mondta” és hirtelen idegesen 
megint a kalapjához kap, kinéz 

a közönségre, majd megint a 
díjra, aztán hirtelen elkezd folya-
matosan, gyorsan beszélni.

Szóval, azt mondta: „Tudod 
fiam, könnyen előfordulhat, hogy 
téged annyira bemocskol ez a vi
lág, hogy még a saját apád és a 
saját anyád is kitagad. De ha ez 
meg is történik, Isten mindig ve
led lesz, hogy segítsen a saját uta

dat járni”. Köszönöm. 
Ezzel Sábtáj Ziszel ben 

Ávrohom3  sarkon fordult és le-
ment a színpadról.   

A taps előtti néhány másod-
percben csak néhány elszórt só-
haj, szaggatott levegővétel törte 
meg a mély csendet, de a közön-
ség a zavart, kínos pillanatot, a 
termet megült csendet vidám, 
felszabadult nevetéssé változtat-
ta, kitört a tapsvihar, minden-
ki felállt, óriási volt az ünneplés. 
Aztán az éljenzés folyamatos és 
ritmusos ünnepléssé vált, ami a 
hosszú taps elcsitulásával emel-
kedetten fájdalmasra fordult.

Nem mindenki tudta, hogy 
mit, de mindenki érezte, hogy ka-
pott valamit. 

Csak néhányan, a közönség so-
raiban ülő zsinagógába járó tra-
dicionális zsidók közül ismerték 
fel, hogy valójában Sábtáj Ziszel 
mit is akart mondani és monda-
nivalóját honnan vette. 

Sábtáj Ziszel ben Ávrohom a 27. 
zsoltár egyik legfontosabb részét, 
a 10. mondatot parafrazálta be-
szédében. „Mert Atyám s Anyám 
elhagytak, de az Örökkévaló be
fogad engem” 4

A hozzáértők számára Dylan a 
beszédével többet árult el magá-
ról, mint amit első hallásra gon-
dolni lehet. Az angol anyanyelvű 
bááléj tsuvot (a zsidósághoz visz-
szatérők) igen kedvelt Szidurja 
(imakönyve). Ebből idézte az 
ún. Mecuda Szidur5  lapalji jegy-
zetben közölt Rabbi Samson 
Raphael Hirsch6  zsoltárértelme-
zését, ami így hangzik: 

„Ha mégoly elvetemült lennék 
is, hogy saját apám és anyám ma-
gamra hagynának, az Örökkévaló 
felkarolna és bízna bennem, hagy-
ná, hogy járjam a saját utam.”  

Ziszel ben Ávrohom gyakorlati-
lag kerettörténetbe helyezve (apja 
tanácsaként) adta át Hirsch rabbi 
zsoltárértelmezését hallgatóságá-
nak, ezzel köszönve meg az élet-
műdíjat.  

Friedmann Sándor 

3 Robert Zimmerman/Bob Dylan hé
ber nevének jiddis kiejtése, ahogy otthon 
nagyanyjától hallhatta.

4 Perls Ármin pécsi rabbi fordítása. 
Biblia/TaNaCH, Makkabi
5 Soronként van a héber lefordítva angol
ra és világos, egyértelmű magyarázato
kat ad az imákra és történetükre.
6 A 19. századi német (askenáz) tradicio
nális zsidóság szellemi vezetője és rabbija. 

Sábtáj Ziszel ben Ávrohom, Robert Zimmerman 
és Bob Dylan spirituális utazásai

(Egy készülő könyv bevezetője) 
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Az egyik legfeltűnőbb dolog, ami 
megkülönböztet egy vallásos zsi-
dó asszonyt a szekuláris társada-
lom nőtagjaitól az a fejfedő vise-
lése. Régen más népek hölgyei is 
lefedték a hajukat amikor férjhez 
mentek. A magyar nyelvben még 
máig él a „bekötik a fejét” kifeje-
zés. Samson Rafael Hirsch rabbi 
szerint a reggeli áldások közül az 
„Oter Jiszráel betifárá” (Aki di-
csőséggel koronázza Izraelt) a 
férfiak tfillinjére és a házas nők 
fejfedőjére vonatkozik. 

A haj a női test egyik legérzé-
kibb része, erről tanúskodnak a 
hajápoló termékek reklámjai is, 
ahol soha nem az a fő motívum, 
hogy „ha ezt a sampont haszná-
lod, akkor nagyon higiénikus lesz 
a hajad”, hanem a szép haj érzé-
kiségét hangsúlyozzák. Sokan azt 
gondolják, hogy egyszerűen azért 
kell lefedni a hajat, mert az szép 
és a házas nők ezt a szépségüket 
megtartják a férjük számára. Ez 
azonban nem ad magyarázatot 
arra, hogy az elvált nőknek és az 
özvegyasszonyoknak miért kell 
továbbra is befedni a fejüket. Az 
egyik igazi magyarázat az, hogy 
hagyományosan a lányok a há-
zasság előtt nem ismerik a sze-
xualitást, így nincs közvetlen ta-
pasztalatuk arról az erőről, ami 
a nők kezében van. Nem isme-
rik saját vonzerejük hatalmát, így 
nem tudnak ezzel visszaélni. Egy 
férjes asszonynak viszont közvet-
len tapasztalata van az ellenke-
ző nemre tett hatásáról, érzi ezt 
a hatalmát és ez elkerülhetetle-
nül hat a pszichéjére. (Ezt lát-
hatjuk egyébként ma lányoknál 
is, akik nővé érve próbálgatják az 
erejüket a férfiakon.) Ha ilyen-

kor nyilvánossá teszi egy érzéki 
testrészét, az már több szuggesz-
tív energiát sugároz, mint az es-
küvő előtt. A fejfedő emlékezteti 
őt arra, hogy vonzerejét kizárólag 
a férjének kell fenntartania, s ha 
tudat alatt sugározna is hasonlót 
a többi férfi felé, tudatosan igyek-
szik ezt lehalkítani azzal, hogy el-
fedi a haját. A haj befedésével te-
hát egy férjes asszony elsősorban 
saját magát inti, figyelmezteti, 
hogy ismeri bűverejét, de ez csak 
kizárólag férjének szól. Mivel az 
elvált, illetve özvegy nők is át-
mentek már ezen a pszichológiai 
változáson, érthető, hogy miért 
kell továbbra is lefedni a hajukat.  
 Más változások is járnak a há-
zassággal: akár az Övaló (akinek 
az egyik legfőbb jellemzője) mi is 
nap mint nap adhatunk lényünk 
emocionális, fizikai, intellektuális 
és spirituális egészével egyszerre; 
másrészt megismerhetjük azt a 
fajta teljességet, amit a férj és fe-
leség egysége jelent (ez bölcseink 
szerint, itt a földön az Övaló és 
a zsidó nép viszonyához hason-
lítható). A zsidóság, a pszicholó-
gia és a feminizmus is úgy tartja, 
hogy a nők elsősorban az inter-
perszonális kapcsolataik alap-
ján definiálják magukat. Ádámot 
még magában teremtette az 
Övaló, Évát viszont rögtön egy 
kész kapcsolatba helyezte, ezért 
mondhatjuk, hogy egy nő az es-
küvője után nagyobb mértékben 
„válik önmagává”, mint egy fér-
fi. Ez a státuszváltás is kifejezést 
nyer a haj befedésével. Minden 
kultúrában találkozunk azzal a 
jelenséggel, amikor valaki a stá-
tuszra kívánja irányítani a figyel-
met, akkor a fejét „jelöli meg”: az 
indián törzsfők fejdíszétől kezd-
ve a különböző vallások vezetői-
nek fejfedőjén keresztül a nyuga-
ti egyetemeken a diplomázásnál 
szokásos négyszögletes kalapig. 
 Magyar megfelelő híján a cniut 
fogalmát úgy lehetne definiálni, 
hogy mivel a test hangosabban 
beszél, mint a lélek, egy kicsit le 
kell halkítani ahhoz, hogy mi ma-
gunk és a többi ember is meghall
ja a valódi hangunkat, hogy kik 
vagyunk igazából. Nemcsak az 
öltözködés tartozik a cniut fogal
má ba, hanem a viselkedés, az 
egész attitűd is. És nemcsak a 
nők számára micva, hanem a fér-

fiak számára is. Minél kevésbé 
azonosítjuk magunkat a testünk-
kel, minél beljebb helyezkedik el 
az önképünk, annál természete-
sebb számunkra a cniut fogalma, 
beleértve a fejfedést is. A haj el-
takarása természetesen nem je-
lenti azt, hogy el kell tűnnie az 
egyéniségnek az öltözködésből, 
ahogy egyébként a cniut sem je-
lenti a személyiség feladását. A 
zsidóság nem ért egyet a muszlim 
felfogással, ahol minden nő egy-
forma hosszú ujjú, földig érő és 
formátlan, sötét ruhát hord és 
az arcuk többkevesebb részét is 
eltakarják. A Tóra szerint nem 
tagadni kell a testet, hanem a 
valódi énünk kifejezésére hasz-
nálni. A zsidó nők nem takarják 
el az arcukat, mert az arc (hé-
berül panim) a benső (héberül 
penim) kifejezésére szolgál. Egy 
férjes asszony rengeteg fajta fej-
fedő közül választhat: svájcisap-
ka, kalap, kendő (mely megköté-
sének számtalan módja létezik), 
paróka stb. vagy ezek tetszőleges 
kombinációja. A lényeg itt is az, 
ami általánosságban elmondha-
tó a cniutról, hogy a belső szép-

ség, harmonikusság kisugárzása 
a fontos, kerülve minden pro-
vokatív, érzéki megnyilvánulást. 
 Sokan felteszik a kérdést, hogy 
mi a helyzet a parókákkal. Ho
gyan lehet megengedni valamit, 
ami úgy néz ki, sok esetben még 
szebb is, mint az eredeti haj? A 
legtöbb rabbi megengedi a cniut 
szellemének megfelelő paróka-
viselést, mivel az nem más, mint 
egy hajból készült ruhadarab. 

Kendő, kalap, paróka
Lehet természetes vagy szinteti-
kus, illetve kevert. A saját hajból 
készíttetett parókáról viszont na-
gyon megoszlanak a vélemények. 
A hajbefedés célja nem az, hogy 
csúnyává tegyük magunkat, (a 
zsidó nőknek figyelmet kell fordí-
tani arra, hogy csinosak legyenek 
az esküvő előtt és után is) hanem 
hogy a haj érzékiséget semmissé 
tegyük. A parókák pedig biztos, 
hogy nem érzékiek. Mivel a józan 
észt sajnos nem lehet diktálni, 
vannak olyan nők, akik olyan pa-
rókát választanak, ami a törvény 
betűjének megfelel ugyan, de a 
törvény szellemének nyilvánva-
lóan nem. Ide tartoznak például 
a hosszú, a feltűnő fazonú, a fel-
tűnő színű, a kihívó vagy a meg-
tévesztésig természetesnek ható 
parókák. Ez utóbbi kategória kü-
lönösen problémás, mert ezzel 
másokkal és saját magával is azt 
próbálja meg elhitetni, hogy nem 
visel parókát. Mivel akkor ennek 
megfelelően fognak hozzá viszo-
nyulni, pszichológiailag megne-
hezíti saját maga számára is, hogy 
férjes asszonyként gondoljon ma-
gára. (Hiszen az, ahogy mások 
látnak minket és viszonyulnak 
hozzánk hatással van az énké-
pünkre.) Minden rabbi szerint ti-
los úgy mutatni magunkat, mint-
ha nem teljesítenénk egy micvát, 
amikor pedig igenis teljesítjük. 

Ha szégyellünk egy törvényt, az 
azt jelenti, hogy nem értjük és/
vagy nem értékeljük eléggé azt.

Domán Chana 

Forrás: 

P. E. Frank: Modesty – An 

Adornment for Life 

Tz. Heller: Our Bodies Our Souls 

G. Manolson: Outside/Inside
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A zsidó konyha rejtelmei: 
Meleg italok hideg estékre

 Hideg és sötét. Igen, tél van, 
átfagynak tagjaik, ha

mar sötétedik, és néha átfázunk. 
Ilyenkor igazán jól esik egy kü
lönlegesebb meleg ital és sütike, 
akár ha a betegségektől aka
runk megszabadulni, akár ha a 
vendéglátás micváját szeretnénk 
gyakorolni.

HOnEyROSE
mézes-csipkebo gyó koktél

Igazi Cvitamin bomba, elegán-
san frissít és egészséges is.

20 db közepes méretű csipke-
bogyót 3 dl vízben 68 órán ke-
resztül áztatjuk. 4 dkg mézet 
0,2 dl narancslével elkeverjük, 
majd a csipkebogyó léhez adjuk. 
Fogyasztható hidegen pezsgős-
poharakba töltve vagy melegen 
csészébe téve.

HAGyMA-TEA 
MEGFÁZÁSRA
bizarr de finom

Köhögéscsillapító mézzel köpte-
tő hatása is van.

A megpucolt hagymát 1 liter 
víz ben felforraljuk, leszűrjük. 
Édeskés ízű, de mézzel még to-
vább ízesíthetjük. A tea már né-
hány óra alatt érezteti jótékony 
hatását.

Tipp!! néhány gyógytea:

Kakukkfű és fahéj: meghűlésre és 
köhögés ellen
Hársfavirág: köhögés és fejfájás 
ellen
Borsmenta: fejfájás, gyomorpa-
naszok esetén, nyugtató hatású
Citromfű: lázcsillapító hatású, 
enyhíti a reumatikus panaszokat.

CHAI LATTE
egy régi klasszikus

Hozzávalók:
5 dl tejet és 5 dl vizet 
6 db kardamontok
4 szegfűszeg
1 evőkanál édeskömény
1 teáskanál ánizs
1 fahéjrudat
1 teáskanál aprított gyömbér
5 dkg cukor vagy méz
4 teáskanál indiai tea

A tea kivételével az összetevőket 
felforraljuk. A forró fűszeres fo-
lyadékba 8 percre beletesszük a 
teát. Leszűrjük, és bögrébe töltve 
fogyasztjuk.

FORRó TEACSOKI
egy igazi meglepetés az 
ínyencekek

Hozzávalók:
4 filter tea (legjobb az English 
Breakfast)
50 g csokoládé
2 dl tej
6 evőkanál holland kakaópor
5 teáskanál cukor
Habtejszín
Őrölt szerecsendió vagy fahéj

A teafilterek és 6 dl forró víz se-
gítségével egy erős teát készí-

tünk. A kis darabokra tört csokit 
beleszójuk és addig keverjük, míg 
felolvadnak. A keverékhez hoz-
záadjuk a tejet, a kakaóport és a 
cukrot. Felforraljuk, csészékbe 
öntjük. A tetejét bőven megrak-
juk tejszínhabbal. A hab tetejét 
díszíthetjük csipet szerecsendió-
val vagy fahéjjal.

SZILVÁS KIFLI
egyszerű és nagyszerű 

Hozzávalók:
4 dl liszt
20 dkg vaj vagy margarin
1 tojás
0,5 dl tej vagy tejszín
2 teáskanál sütőpor
1 teáskanál vaniliáscukor
Szilvapüré vagy befőtt
Díszítéshez darabos cukor 
és tojás

A tészta összetevőit jó összegyúr-
juk. Két bucit készítünk belőle, 
melyeket sodrófával két kb. 30 
cm átmérőjű körré lapítunk. A 
köröket átlósan nyolc részre oszt-
juk. A szélesebb felére szilvadzse-
met vagy szilvapürét helyezünk, 
majd a vékonyabb oldal felé elte-
kerve kifliket formázunk. A tete-
jét tojással megkenjük és darabos 
cukorral megszórva kisütjük.

MAnDuLÁS-CHILIS 
BROwnIE
a divatos és pikáns 
barna süti

Hozzávalók: 
10 dkg vaj
15 dkg étbevonó
1-2 piros chili paprika 
(ízlés szerint)
17, 5 dkg cukor 
1 csomag vaníliás cukor
¼ teáskanál só
2 tojás
12,5 dkg liszt
2,5 dkg kakaópor
1 teáskanál sütőpor
10 dkg darabos mandula
15 dkg fehércsoki bevonó

Az olvasztott vajat összekeverjük 
az apróra vágott étbevonóval. A 
chilipaprikát kimagozzuk és ösz-
szeaprítjuk. A cukrokat, sót, to-
jásokat elkeverjük, hozzáadjuk a 
lisztet, kakaót és sütőport. Ebbe 
az elegybe beleforgatjuk a vajas
bevonós masszát. Hozzátesszük 
a mandula nagy részét és a 
chilipaprikát. A tésztát kivajazott 
tepsibe simítjuk, 25 percig 180 C 
fokon sütjük (légkeverésnél 160 
C fokon). A rácson kihűlt süte-
ményt megolvasztott fehércsokis 
bevonóval kenjük meg, és rászór-
juk a maradék mandula darabo-
kat. A sütit 12 szeletre vágjuk. 

Jó étvágyat!

Kürti Adrienn

Az írás a JMPoint a Zsidó 
Közösségért Közhasznú 

Alapítvány támogatásával 
jelent meg.
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A Kőfejtő
 Reuven kőfejtő volt. Minden 

nap elindult nehéz csákányá-
val, hogy a hatalmas hegyek szik-
láit darabolja. Aztán a köveket 
eladta az embereknek, akik háza-
kat és falakat építettek abból.

Egyszer a király meglátogatta 
azért, hogy köveket rendeljen. 
Reuven, amint meglátta a király 
díszes hintóját, ékszereit, szolgá-
it, akik uralkodójuk minden pa-

rancsát engedelmesen teljesítet-
ték, azt kívánta: Bárcsak a király 
lehetnék! S láss csodát! Óhaja 
valóra vált. Reuven lett az ország 
királya!

Ragyogó palástot viselt, s pom-
pás hintóban utazott. Aztán dél-
ben, amikor a forró nap sugarai 
rásütöttek, azt gondolta: A nap 
tüze erősebb, mint a király.  Bár-
csak a nap lehetnék!

S láss csodát, Reuven nappá 
változott. Ő sütött le a földre, ne-
velte a fákat, virágokat, melegség 
és jóérzés töltötte el szívét. Azt 
gondolta: Nagyszerű a napnak 
lenni!

Később egy felhő sodródott elé 
és nem látta többé a földet. „a 
felhő hatalmasabb a napnál. Azt 
kívánom, legyek felhő!”

Reuven puha, pamacsos felhő-
vé vált. Áttáncolta az eget. „Sze-
retek felhő lenni” mondta. „Kel-
lemes idefenn.”

Aztán jött egy erős szél és mesz-
szire fújta.

„Értem, tehát a szél a felhőnél 
is hatalmasabb. Bárcsak szél len-
nék inkább!”

Reuven szél lett. Ő fújta el a 
fák leveleit és ő terelte a hajókat 
az óceánon. Egyszer egy óriási 
hegy tűnt fel előtte, nem tudta mi 

Általában természetesnek 
vesszük, hogy gyermeket 

szeretnénk vállalni. Sokan egy 
vagyont költenek ennek érdeké-
ben. Mégis kevesen teszik fel a 
legalapvetőbb kérdést: Miért?

Egy new yorki újság szerint sok 
szülő úgy érzi, hogy ez a feladat túl 
nagy erőfeszítéssel jár és a várt-
nál sokkal kevesebb örömmel. 
Természetesen van benne öröm a 
megkérdezett szülők szerint is, de 
a mindennapi élet sokkal nehe-
zebb (a legtöbb megkérdezettnek 
még csak kicsi gyermekeik van-
nak, így nem tudhatják, mennyi-
vel nehezebb lesz később).

Ennek a kettősségnek az oka a 
nem megfelelő elvárásokban le-
het. Vannak férfiak, akik a me-
leg étel, tiszta ház és csinos intim 
partner elvárásával nősülnek és 
nem gondolnak arra, hogy a nők-
nek vannak érzelmi szükségle-
teik is. ("Azért vettem feleségül, 
mert azt gondoltam, hogy kisigé-
nyű.") Sokan úgy fognak a gye-
rekvállalásba, hogy nem tudják 
mi vár rájuk, Már hallottak róla, 
hogy fáradtak lesznek  de nem 
gondolták, hogy ennyire. Ők még 
nem készültek fel erre a kihívásra 

("Talán a férjemre is kellene egy 
kis időt szánnom?"), azt hiszik, 
hogy ez olyan, mint a gyerekkori 
öltöztetős játék. Elképzelnek egy 
életnagyságú babát a legújabb di-
vat szerint öltöztetve, aki elége-
detten alszik a legkorszerűbb ba-
bakocsiban, miközben átsétálnak 
a parkon, vásárolnak, vagy baráti 
társaságban ebédelnek.

Ehelyett a baba átázott, ko-
szos, éhes, ordít, esetleg kóli-
kája van. Begyullad a füle, az új 
ruhája foltos lesz és nem hagy 
egy jóízűt beszélgetni a barát-
nővel. Akkor azt mondják: "De 
hol van az boldogság? Hol a 
gondtalanság, a kényelem?"

Nem szabad, hogy a gyermek-
vállalás fő motivációja az élvezet 
legyen. 

De mélyebb dologról is szó 
van. Volt egy család, ahol több 
sérült gyermeket is neveltek. 
Nincs kétség, hogy ezek a gyere-
kek sok örömet tudnak szerez-
ni, és afelől sincs kétség, hogy 
ezeknek a gyerekeknek a ne-
velése sok fájdalommal, csaló-
dottsággal és kemény munkával 
jár. Mikor az apa az egyik fiának 
bármicvóján beszélt, azt mond-

ta: Tévedünk, ha azt gondoljuk, 
azért van gyermekeink, hogy 
örömünket leljük bennük. Azért 
vannak, hogy adhassunk nekik. 
Ez egy nagyon mély gondolat. Ez 
az apa nem úgy érti, hogy nincs 
öröme a családjában, hanem 
arra utal, hogy ne ez legyen el-
várás, a fő cél. A boldogság nem 
egy időleges, felületes dolog, ha-
nem mélyebb, az adás képessé-
gének fejlesztése.

A gyerekek megtanítanak min 
ket önzetlenül adni. Lehet, hogy 
sohasem kapjuk vissza. Az öröm 
bizonytalan és mulandó. De nem 
magunkért tesszük, hanem őértük. 
Minden tőlünk telhetőt megte-
szünk, hogy érzelmileg egészséges 
felnőtt váljon belőlük erős erköl-
csi tartással és az Örökkévalóhoz 
fűződő szoros kapcsolattal. Ez a 
mi feladatunk. Ez a célunk. Ez le-
het a jutalmunk.

Lehet, hogy nem törődnek 
velünk, ha megöregszünk (bár 
az Örökkévalónak köszönhe-
tően van erre utaló iránymuta-
tás), lehet, hogy nem mennek 
a Harvardra, hogy sikeres üz-
letemberek legyenek, vagy nem 
ajándékoznak meg jól ápolt és 

jól viselkedő unokákkal. Ez nem 
számít. Megtanultuk, mit jelent 
adni valójában  amikor nyo-
masztó a kimerültség, mikor ro-
hanni kell az ügyeletre az éjsza-
ka kellős közepén, kórházban 
kell tölteni az időt a gyerekkel, 
mikor át kell őket segíteni a ba-
rátság csalóka érzelmi hulláma-
in, az otthon elhagyása, a há-
zasság...mikor mélyre kell ásni, 
hogy megértsük a gyereket, aki 
olyan más, mint mi, iránytűnek 
lenni olyan helyzetekben, amit 
magunk sem tapasztaltunk meg.

Gyermekeinken keresztül is-
merhetjük meg legjobban magun-
kat és másokhoz való viszonyu-
lásunkat. Gyakran a gyermekek 
tanítják meg nekünk a legfonto-
sabb leckét. Megtudhatjuk, mek-
kora szeretetkapacitásunk van. 
Megnő a képességünk az adásra. 
Ez a gyermekvállalás igazi értel-
me, az igazi ajándék, az igazi bol-
dogság. 

Ha ezt tekintjük kiindulópont-
nak, nem mondhatjuk, hogy 
gyermekeink nem gazdagították 
életünket és nem tettek boldog-
gá. Van, aki azt mondja, bárcsak 
több gyermeke lenne, de azt nem 
szokták mondani, hogy bárcsak 
kevesebb.

forrás: Aish.com

fordította G.Sz.
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tévő legyen. „ Nem tudok átkelni 
a hegy túloldalára. Úgy látom a 
hegy erősebb, mint a szél. Hegy 
szeretnék lenni.”

Reuven magas heggyé válto-
zott. Hirtelen meghallotta a csá-
kány csengő hangját és ütéseket 
érzett a hátán. – Mi zúzza, töri a 
hátam? kérdezte.

Egy kőfejtőt látott dolgozni a 
hegyoldalban. „Úgy tűnik a kő-
fejtő erősebb a hegynél. Bárcsak 
a kőfejtő lehetnék!” S láss csodát! 
Reuven újra kőfejtővé változott.

Most már megértette azt, hogy 
az igazi boldogság abban van, 
ami VAGY – nem abban, ami 
NEM vagy.

A mese fordításáért 
köszönet Vályi Éva tanárnő-
nek a Maszoret Avot (azaz a 
wesselényi utcai) iskolából.
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Cím: 
Bp., VII. ker., Dob u. 16. 

Telefon: 
06 (70) 632 - 2771 

Nyitva tartás:  
Hétf - Csütörtök: 8 - 20h  

Péntek: 8 - 18h 
Vasárnap: 10 - 16h

    




     

                   



























    

          
            
          
         
            




                               

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: 
Hétf - Csütörtök: 7 - 21h 

Péntek: 7 - 14h 
Vasárnap: 8 - 12h 

       




Ha egy igazán érték- 
és fejlesztéscentrikus 
bölcsodét szeretnél 
gyermekednek…

mert itt 

maximum 10 gyermek van

kétnyelvuség

kóser étkezés

folyamatos fejlesztopedagógusi 
közremuködés 

és ami a legfontosabb:

sok-sok szeretet, 
mert a Te gyermeked, 

a Mi gyermekünk is!

érdeklődni:  Á . Zita: +36-30-9306262

www.trendeli.hu

Zsidó bölcső de az Újlipótvárosban

hússzék, 
kolbászüzem és baromfibolt

valamint fűszerbolt
 

Széles kínálattal, 
és változatos árúkészlettel

várjuk kedves vásárlóinkat!
 

1074 Budapest, Dob u.35.

Telefon: 
Hússzék: 342-1639

Fűszerbolt: 344-5165
Fax: 322-7200

email: maoih@freemail.hu

�
�

Cím: 
Bp., VII. ker., Dob u. 16. 

Telefon: 
06 (70) 632 - 2771 

Nyitva tartás:  
Hétfő - Csütörtök: 8 - 20h  

Péntek: 8 - 14h 
Vasárnap: 10 - 16h
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A Lativ Barátai Alapítvány számlaszáma: CIB BANK 10700079-47164907-51100005 
Köszönjük, hogy adományával segíti munkánkat!

 

Kiadja a Lativ Barátai A Zsidó Reneszánszért Magyarországon Alapítvány ∑ 1067 
Budapest, Eötvös utca 29. ∑ +36 (70) 320-4277 ∑ www.lativ.hu ∑ info@lativ.hu 
Felelős kiadó: Keleti Dávid rabbi ∑ Szerkesztő: Timár Olivér ∑ Munkatársak:  
Domán Sije, Fináli Gábor, Gádor György, Magyari Judit ∑ Lektorálta: Ollé-
Deutsch Csilla ∑ Grafika: Deák Panka ∑ Borító: Lévai Erika ∑ Megjelenik havonta 
A kiadványt támogatta: Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft. – www.gabbiano.hu
A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza, kérjük, ne dobd el!

A Lativ Alapítvány időszaki kiadványa

Előző számunk megfejtése: 
ChASMONEuS

Az előző rejtvény nyertese:
 

Lakatos Klára 
(Salgótarján)

Gratulálunk a helyes 
megfejtőknek!

1. A Tóra titkos, misztikus értelmezése   2. A kóser ellentéte   3. Mózes nevelőanyja   4. Zsidó „pohárköszöntő”   5. Kinek a fe-
jére tette Jákob a jobb kezét az áldásnál?   6. hogy hívják a híres sátoraljaújhelyi rabbit?   7. hány évig élt Jákob Egyiptom-
ban?   8. Melyik rovarból létezik kóser fajta is?   9. Ahogy a német viszonyul a jiddishez, úgy viszonyul a spanyol a ...-hoz   
10. Egyike a négy izraeli szent városnak, a XVI. sz.-ban a kabbalisták központja    11. Az az egyiptomi terület, ahol a zsidók letelepedtek

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

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Játssz velünk! – Zsidó kvíz 

Vámos László és Winter Márta (לע’’ה הענדל בת אברהם יצחק) emlékére.
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