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Tóra és tudományEz a cikk a zsidó történelem 
két nagy fontosságú dátuma, 

Chanuka és Tévét 10. között író-
dott. Látszólag nincs semmi kap-
csolat közöttük, hiszen Tévét 10. az 
első lépés a Szentély lerombolása és 
a zsidó nép szétszóratása felé, míg 
Chanuka olyan korszakban zajlott, 
amikor a zsidó nép a saját földjén 
lakik, a Szentély áll és a zsidó nép 
küzd a függetlenségéért. De talán 
ha egy kicsit elmélyedünk Chanuka 
ünnepének a tartalmában, más-
képp fogjuk látni ezt a dolgot.

Mordecháj Jáfe rabbi, a „Lvus 
Mordecháj” című halachikus 
köny  vében azt a kérdést teszi 
föl, hogy miért nem rendelték 
el Bölcseink a lakoma micváját 
Chanukakor, úgy ahogy ezt el-
rendelték Purimkor. Azt a választ 
adja, hogy az ünnepre vonatko-
zó rendeletek mindig párhuza-
mosak azzal a fajta küzdelem-
mel és veszéllyel, amiben a zsidó 
nép az adott időszakban létezett. 
Ezért Purimkor, amikor is a fizi-
kai megsemmisítés fenyegette a 
zsidó népet, a micvát is a ”meg-
menekült” test által kell végre-
hajtani, ezért rendelték el Böl-
cseink a lakoma micváját. Ezzel 
szemben Chanukakor, amikor a 
küzdelem a szellemi megmara-
dásért folyt, a rendeletnek is erre 
kell irányulnia: hálát adni szájjal 
és lélekkel, így ezen az ünnepen 
a lakoma micvája nem kap sze-
repet. Érthető a szavaiból, hogy 
a Chasmoneusuk harca nem egy 
politikai függetlenségi harc volt, 
hanem a zsidóságnak a kulturális 
fennmaradásért folytatott küz-
delme a hellénekkel szemben. 
Amennyiben ez így van, u gyan 
politikai szinten valóban nincs 
kapcsolat Chanuka és Tévét 10. 
között, de a zsidó szellemiség 
fennmaradásáért folytatott küz-
delem szintjén igenis van. Ugyan-
is ugyanaz a fajta kulturális küz-
delem, ami lezajlott a zsidóság 
és a hellenizmus között, folyta-
tódik a Szentély lerombolása, il-
letve a zsidó nép szétszóratása 
óta immár kétezer éve, amikor is 
a zsidóság más nép és különbö-
ző kultúrák között lakozik, ame-
lyek időnként az elnyomás, időn-
ként a csábítás erejével próbálják 
megszüntetni egyediségét, hitét 
és beolvasztani az ott élőket saját 
kultúrájukba és vallásukba.

Ebben a helyzetben a zsidó-
ság kulturális-vallási fennmara-
dása nagyrészt attól függ, hogy a 
külső (el)nyomásra adott reakci-
ója nem kizárólag ösztönös jelle-
gű legyen - annak ellenére, hogy 

sok esetben vannak a zsidó nép-
nek egészséges reakciói - , hanem 
nagyrészt a kultúrákhoz és a tu-
dományhoz való viszonyának a 
megértéséből fakadjon.

A zsidóság első viszonyulását 
a tudományos és kulturális fejlő-
déshez Noé áldásánál találjuk, mi-
kor megáldotta fiait: „Tágítsa ki az 
Isten a Jáfet (határait) és lakozzon 
Sém sátraiban” (1Mózes 9,27). 
Sém leszármazottjai a zsidó nép, 
akiknél a Sechina lakozik és Gö-
rögország, ami a kultúra bölcső-
je Jáfet leszármazottjai közül való 
és ez az, amit Noé a szépség jelző-
vel illetett (a Jáfet név a héber jáfe 
szép szóból ered) és erre mond-
ták Bölcseink: bölcsesség talál-
ható a népeknél (azaz Jáfet szép-
sége nem más, mint a bölcsesség 
szépsége). Jáfet bölcsességének 
az értékelése miatt, akitől ered az 
antik görögség, mondták Bölcse-
ink, hogy a Tórát kizárólag görög 
nyelvre szabad lefordítani.

Azonban, ha ennyire értékeli a 
zsidóság a görög kultúrát, megle-
pő, hogy miért is volt arra szükség, 
hogy a Chasmoneusok harcolja-
nak ellene, hol rejlik a konfliktus? 
Próbáljunk meg (röviden) megvi-
lágítani pár olyan pontot, ami el-
lentmondásba ütközik!

A konfliktus lényegében két te-
rületen van:

1. a zsidóság és a tudomány kö-
zötti ellentmondás (más dolgokat 
tekintenek tényeknek)

2. a természet kutatása során 
vizsgált információ megítélése és 
a spirituális vonatkozása

A zsidóság és a tudomány kö-
zötti ellentmondás témáját to-
vábbi két területre lehet osztani:

a/ a tudományos elméletek és 
a Tórában, illetve Bölcseink által 
leírtak közötti ellentmondás

b/ tényszerű ellentmondás
1.a/ A tudományos elméle-

tek témájában - paradox módon 
- a konfliktus folyamatosan csök-
ken, amennyiben olyan embe-
rekről van szó, akik közel állnak 
a tudomány világához, mivel az ő 
számukra világos, hogy minden 
tudományos elmélet bizonyos ál-
lításokon alapszik és ezért elő-
fordult az utóbbi generációkban, 
hogy még alapvető elméletek is, 
amik abszolút igazságoknak szá-
mítottak (mint például a Newton-
elmélet) később részlegesen vagy 
teljesen tévesnek bizonyultak.

Ilyen például a Darwin-elmélet, 
(mely ellentmond a Tóra Teremtés-
történetének), amivel kapcsolat-

ban Dr. Doron Gil a HáÁrec című 
lap 1998. február 4-i számában 
megjelent cikkében arról számol 
be, hogy az Egyesült Államokban 
3000 tudós (köztük Nobel-díja-
sok) közösen arra az eredményre 
jutott, hogy az élet véletlenszerű ki-
alakulása tudományos szempont-
ból nem lehetséges.

A tudományos elméletek di-
namikus változása miatt előfor-
dul egy érdekes jelenség is: azaz 
az új elmélet megegyezik a zsi-
dó hagyománnyal. Erre példa a 
„big bang”, az ősrobbanás-elmé-
let. Hawking, a nagy elméleti fizi-
kus alkotta meg azt a teóriát, mi-
szerint az egész világegyetem egy 
kis pont volt és egy fizikai válto-
zás következtében történt a nagy 
robbanás és alakult ki a világegye-
tem, ami azóta is folyamatosan 
tágul. Evvel megegyező dolgot 
állított a középkori nagy rabbik 
és kabalisták egyike, Ramban, 
aki szerint a Teremtés kezdetén 
egy olyan anyag lett megteremt-
ve, ami magába foglalta potenci-
álisan az egész világegyetemet. A 
világ tágulásával kapcsolatban az 
Örökkévaló egyik neve: Sá-dá-j. 
Bölcseink úgy magyarázzák en-
nek a névnek a filológiai jelenté-
sét, hogy: Se-omár leolámo-DÁJ, 
azaz, aki mondta a világának: 
„elég” (ugyanis a világ folyama-
tosan tágult, amíg az Örökkévaló 
„rá nem kiáltott”, hogy elég, így 
szabta meg a tágulás mértékét).

1.b/ A tényszerű ellentmondás-
ok kategóriájában is előfordul, hogy 
kiderül, a Bölcseinknek van igazuk. 
De a vezérfonal itt a Maharal alap-
tétele (lásd a továbbiakban).

Egy érdekes példa arra, hogy a 
modern kor igazolta Bölcseink ál-
lítását a világegyetemben találha-
tó csillagok számáról: az asztro-
nómusok úgy gondolták egészen 
Galilei koráig, hogy mintegy 6000 
csillag létezik a világegyetemben. 
A Talmud (Brachot 32) szerint vi-
szont ennek a sokszorosa. Manap-
ság a tudomány 10 a 19-en csillag 
létezéséről tud, ami nagyon közel 
esik a Talmud számításához, ami 
szerint ez 10×1.0643 a 18-on.

Azonban ahogy már mondtuk, 
a Tóra és a tudomány ellentmon-
dásának a problémájában az út-
mutatónk a Maharal alaptétele.

A Maharal azt mondja, hogy a 
zsidóság és a tudomány két egy-
mástól különböző területet vizs-
gál. A tudomány a létező világgal, 
míg a zsidóság annak spirituá-
lis gyökereivel foglalkozik. A zsi-

dóság szerint minden fizikai do-
lognak van szellemi gyökere, 
ahogy ez írva van a Midrásban 
(Háázinu): nincs olyan fűszál, 
amin nem áll egy angyal (spirituá-
lis küldött) és mondja neki: nőjél! 
Példának hozza erre a Maharal a 
szivárványt. A Tóra azt írja, a szi-
várvány az Örökkévaló és az em-
beriség közötti szövetség jele, 
mely arra az ígéretre utal, hogy 
többet nem lesz vízözön a föl-
dön. Látszólag ennek ellentmond 
a tudomány (optika), ami azt ál-
lítja, hogy a szivárvány természe-
tes jelenség, amelyet az eső, illet-
ve a páracseppek okoznak, mikor 
a fény prizmaszerűen megtörik 
rajtuk. A fent említett alaptétel 
szerint, mondja a Maharal, nincs 
ebben semmiféle ellentmondás. 
Ugyanis a Tórában az van leírva, 
hogy mi a szellemi gyökére annak 
a fizikai dolognak, ami ezt az op-
tikai jelenséget okozza. A témá-
hoz kapcsolódó források utalnak 
arra, hogy ugyanezért volt a kul-
turális nézeteltérés a zsidóság és a 
hellenizmus között, ugyanis a gö-
rögök nem fogadták el azt - amit 
a zsidóknál csak gőgösségnek tu-
lajdonítottak -, hogy a természet 
bölcsességének a megértése náluk 
(mármint a zsidóknál) mélyebb, 
mert a természetet szélesebb ér-
telemben, a szellemi gyökereiben 
nézik és értelmezik.

2./ A természet vizsgálata so-
rán kapott információ megítélésé-
hez és spirituális vonatkozásához 
kapcsolódó példa a következő:

Rambam a halachikus könyvé-
ben megmagyarázza, milyen spiri-
tuális következményei vannak, ha 
az ember elmélyed a természetben 
(Hilchot jeszodé háTorá 2,2): Ho-
gyan juthat el az ember az Örök-
kévaló szeretetéhez és a félelmé-
hez? Amikor az ember elmélyed 
az Örökkévaló tetteiben, nagy és 
csodálatos teremtményeiben, ill. 
látja bennük az Örökkévaló mér-
hetetlen értékét és végtelen böl-
csességét, azonnal szereti, dicsé-
ri, szépíti (Őt) és felébred benne 
egy erős vágy, hogy megismerje a 
nagy Örökkévalót, ahogy ezt Dá-
vid király is mondta: „Szomjazik a 
lelkem az Örökkévalóra, az élő Is-
tenre”. Amikor belegondol ezekbe 
a dolgokba, mindjárt hátrahőköl, 
fél, és tudatossá válik benne, hogy 
ő egy kicsi, alacsony, homályos te-
remtmény, aki könnyű és csekély 
tudattal áll az előtt, akinek teljes 
a tudata, mint azt mondta Dávid 
király is: „Amikor látom az ege-
det, ujjaid cselekvését […], mi az 
ember, hogy megemlékezel róla” 

Jelentkezés:
Davidovics László (Joszi)
Tel.: +36 70 320-4290  Email: info@lativ.hu
Ismerkedj meg velünk!

A Lativ Kolel szeretettel vár minden zsidó fiatalt, akit 
érdekel ősei hagyománya, és aki szeretne kellemes 
hangulatban, zsidó fiatalok között tanulni és az 
ünnepeket velük együtt tölteni.

Látogass el oldalunkra:www.lativ.hu

DIÁK TAGJAINK SZÁMÁRA 
ÖSZTÖNDÍJAT BIZTOSÍTUNK!

Lativ Alapítvány: zsidó bölcsesség, hagyomány, életélmény

folytatás az 5. oldalon
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Az e heti hetiszakasz leírja az 
utolsó három csapást, il-

letve a közben zajló tárgyalásokat 
a fáraó és Mózes között. A fáraó 
számos alkalommal megígéri, 
hogy elengedi a zsidókat bizo-
nyos fel tételekkel, de aztán visz-
szakozik. Egy jó darabig játsszák 
ezt a csiki-csuki játékot, egész ad-
dig, amíg a fáraó fia meg nem hal 
a tizedik csapáskor.

Bölcseink azt tanítják: „A cá di
kok „igen”je „igen”, és a cádikok 
„nem”je „nem”.” Az egyenes em-
be rek nem tévesztik meg, nem 
csap ják be, nem tartják bizony-
talanságban a másikat. Sokszor 
előfordul, hogy valaki kér tőlünk 
egy szívességet, s mivel nem sze-

retnénk „megsérteni” a másikat, 
illetve rosszul érezni magun-
kat, azt mondjuk, „talán”. Nem 
mondjuk meg egyenesen, hogy 
nem vagyunk képesek rá, nem 
engedik a körülményeink, hogy 
segítsünk, jelenleg más felada-
tokra kell koncentrálnunk. Vi-
szont ez a „talán” sokszor hamis 
reményt ad a másiknak és annál 
nagyobb lesz a csalódása, mikor 
világossá válik számára, hogy 
nem számíthat ránk. Ha kerek 
perec az elején megmondjuk 
neki, hogy nem, akkor talán egy 
rövid ideig neheztel ránk, de 
utána más lehetőségeket keres, 
intenzívebben próbálkozik, mert 
nem gondolja, hogy ha minden 

Bo • 
A gáncs tilalma

Gyakorlati szempontból a heti-
szakasz kezdete nehezen érthető. 
Az Örökkévaló kivezeti a zsidókat 
a több száz éves szolgaságból, né-
hány napi sivatagi vándorlás után 
viszont jönnek az egyiptomiak, 
hogy visszavigyék őket. Mi értel-
me van ennek? Ha épp most me-
nekültek meg, miért sodorja őket 
újra veszélybe az Örökkévaló?!

Vannak olyan helyzetek, ami-
kor a spirituális nézőpont ellenté-
tes a gyakorlati megközelítéssel. 
Téves feltételezés, hogy az élet 
mindig kellemes és gondtalan. 
Azt mondjuk, valami baj van, ha 
kellemetlen, nem megnyugtató 
dolog történik velünk. Miért teszi 
ezt velem az Örökkévaló? Miért 
pont velem?

Az igazság az, hogy ha az Örök-
kévaló azt akarta volna, hogy az 
életünk kellemes és nyugodt le-
gyen nem hozott volna minket 
erre a világra. Ágyban feküdni 
kellemes, de ha túl sokáig fek-
szünk, az izmok elsorvadnak. Az 
erőfeszítés és küzdelem erősíti 
meg az izmokat.

Az üzenet az, hogy az élet nem 
mindig könnyű. Az életnek a nö-
vekedést kell szolgálnia. Ennek 
érdekében küzdenünk kell. Kihí-
vások kellenek.

Izrael népének is szüksége volt 
az adott időben erre a különös 
kihívásra a spirituális fejlődésük 
érdekében. A zsidók veszélyes, 
szorult helyzetben voltak. Egyik 
oldalon a Sás-tenger, másik ol-

dalon a jól felszerelt egyiptomi 
sereg. Mit tegyenek? Voltak, akik 
harcolni akartak. Mások imád-
kozni. Megint mások be akartak 
ugrani a tengerbe. Olyan is volt, 
aki meg akarta adni magát.

A bibliai válasz nem az ima 
lenne? Mégis az Örökkévaló azt 
mondja Mózesnek: „Mit kiáltasz 
hozzám? Szólj Izrael fiaihoz, hogy 
vonuljanak!” (2Mózes 14,15).

Látható, hogy mindenki azt 
javasolta, ami a személyiségéből 
fakadóan - alapvető viselkedési 
norma szerint – a legkézenfek-
vőbb. Aki mindig kész harcol-
ni, azt gondolja, hogy így kell a 
dolgokat megoldani. Aki min-
dig imádkozik, az így akarja a 
problémákat leküzdeni. Rabbi 
1Mordechai Rottmann mondta: 

„Ha kalapács vagy, mindenre 
azt hiszed, hogy az egy szög.”

Ha pontosan akarjuk tudni, 
hogy mit akar az Örökkévaló tő-
lünk, akkor őszintén kell felten-
nünk ezt a kérdést. Sokoldalúnak 
kell lenni, egyszer harcolni kell, 
máskor tárgyalni vagy menekülni. 

Az Örökkévaló mindnyájunkat 
különleges képességekkel, tehet-
ségekkel teremtett. Minden ember 
olyan, mint egy drágakő, melyet 
tökéletesre kell csiszolni. A sor-
sunk mindenféle fordulatot vehet, 
de mindig van lehetőség az igazi 
tehetség előretörésének. Az éle-
tünket mindig fentről irányítják.

Egy született sebésznek egy 
műtét nem egy nagy kihívás. Le-
het, hogy a szerénység az igazi 
kihívás. Ebben rejlik az élet cso-

kötél szakad, ránk még mindig 
számíthat. A Tóra azt mondja: 

Süketet ne szidalmazz és vak 
elé ne vess gáncsot; félj a te Iste
nedtől, én vagyok az Örökkéva
ló. (3Mózes 19,14)

A „vak” szót a legtöbb kom-
mentátor metaforikusan értel-
mezi, utal bárkire, aki bármilyen 
szempontból tudatlan, gyanút-
lan. Ez azt jelenti, hogy nem sza-
bad szántszándékkal félrevezetni 
embertársunkat, rossz tanácsot 
adni neki, olyasmit eladni neki, 
ami esetleg bűnbe viheti, vissza-
élni a tudatlanságával, átverni. 
De mindez történhet passzívan is, 
ahogy Nechama Leibowitz írja a 
Vájikráról írott tanulmányában:

„De a Tóra azt tanítja nekünk, 
hogy még ha valaki egész nap ott-
hon is ül és nem csinál semmit, 
teljesen passzívan él és elszigeteli 
magát a társadalomtól, akkor sem 
vonhatja ki magát az azért való 

A Tízparancsolat a Szináj-
hegynél hangzott el (2Mó

zes 20,217, Dvárim 5:621) és 
a kőtáblákba vésetett bele, majd 
Mózes által hozatott le az Örök-
kévalótól az embereknek. A pa-
rancsolatok egyenlően vannak el-
osztva az Örökkévaló és az ember 
(micvot bén ádám lemákom), ill. 
ember és ember közötti (micvot 
bén ádám lechávéro) viszony 
törvényeire. A Tízparancsolat a 
leginkább ismert az összes micva 
közül.

Ami a Tízparancsolatot legin-
kább megkülönbözteti a többi 
613 parancsolattól (melyeket a 
zsidók szintén magukra vettek a 
Szináj-hegyen) az az, hogy kate-
góriákként értelmezhetők, me-
lyek az összes többi parancsola-
tot tartalmazzák. (Rási, 2Mózes 
24,12).

Számos rabbinikus mű csopor-
tosítja a micvákat a Tízparan-
csolattal való viszonyuk alapján, 
kiemelve ezzel azt, hogy a Tíz-
parancsolat az ideológiai alapja 
a Tóra 613 micvájának. Az, hogy 
a Tízparancsolat 620 (BáMidbár 
Rábbá 13:16) betűt tartalmaz, 
gyönyörűen utal arra, hogy az 
megfelel a 613 micvának és a 7 
Noáchita törvénynek, (illetve a 7 
legkorábbi rabbinikus rendelet-
nek). Mellesleg a 613 számjegyei-
nek összege, 6+1+3 éppen 10.

A Tízparancsolat nemzeti, kö-
zösségi kötelék, amely örökké 
összekapcsolja Izrael sorsát a 

Tórával. Más szóval ez egy mély-
séges szimbóluma az Örökkévaló 

és kiválasztott népe közti örök 
köteléknek. Ez érthető, mert a 
Tízparancsolat szövege a Két 
Kőtáblába lett vésve. Ezek a kő-
táblák (Snei Luchot HáÁvánim) 
mindig a zsidó élet középpontjá-
ban, a zsidók szívében lesznek.

A „Vésd bele ezeket a szavakat 
szíved tábláiba!” mondat vonat-
kozhat a Tízparancsolat Táblákba 
való bevésésére. Ahogy a Tízpa-
rancsolat betűi vésettek a kőbe, 
úgy kellene a Tórának bevésve 
lennie a szívünkbe is. Mindig.

A Tízparancsolat rávilágít a 
10-es szám jelentőségére. Ennek 
a számnak talán a két legjelentő-
sebb használata:

- az a tíz mondat, amivel az 
Örökkévaló teremtette a világot, 
és

- a Tíz Csapás, amikor az egyip-
tomi Kivonulásnál az Örökkévaló 
a Teremtés Uraként mutatkozik 
meg.

A 10 szimbolikusan az a szám, 
amiben az egyéni egységek egy 
egésszé állnak össze. Az emberi 
kéz és láb tíz ujjal lett teremtve.

A tíz azt is jelenti, amikor az 
egyének közösséggé válnak, ahol 
a Sechiná (Isteni jelenlét) jelen 
van, a szentség szimbóluma. 10 
férfi jelenléte kell a Minjánhoz. 
A Kedusha (szentség) jelké-
pe ismételten a tízes számhoz 
kapcsolódik: a Kádis recitálásá-
hoz és az Ámidá ismétléséhez 

Mielőtt Mózes felment vol-
na a Szináj-hegyre, hogy 

megkapja a kőtáblákat, a hetven 

bölcs megállt a hegy lábánál. Ott 
a Tóra így mondja: „Látomásuk 
volt Izrael Istenéről, akinek lá
bai alatt zafír színű tégla hevert, 
akárcsak a tiszta ég eszenciája” 
(2Mózes 24,10)

Mit tanulhatunk a látomásuk-
ból? Rási úgy értelmezi, hogy ez 
a tégla a Mindenható színe előtt 
volt mindaddig, amíg a zsidók 
rabszolgák voltak Egyiptomban, 
hogy emlékeztesse az Örökké-
valót a szenvedésükre, amióta 
rákényszerültek, hogy téglákkal 
dolgozzanak. „A tiszta ég esszen-
ciája” egy emlékeztető arra, hogy 
amióta a zsidók felszabadultak a 

felelősség alól, ami a világban 
történik: egyenlőtlenség, erőszak, 
gonoszság... Az által, hogy nem 
protestálsz, hogy nem jelölöd 
meg a veszélyes pontokat, fele-
lőssé válsz minden kárért, amit 
okoznak, és megszeged a tilalmat: 
„Vak elé ne vess gáncsot ...”

A „vak elé gáncsot ne vess!” - 
tilalma viszont egyben azt is je-
lenti, hogy ha „vakok” vagyunk, 
akkor bizony nagyon sok embert 
fogunk bűnbe vinni (ami önma-
gában bűn).

Tehát ha hagyjuk, hogy valaki 
becsapjon, kihasználjon minket, 
nemcsak önmagunknak ártunk, 
a másik ellen is vétkezünk. Ezért 
minden embernek törekednie 
kell arra, hogy megszabaduljon 
a vakságától, hogy tanuljon, tájé-
kozódjon.

Kalász Marietta

minimum 10 férfi szükséges. A 
Szentek Szentjének mérete, ahol 
a Kőtáblákat őrizték, 10 egység 
hosszú, 10 egység széles és 10 
egység mély volt (Rási, 2Mózes 
26,31).

A tízes szám tehát a létezés tel-
jes, szent formáját jelképezi.

Az egységes kép a Teremtés-
sel kezdődött, majd jött a Tíz 
Csapás, ami által Izrael felsza-
badult Egyiptomban, ezt követte 
a Szinájhoz való megérkezés. A 
Teremtés (a Tíz Kijelentés) és a 
Kivonulás (a Tíz Csapás) a szináj-
hegyi Tóraadás (a Tízparancso-
lat) bevezetése volt. A Tóra, olyan 
mint a Teremtés tervrajza: annak 
a kifejezése, hogy a világ Isten 
által teremtetett, amiben Izrael 
gyermekei felszabadulva a Fáraó 
uralma alól, azért léteznek, hogy 
szent néppé váljanak, megtartsák 
és megtanulják az Örökkévaló 
törvényeit.

Így a Tízparancsolat a 613 
micvá szíve és lelke.

Jelentőségük – akárcsak az 
összes parancsolat esetében – 
hangsúlyozza a zsidó nép kiemel-
kedő szerepét, melyet a Szinájnál 
nyertek el az áhított „kiválasztott 
nép” címmel együtt. Attól a nap-
tól fogva teljesedett ki a Terem-
tés és mindaddig teljes is marad, 
amíg Izrael gyermekei ragasz-
kodnak az örök kötelékükhöz és 
mindig megszentelik magukat 
I-ten akaratának teljesítésével.

Osher Chajim Levene
Forrás: torah.org

Fordította: Ferenczi Vica

rabszolgaság alól, fény és öröm 
honolt a Mindenható előtt.

Rabbi Jeruchám Levovitz úgy 

magyarázza, hogy minden olyan 
esetben, amikor a Tóra a Min-
denható tulajdonságairól beszél, 
az a célja, hogy megtanítson 
bennünket törekedni a Vele való 
vetélkedésre. Amikor valaki más 
szenved, nem elegendő egyszerű-
en megpróbálni általánosságban 
átérezni a szenvedését, muszáj 
- amennyire tőlünk telik - meg-
próbálni enyhíteni a szenvedé-
sén. Ezen kívül olyan konkrét 
dolgokat is kell tennünk, ame-
lyek világosan emlékeztetnek a 
másik szenvedésére, s inkább ezt 
tegyük, mintsem erről megfeled-
kezve továbblépjünk.

Még a megváltás és az öröm 
pillanataiban is nagyon fontos 
felidéznünk a korábbi szenvedé-

seket, mert ez hozzájárul az öröm 
teljesebb dimenziójához. Nagyon 
sok ember csak szeretné elfelejte-
ni a múlt nehézségeit, viszontag-
ságait, amint túljut azokon. Ezzel 
szemben a megfelelő hozzáállás 
az, hogy visszaemlékezünk ezek-
re, s így az ember nagyobb hálát 
fog érezni a jó élményekért.

Zelig Pliskin rabbi-A Tóra 
általi gyarapodás c. sorozat 

alapján

Írta: Kalman Packouz rabbi
Forrás: aish.com

Fordította: Koleszár Edith
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(Zsoltárok 8,4-5). És ezek a dolgok 
alapján, elmagyarázom nektek az 
Örökkévaló cselekvéseinek szabá-
lyait, hogy ezáltal az értőnek meg 
legyen a lehetősége, hogy eljusson 
az Örökkévaló szeretetéhez”.

Most már megérthetjük, hogy 
valójában ez kellene, hogy legyen 
a tudomány fejlődésének a szere-
pe, a Rambam által említett aszt-
ronómiáé, vagy például az orvos-
tudományé, amely többek között 
az agyműködés, látás, DNS össze-
tettségét vizsgálja. Így mondta Jób 
is: „A testemből látom az Istent”

A tudományos fejlődés magá-
ban rejti azt a veszélyt is, hogy az 
ember eljuthat általa a gőghöz, ami 
pedig azt okozhatja, hogy megta-
gadja a Teremtőt, vagy legalább-
is tagadja, hogy függne az Örök-
kévaló gondoskodásától, mert úgy 
érezheti, hogy uralkodik a termé-
szeten, meg tudja oldani a problé-
máit az Örökkévaló nélkül is.

Más oldalról, úgy láthatjuk, 
hogy korszakunkban egyre növek-
szik azoknak az első osztályú, zsi-
dó tudósoknak a száma, Albert 
Einsteintől, nagy fizikusokon és 
orvosokon át, akiket a tudományos 
felfedezések megerősítettek annak 
a bizonyosságában, hogy a világ-
nak van teremtője és vezetője. Az 
is világossá vált, hogy ez nem kizá-
rólag a zsidó tudósok hozzáállása. 
A Times Magazin 1993 szeptembe-
ri számában áll, hogy 60 tudós, kö-
zöttük 24 Nobel-díjas, kihirdette, 
hogy a világ keletkezésének egyet-
len lehetősége a Tánáchban (Bibli-
ában) említett Isten által volt.

Ezen kívül létezik egy másik el-
lentét azon általánosan elfoga-
dott nézet között, amely azt vall-
ja, hogy az ember intellektuális 
fejlődésének önálló értéke van, 
illetve a zsidó bölcsesség között, 
amely úgy tartja, hogy a bölcses-
ségnek belső bölcsességnek kell 
lennie, azaz hatással kell lennie 
az emberre, hogy az ki tudja ja-
vítani a tulajdonságait és eljut-
tassa a teljességhez. Így volt ez a 
zsidó népben Mózestől Salamon 
királyon keresztül Rambamig, a 
Vilnai Gaonig, illetve egészen a 
nemzedékünk bölcseiig, akik lel-
kének szépsége csodálatos a vi-
lág számára. A zsidó nép felada-
ta, hogy ezt az ideált teljes erővel 
eljuttassa száműzetése minden 
helyére, még a hihetetlenül ne-
héz helyzetekben is (mint példá-
ul az inkvizíció, a kommunizmus, 
a nácizmus), a 2000 éven át tartó 
hosszú időszakon keresztül és ez 
által legyen fény a világ számára.

Keleti Dávid rabbi

dálatos kettőssége: ami könnyen 
és természetesen jön, azzal kelle-
ne egész életünkben foglalkozni. 
Azonban a kihívást és a valódi 
spirituális növekedést a nehézsé-
gek adják.

Amikor a nagy tóratudóso-
kat tanulmányozzuk, sokféle 
jeles emberrel találkozhatunk. 
Mindegyiküknek van egy egyéni 
életvitele és saját viszonyulása 
a Végtelenhez. Eltűnődhetünk 
a következőn: „Megpróbálhatok 
megváltozni, hogy olyan legyek, 
mint a szent emberek. Melyik is a 
legkimagaslóbb közülük?”

A múlt generáció egyik nagy 
bölcsének tették fel a kérdést: 
„Milyen az igazi tóraszemélyi-
ség?” Azt válaszolta: „Amilyet az 
adott helyzet megkövetel.”

Ábrahám a jó cselekedetek ál-
tal érte el nagyságát, de az igazi 
változást és növekedést számára 
Izsák feláldozásának kihívása je-
lentette, ez egy olyan tett, mely 
ellentétes a jellemével.

Hasonlóan nekünk is állan-
dóan arra kell koncentrálnunk, 
mivel járulhatunk hozzá a világ 
alakulásához képességeink és te-
hetségünk szerint. Ugyanakkor 
mindig készen kell állnunk arra, 
hogy lemondjunk a könnyen 
elvégezhető dolgokról, s ha az 
idő és a körülmény megkívánja, 
egyéniségünkből adódótól elté-
rőt cselekedjünk.

Meg kell tenni olykor a szá-
munkra kellemetlent is.

Max Weiman rabbi
Forrás: aish.com
Fordította: G. Sz.

folytatás a 3. oldalról
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Ezen a héten Lévai Erika 
iparművésszel beszélget-
tünk - aki nem mellesleg a 
Forrás újság borítóit is ter-
vezi - művészetről, család-
ról, vallásról és mindenről, 
ami eszünkbe jutott.

Mesélj egy kicsit magadról, 
miket érdemes tudni rólad?

Eredetileg iparművész vagyok, 
tanulmányaimat elsősorban Iz-
raelben végeztem. Hosszabb időt 
töltöttem Olaszországban – itt 
ismerkedtem meg a férjemmel, 
bár ő személyesen nem volt jelen 
(nevet) – majd visszaköltöztem 
Magyarországra és jelenleg két 
gyönyörű kisfiú édesanyja va-
gyok, de természetesen folyama-
tosan alkotok is.

Mesélj egy kicsit a tanulmá-
nyaidról.

Izraelben tanultam iparművésze-
tet. 1996-tól 2000-ig Izraelben 
a Shenkar College of Textile and 
Design-ban szövés és nyomtatás 
szakon diplomáztam és utána 
itthon lakberendezés is tanul-
tam. Mind a két helyen nagyon 
különböző művészeti felfogást 
tanultam. Izraelben az elején 
nagyon kemény volt, én voltam 
az egyetlen magyar, nem is a hé-
berrel volt gond (előtte már egy 
évig tanultam), de amikor nagyon 
filozofikusan kellett kifejezni ma-
gamat vagy megérteni a tanárokat 
bizony problémáim adódtak. Az 
első napokban megkérdeztem a 
mellettem, ülő izraeli származású 
társamat, hogy magyarázza már 
el miről van szó, mert nem értem, 
mire ő csak a fejét ingatta és azt 
mondta fogalma sincs. Aztán sze-
rencsére hamar belejöttem és egy-
szer a tanár szólt is, hogy „Erika 
tedd már le a kezedet, nem lehet 
egész órán jelentkezni” (nevet).

Néztem az alkotásaidat és 
nem tudom teljesen eldön-
teni, hogy inkább ipar- vagy 
képzőművész vagy.

Néha én sem vagyok teljesen 
biztos benne, de úgy érzem a két 
dolog nem ennyire elhatárolható 
egymástól. Én ezen nem szoktam 
külön gondolkodni, csinálom, 

amit érzek, hogy csinálnom kell, 
és amiben jól ki tudom fejezni ma-
gamat. Bár végzettségem szerint 
iparművész vagyok, ami inkább 
abban merül ki, hogy sokszor 
dolgozom megrendelésre. Ez ter-
mészetesen nem jelenti azt, hogy 
megmondják, hogy mit hogy csi-
náljak és akkor azt szóról-szóra le-
gyártom. A megrendelőim tudják, 
hogy mire számítsanak, ismerik a 
stílusomat, de természetesen egy 
kicsit hajlandó vagyok alkalmaz-
kodni az elvárt igényekhez is.

Örökölted valahonnan a mű-
vészi készségedet?

Erre nagyon nehéz választ adni, 
tulajdonképpen igen is meg nem 
is… Édesanyámnak nagyon jó 
kézügyessége van, de művészettel 

külön nem foglalkozik, édesapám 
író, sportíró, ami tulajdonképpen 
szintén az önkifejezés egyik mód-
ja, így mondhatjuk, hogy örököl-
tem, részben a kézügyességet, 
részben az önkifejezésre való vá-
gyat és hajlamot.

Vallásos neveltetést kaptál?

Nem, a szüleim nem vallásosak. Az 
első komolyabb vallási impulzusok 
Izraelben értek, majd ez folytató-
dott Milánóban is. Tulajdonkép-
pen ez nekem egy folyamat volt, 

nem tudnám megmondani pon-
tosan mikor kezdődött, és érzem, 
hogy közel sincs vége. Nem vagyok 
híve a radikális változásoknak, a 
szélsőségek úgyis elhullnak, csak 
az arany középút marad. A gyerme-
keim már vallásos nevelést kapnak 
a nagyobbik fiam a Chabad oviba 
jár, a kisebb még nem tud járni.

Nagyon fontos számomra és az 
egész családom számára a szom-

battartás. A családban mindenki, 
kicsik és nagyok is nagyon várják 
a szombatot, ilyenkor mindnyá-
jan teljesen átszellemülünk és át-
adjuk magunkat az ünnepnek.

Nem nehéz a vallásos élet-
stílust a művészettel össze-
egyeztetni, nincsen ebben 
semmilyen kettősség?

Számomra nincsen, bár a művé-
szetben vannak ágak, melyeket 
a vallás tabuként kezel, például 
aktok festése, én ezekkel nem 
foglalkozom. Ha megnézed, a 
műveimet általában két téma 
köré csoportosulnak. Az egyik a 
judaisztika, lásd az egyedi kéz-
zel készített mezuzék, háziáldás 
vagy akár a MAZSIHISZ Szere-

tetkórházába készített gipszönt-
vényekből összeéllított applikált 
menóra, melyeket a Wesselényi 
utcai Iskola diákjaival közösen 
készítettem, vagy akár a Karen 
Or-ban látható térbeli héber be-
tűk rézből forrasztással. A mű-
vészetemnek a másik forrása az 
expresszivitás, az önkifejezés, 
erre tipikusan jó példák a digitális 
posztereim, melyek szintén meg-

tekinthetőek a honlapomon, ezek 
általában nonfiguratív alkotások 
a legkülönbözőbb technikákkal 
elkészítve, majd régen analóg, 
most már digitális technikával 
lefényképezve és kinagyítva.

Mindig is érdeket hogyan 
dolgozik egy művész mi az 
alkotás menete.

Először is megvárod, hogy a 
gyerekek elaludjanak (nevet). 
Komolyra fordítva a szót, ez egy 
nagyon érdekes folyamat. Mivel 
nagyon sokféle technikával fog-
lakozom, ez eltérő. Általában ha 
anyagokkal dolgozom, például 
üveg vagy fém már látnom kell 
benne, hogy mi lesz belőle. Mint 
a szobrász, aki egy darab kőben 
már látja a kifaragott alkotását. 

Első lépésként meglátok valamit 
az anyagban, aztán kitalálom, 
hogy azt hogyan tudnám kihoz-
ni belőle. Aztán igazából teljesen 
más lesz a végeredmény, mert az 
ember hajlamos elfelejteni vala-
mit, a folyamatot… A folyamat 
nem csak az anyagot változtatja 
meg, hanem a célt is. Ennek elég 
mély a filozófiája, akár az élettel 
is lehet analógiát vonni…

Nem a cél, hanem az út a 
fontos?

Tulajdonképpen igen. Az alkotás 
folyamata az, ami meghatározza 
majd a kész művet. Nagyon sok 
minden jöhet közbe, ami változ-
tat a végeredményen. 

Melyik a szívednek a legked-
vesebb munkád?

Ez egy nagyon nehéz kérdés. 
Minden munkám egy kicsit 
olyan, mint ha a gyerekem lenne. 
Nagyon kötődöm hozzájuk ér-
zelmileg. Úgy érzem mindegyik 

egy darab belőlem. Nagyon sok 
emlék és érzés köt mindegyik-
hez. Ezért nagyon is nehezemre 
esik megválni tőlük. Nagyon fur-
csa érzés… Hónapokig ott volt 
a szobádban foglalkoztál vele, 
egy kicsit mindig hozzáraktál, 
amikor utaztál a buszon, az járt 
a fejedben, hogyan lehetne egy 
kicsit jobbá tenni, aztán hirtelen 
eltűnik. Minden egyes ilyen al-
kalom egy kis trauma nekem azt 
hiszem. Az összesről eszembe jut 
egy történet, egy érzés, igen nehéz 
kiemelni belőlük egyet… Ez kicsit 
olyan, mint amikor megkérdezik 
a gyereket „Kit szeretsz jobban 
Apukádat vagy Anyukádat”…

Képzeld el azt a szituációt, 
hogy az összes művedet meg-
semmisítik, és csak egyet 
hagynak meg az utókornak 
és neked kell kiválasztani 
melyik legyen az. Mit válasz-
tanál?

Talán a milánói munkám. Fel-
kértek, hogy tervezzem meg és 
készítsem el egy zsinagóga üveg-
ablakait. Témául öt főbb zsidó 
ünnepet választottam. Erre a 
munkámra nagyon büszke va-
gyok. Mindig, ha arra járok, be-
megyek és megnézem minden 

rendben van-e velük és ők min-
dig ott várnak (nevet). Csak be-
megyek és nézem őket és minden 
eszembe jut, a terv, a folyamat, 
a munka, minden emlék előjön. 
Jó érzés tudni, hogy ott van és 
ott is marad. Néha furcsa, ha 
belegondolok, hogy azoknak az 
embernek, akik ezek alatt az ab-
lakok alatt imádkoznak nap mint 
nap, eszükbe sem jut, hogy mit 
jelenthet az alkotónak, számukra 
természetes, hogy ott van.

Melyik az ága az iparművé-
szetnek, vagy az a technika, 
amit a leginkább szeretsz és 
tudsz is alkalmazni?

Erre újfent nem tudok egyértel-
mű választ adni. Ugye én erede-
tileg a textillel való munkát tanul-
tam, de korántsem mondanám, 
hogy csak ezt csinálom. Úgy ér-
zem, hogy van érzékem az anya-
gokhoz. Ezt nehéz elmagyarázni. 
Szeretem megérinteni őket, sze-
retem a munkát velük, mindegyik 
anyag mást és mást jelképez. Más 

intuícióval nyúlok az üveghez, 
a textilhez, a fémhez. Ez olyan 
mintha az ember több nyelvet 
beszélne. Mindegyiket szereted, 
valamiért mindegyiknek varázsa 
van. Mindennek a csúcsa, amikor 
vegyítem az anyagokat, érdekes 
dolgok jöhetnek ki belőle.

Mondtad, hogy az anyagok-
nak filozófiája van. Kifejte-
néd ezt egy picit részleteseb-
ben?

Ott van például az üveg. Gondolj 
csak a tulajdonságaira: lehet át-
látszó vagy nem, sima, a valósá-
got tükrözi, és ami nagyon ér-
dekes: nem lehet lefényképezni, 
nem örökítheted meg…

Visszatérve az előző kérdésed-
re, hogy melyik az az anyag, amit 
leginkább szeretek, talán a fém 

és a fémmel való munka. Ezekre 
az alkotásaimra nagyon büszke 
vagyok. A fémfestés vagy a for-
rasztás, nagyon közel áll hozzám, 
talán ez hasonlít leginkább a kép-
zőművészetre.

Elég sok mindent csinálsz, 
ráadásul otthon vár még egy 
család is…

Kezdetben ezt nehéz volt időben 
összeegyeztetni. Mindig is prob-
lémám volt az idővel… határidők 
betartása, időbeosztás… Egy kicsit 
– szerintem, mint minden mű-
vész – hajlamos vagyok „elfoly-
ni”. Ebben nagyon sok minden 
segített, részben a vallás, hiszen 
ad egy elég határozott keretet, 
illetve nagyon sokat segít a fér-
jem. Ő az építőiparban dolgozik, 
kifejezetten racionális elme, így 
nagyon sokat tudunk adni, illet-
ve tanítani egymásnak. Ezekkel a 
segítségekkel illetve a folyamatos 
önfejlesztéssel sikerült ezt a rossz 
tulajdonságomat levetkőzni. Nem 
mondom, hogy könnyű volt a vál-
tozás, de a komoly változás min-
dig munkát igényel.

Mesélj még a családodról!

A férjemmel az interneten keresztül 
ismerkedtem meg, én éppen Olasz-
országban voltam ő pedig Izrael-
ben. Az ember egy idő után rádöb-
ben, hogy a terhet, az életet egyedül 
cipelni nagyon nehéz és úgy érzi 
megérett a házasságra. Magyaror-
szágon a Kazinczy utcában volt az 
esküvőnk. A férjem, mint már em-
lítettem nagyon más típusú ember, 
finom szólva egyikünk sem köny-
nyű eset, de hát ki az? (nevet) Mi-
vel ennyire különbözőek vagyunk 
bizonyos dolgokban, tökéletesen 
kiegészítjük egymást. Ha veszünk, 
mondjuk egy bármilyen terméket, 
Ő az, aki apró betűs részeket is el-
olvassa a dobozon én meg az, aki 
észre sem veszem, viszont ő biztos 
nem tudná megmondani a termék 
színét másnap. Ebből fakad, hogy 
azok a dolgok, amiket közösen 
száz százalékos erőbedobással csi-
nálunk, vagy azok a problémák, 
amelyekkel együtt nézünk szembe, 
tökéletesen meg lesznek oldva. Ő 
a számok embere én nem annyira, 
habár érdekes, de a számokat sze-
retem a matematika nem áll tőlem 
messze…

Gyerekek?

Fantasztikusak. Nagyon érdekes 
figyelni őket, mint anya. Három 

év van a két fiú között a fiatalabb 
még csak kilenc hónapos, mégis 
úgy érzem valahogyan kötődnek 
egymáshoz már most. Ha kell, 
összefognak, együtt játszanak, 
azt hiszem nagyon jó testvérek.
 

Látsz bennük művészi affi-
nitást?

Azt hiszem, elég jól ismerem a 
gyerekeimet, nagyon érzékenyek, 
mindent megéreznek, de ez még 
nem látszik rajtuk illetve ecsettel 
való festés megnyugtatja Yanivot.

Lesz mostanában kiállítá-
sod?

Nem, mostanában nem terve-
zem. Egy kicsit elegem van a ki-
állításokból. Nagyon sok munka 
van benne és egyre kevesebb az 
érdeklődő, egyszerűen nem éri 
meg. Bár nagyon szívesen meg-
mutatnám a nagyközönségnek 
az alkotásaimat, mint minden 
művésznek nekem is fontos a kö-
zönség véleménye, de azt hiszem, 
mint már beszéltünk róla, nagyon 
hiányoznak a műveim, ha eladás-
ra kerülnek. Ezt nehéz elmagya-
rázni, de nem is a mű hiányzik, 
hanem az alkotási folyamat, illet-
ve az ebben a folyamatban megélt 
emóciók. A magyar képzőművé-
szeti világ nagyon zárt szinte le-
hetetlen bekerülni, míg mondjuk 
Izraelben a művészeti életre sok-
kal jellemzőbb a nyitottság és az 
érdeklődés az új alkotók iránt.

Mik a szakmai terveid?

Most januártól el szeretnék kez-
deni keményebben és többet dol-
gozni. Mozaikozni fogok, ez egy új 
technika, amivel eddig még nem 
foglalkoztam. Az első tervem egy 
macesz-tál, már tervbe van véve, 
remélem hamarosan elkészül. Na-
gyon sok mindennel foglalkozom, 
foglalkoztam, de úgy érzem még 
mindig nem találtam meg azt az 
anyagot vagy azt a technikát, ami-
re azt tudom mondani, hogy csak 
ezzel szeretnék foglalkozni. Ilyen 
szempontból nem tudtam még el-
köteleződni, még mindig keresek.

Zeitler Ádám

„a szélsőségek elhullatnak, 
az arany középút marad”

„minden anyagnak megvan 
a saját filozófiája”

„Minden egyes alkotás a gyermekem”

In
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A valószínűsíthető legkoráb-
bi zsidót ábrázoló gúnyrajz 

Angliában készült, csakúgy, mint 
a zsidók legelső kiűzését is Anglia 
történelme mondhatja magáénak.1 
A zsidók fenti képi megjelenítése,- 
mondhatjuk csoportkarikatúrá-
nak- 1233-ból való, egy úgyneve-
zett Tallage Roll, vagyis Földadó 
Nyilvántartó pergamentekercs te-
tején, egy ismeretlen udvari írnok 
műveként maradt ránk.2

Mit ábrázol a rajz, kérdezhet-
jük jogosan, mit akar mondani? 
Honnan tudjuk, hogy zsidót, zsi-
dókat ábrázolnak a rajzok?

Természetesen a pontos indí-
tékot, a pontos gondolatot, ami a 
rajzoló fejében megfordult alko-
tása közben, nem tudhatjuk. De 
azért nem kell pusztán a fantázi-
ánkra hagyatkoznunk a kép értel-
mezésében. A timpanon formájú 
konstrukció központi alakjáról 
tudjuk, hogy az Norwichi Izsák, 
akinek a fején egy korona három 
arcot fog egybe, egyet szemből 
és kettőt profilból. Mindhárom 
arc hegyes kecskeszakáll szerű 
szőrzetben végződik. Valószínű, 
hogy van egy negyedik arc is, 
nekünk pont háttal, s a négy arc 
szimbolikájával adja tudtunkra a 
rajzoló, hogy Izsák szeme állan-
dóan körbejár, hogy az északra, 
keletre, délre és nyugatra elterülő 
birtokait, tulajdonait és adósait 
folyamatosan szemmel tarthassa. 
Norwichi Izsák a korabeli Forbes 
Magazin listáján, az akkori Anglia 
leggazdagabb zsidójaként, előkelő 
helyezést ért volna el. A fején lévő 
korona azt jelzi, hogy még a király 
is az adósa volt, mint azt az ira-
tok és az adóslevelek is igazolják. 
A több irányba tekintő arcok, te-

1 Hogy van-e és ha van, akkor mi 
az összefüggés a két dolog között, az 
egy külön kutatást érdemelne.

2 Jelenleg: London, Public Record 
Office-ban található, „Isaac of 
Norwich,” Drowing, 1233. címszó 
alatt.

kintve, hogy az alkotás gúnyrajz, 
nem pusztán Izsák vagyonának 
hatósugarát jelzik, hanem „több-
lelkűségét,” „Janus arcúságát” is. 
Pár évvel korábban Izsák óriási 
összeget kölcsönzött a Westmins-
teri apátnak és szerzeteseinek 
annak dacára, hogy azokat szoros 
szálak fűzték Norwich választott 
püspökéhez, Pandulfhoz3, akiről 
köztudott volt, hogy még koráb-
ban pápai legátusként is, azon 
ügyködött, hogy a zsidókat kiker-
gessék Angliából. A korona Izsák 
fején a királlyal 1231-ben megkö-
tött egyezségre is utalhat, misze-
rint Izsákot a király egész életére 
felmenti az adófizetés kötelezett-
sége alól. Ezt úgy kell értékelni, 
hogy már III. Henrik idejében 
elkezdődött a zsidók elvárható 
mértéken felüli adóztatása és ki-
üldözése az országból, noha a ki-
utasítás még nem fogalmazódott 
meg hivatalosan. Még ötven év 
kellett hozzá.

A háromarcú Izsák alatt szinte 
tablószerűen, „mintha csak egy 
korabeli Mirákulum játék 4 szín-
padi képe lenne”- mondja Cecil 
Roth, látjuk a „színpadot jelké-
pező drapériát,” ahogy akkoriban 
egy templom belsejében beren-
dezet építményen az ilyen dara-
bokat előadták. Az igaz, hogy a 
ránk maradt Mirákulum játékok 
későbbiek, mint a 13. század, de 

3 Pandolpho Masca, (Roma? 
Roma, 1226), az első pápai legátus 
az angol udvarban, Norwich püspö
ke, 1211.

4 A mirákulum (latin miraculum 
‘csoda’) a középkori vallásos színjá
ték egy csoportja, mely szentek éle
tének eseményeiről, csodatételeiről 
szól (Angol nyelvterületen minden
féle vallásos játékot mirákulumnak 
neveztek.)

A játékok hősei esendő embe
rek, akik halálos bűnbe esnek vagy 
életveszélybe kerülnek, ám Mária 
vagy egy szent csoda segítségé
vel megmenti őket. Kiemelkedő 
mirákulumok a Szent Miklósjáték, 
és a Miasszonyunk csodái címen is
mert 40 dráma. (Kult. Enc)

az ezekben szereplő zsidó karak-
terek szintén a rágalom, a gúny 
tárgyai voltak, és említésükkor, 
vagy megjelenésükkor a kö-
zönség hangosan fújolhatott és 
sziszeghetett, azokon a karakte-
reken, akik hasonlóan voltak áb-
rázolva, mint ahogyan ez a rajz is 
ábrázolja a maga zsidóit. 

Izsák körül számos alakot lá-
tunk: zsidókat és ördögöket, vagy 
pogány isteneket. Balra és jobbra 
Izsáktól (a néző felől) zsidó férfi 
és nő „keretezi”a kecskeszakállal 
és szarvakkal ábrázolt ördögöt. A 
férfit Mózes Mokkénak, a nőt pe-
dig Avegayének (Abigél) hívják. 
Mindketten Izsák „udvartartásá-
hoz” tartoztak. A jelentős méretű 
szarvakkal ellátott ördög neve 
Colbif, aki mutató úját mind-
kettejük hangsúlyosan ábrázolt 
orra hegyéhez illeszti, mintegy 
felhiva a figyelmet származásuk-
ra és arra a tényre, hogy ő (az 
ördög) a kapocs kettejük között. 
A dárdahegyben végződő kalap, 
a középkori zsidó ábrázolásának 
legjellemzőbb esz köze, mond-

hatni ikonog-
ráf jelképe, 
egyes elem-
zők szerint itt 
Izsák alvilági 
(dárda és az 
ördög szarva) 
kapcsolatára 
is utal. 5 Izsák-
nak is megvan 

a maga szimbolikus képi kapcso-
lata az ördöggel; a kecskeszakáll. 

Abigél egy jó helyre született 

5 Mokke (Izsák jobb keze és behaj
tója) bűnöző volt. 1242-ben felakasz
tották ezüst érmék körbevágásáért.

Karikatúra. 1

Zsidóábrázolás Európa vizuális kultúrájában 1.

A történetet Lucia, a főszerep-
lő lánya mesélte el Szerdócz 

Ervinnek, Sziget múltja jó isme-
rőjének, ki elmondta nekünk, mi 
a Kedves Olvasónak. 

Feltűnhet a látogatónak, hogy 
valószínűtlenül nagy területet fog-
lal el Sziget zsidó temetője. 1840 
körül kezdték el a temetéseket, 
vajon rosszul mérték fel az igénye-
ket, hiszen a sírkert több, mint a 
fele üres? A temető déli részén el-
különülve áll vagy tizenöt sírkő. A 
legtöbbön a felirat alig olvasható. 
Ha megerőlteti magát a látogató, 
kibetűzhet egy nevet: Ábrahám 
Husz. Történetünk róla szól.

Az 1880-as években Máramaros 
megyében kiraboltak egy posta-
kocsit, ami Sziget és Nagybánya 
között szállította az utasokat, a 
postát, a pénzt, az értékeket. Volt 
ugyan vonatközlekedés Szigetről, 
de nem Nagybánya felé, mert a 
magas hegyek miatt a mai na-
pig nem megoldható a sínpálya 
építése. A rabló nevét ismerték, 
a betyárkapitány Pintye után 
nevezték el őt is, aki II. Rákóczi 
Ferenc tisztjéből vált rablóvá. II. 
Pintye ügyességben és vakmerő-
ségben méltóvá vált nagy elődje 
nevére, de a pandúrok üldözése 
során életét vesztette. Utolsó ere-
jéből meghúzta a ravaszt, halálra 
sebezve az őt üldöző, a rakományt 
kísérő tisztet. Társai két parasztot 
letartóztattak, a kérdés az volt, ki 
lehetett a felbújtó orgazda. Nagy 
apparátussal keresték a tettest. 
A vásárban a postakocsit kísérő 
tiszt özvegye, egy zsidó ószeres-
nél megpillantott egy zsebórát, 
amely számára ismerősnek tűnt. 
Az illetőt Ábrahám Husznak hív-
ták. Házkutatást tartottak nála, 
és találtak néhány tárgyat, amely 
a szállított értékek közül lehetett. 
Megvádolták, hogy ő a felbújtó 
orgazda, a legveszedelmesebb bű-
nöző a környéken, aki sunyi mó-
don irányítja a különböző rabló és 
tolvaj bandákat. Hiába mondta, 
hogy a jó üzlet reményében vette 
meg kedvező áron a lefoglalt érté-
keket. Jom Tov Lipe Teitelbaum, 
a főrabbi biztos volt az ártatlan-
ságában, hangoztatta is. „Szelíd, 
mint a neve: Husz – azaz nyúl.” 
De az ügyész és a bíró semmilyen 
ellenvéleményt nem fogadott el. 

A csendőrök megkínozták a 
szerencsétlen embert, rajta ke-

resve az eltűnt rakományt. Nem 
mondhatott mást, mint hogy nem 
ismeri, aki eladta neki a szajrét. 
Az egész ügyről semmit sem tud. 
A letartóztatott rutén paraszto-
kat talán már látta a városban, 
közelebbről nem ismeri őket, a 
nevüket sem tudja. 

A rabbi javaslatára a történetet 
elmesélő Lucia apját, az egyenes-
ségéről ismert jogászt – későbbi 
polgármestert – Jon Mihályi de 
Apsat grófot kérték fel a védelem 
ellátására. Tekintélyes földbirto-
kos családból származott, a grófi 
címet a 18. században kapták. A 
védő beszélt a megkínzott, sokat 

szenvedett emberrel és hitt az 
ártatlanságában. Az ügyész és a 
bíró példát akart statuálni a me-
gyei bíróság szigeti épületében 
megtartott tárgyaláson. Mind a 
három vádlottat, a szép és logi-
kus védőbeszéd ellenére halálra 
ítélték, amit a város határában 
lévő akasztó dombon kellett vég-
rehajtani. 

A zsidók három napig böjtöl-
tek, csak este vettek magukhoz 
valamit. Felajánlották, kifizetik 
a vádlott súlyát aranyban, ha ke-
gyelmet kap. Az ügyész és a bíró 
hajthatatlannak bizonyultak. Az 
ítéletet az egyik nap kora hajnali 
órájában végrehajtották mind-
hármukon. 

Tanácskozni kezdtek a zsidók, 
hova temessék el az elhunytat. Hit-
tek az ártatlanságában, de mégis 
jogerős bírói ítélettel felakasztot-
ták. Eltemették a fal mellé, az ön-
gyilkosok és halva született gyer-
mekek parcellájába. A temetés 
napján két ember nem hunyta le 
a szemét egész éjszaka: a rabbi és 
a védőügyvéd. A rabbi mondta a 
zsoltárokat, az ügyvéd úgy érezte, 

az ügyet nem lehet lezárni, hiszen 
ártatlan ember került a földbe. 
Megbízta hűséges emberét, aki 
máskor is segített neki felderíteni 
egy-egy tisztázatlan esetet, hogy 
járjon a végére. Derítse ki az igaz-
ságot. A megbízott férfi tudta, az 
ítélet után biztonságban érzi ma-
gát az elkövető és elkezdi értéke-
síteni a rabolt holmit. Ez valóban 
így is történt, de az orgazda óva-
tosságból a megyén túl igyekezett 
túladni a szajrén. Csakhogy a gróf 
embere járta a vásárokat, me-
gyén, sőt határon túl is. Egy idő 
után feltűnt neki egy ruszkovai 
köznemes, aki jelentős értékeket 
árult tűrhető áron. Követte min-
den lépését. Az erdőben egy nagy 
fa tövében friss ásást fedezett 
fel. Feltáratta a csendőrökkel és 
megtalálták az elrabolt kincs még 
megmaradt részét. 

A bizonyíték hatására a közne-
mes beismerte tettét, hogy ő volt 
a felbújtó orgazda. A felháboro-
dott szigetiek körülvették a vá-
rosházát, a megszeppent ügyész 
és bíró az éjszaka leple alatt 
Selistyére szökött. 

Összeült megint a Chevra 
Kadisa tanácskozása, mert reha-
bilitálni kellett az ártatlan Ábra-
hám Huszt, akit méltatlanul han-
toltak el a fal mellé. Régi szabály 
azonban, a holtat nem szabad 
háborgatni, a sírjából elmozdí-
tani. Mitévők legyenek? A kér-
désre a választ Jom Tov Lipe, a 
bölcs rabbi adta meg. Az elhunyt 
nyugodjon békében, ahol van, 
de a fal kerüljön el onnan minél 
távolabb. Az ötlet ragyogó, de a 
megvalósítás nehéz, mert a falon 
túli terület gróf Váradi Gábor tu-
lajdona. Nagy úr és ragaszkodik 
a birtokához. Menjen hozzá kül-
döttség, rendelkezett a rabbi. El 
is ment Sziget ékes magyarsággal 
beszélő három zsidója, és elő-
adták jövetelük célját, ecsetelve 
Ábrahám Husz ártatlanságát és 
a jelenlegi helyzet tarthatatlansá-

gát. A gróf jó barátja volt a védő-
nek, Jon Mihályi de Apsatnak, s 
eladott a földjéből egy megfelelő 
darabot. Így eltűnt a fal Ábrahám 
Husz szomszédságából jó mesz-
szire.

Eltelt több hónap. Talán egy 
esztendő. A Selistyére menekült 
ügyész és bíró visszavágyott Szi-
getre. Mindenesetre egy fél sze-
kér virág kíséretében szíves sza-
vakkal írott levélben meghívták 
az ügyvédet és feleségét maguk-
hoz vacsorára. A gróf gondolko-
dott, hogy mit tegyen. Úgy érezte, 
lovagias dolog bocsánatkérésnek 
tekinteni az invitálást és elfogadta 
a meghívást. Az estére megjelent 
vagy száz ember. Öt cigány húzta 
a talpalávalót, a hangulat kitűnő 
volt. Előételnek gombát szolgál-
tak fel, ettek is belőle jó étvágy-
gyal. Amikor a levest szervíroz-
ták, valaki felsikoltott és orvosért 
kiáltott. Elterjedt a hír, Selistyén 
két embert kórházba szállítottak, 
mert alighanem bolondgombát 
ettek. Megijedt a vendégsereg, 
de más nem betegedett meg. 
Csak az ügyész és a bíró. Nem is 
élték túl a mérgezést. Éppen ők? 
- kérdezték egymástól az embe-
rek. Hiszen ők voltak a gazdáik 
a konyhának. Ellenőriztek min-
dent. A gombából az egész ven-
dégsereg evett. Hogy lehet ez? Az 
emberek súgdolóztak. Ez bizony 
a rabbi átka. 

Rev Jom Tom Tov Lipe csóválta 
a fejét. „Nem emlékeztek Lábán 
történetére, amikor apja házába 
érkezett Eliézer, Ábrahám szol-
gája mindenféle drágasággal gaz-
dagon megrakott tevéivel, hogy 
megkérje Izsák számára Rebekát, 
Lábán meg akarta őt mérgezni. 
Hogy a lány is maradjon otthon és 
a vagyon is legyen az övéké. De egy 
angyal elcserélte a tányérokat és 
saját apját, Betuelt mérgezte meg. 
Mert a Gondviselés tudta, mit 
tesz, örök lelkiismeretfurdalásra 
ítélte a gazembert. Több volt ez, 
mint a halál.”

Rejtélyes dolgok ezek! – csap-
ta össze kezét a legidősebb híve 
a közösségnek. – Rejtélyes? me-
redt rá bölcs szemével a rabbi. 
Hiszel te az Örökkévaló igazsá-
gosságában? – Hogyne, hogyne! 
– felelte a tisztes agg. – Akkor – 
tárta szét a karját a rebbe – hol 
itt a rejtély? 

Ez a temetőfal titka. Ezért ke-
rült messzire az utolsó sírkőtől 
– fejezte be elbeszélését Szerdócz 
Ervin barátom.

Deutsch Gábor

A fal titka

T
ör
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n
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em

angol hölgy ruházatát viseli, fá-
tyolt vagy csipke főkötőt és mi-
vel neve elég központi helyen 
található közvetlenül Izsák alatt, 
a szoros kapcsolat feltételezése 
köztük nem biztos, hogy a vad 
fantázia kategóriájában tartozik.6 
A köztük lévő nem feltétlenül le-
gális kapcsolatot értelmezésem 
szerint, a bástyán lévő ördögi 
vojőr, aki egyrészt figyel, más-
részt tovább kürtöli a híreket, 
teszi értelmezhetővé. A figurának 
még neve is van a képen: Dagon. 

Mokkétől balra még egy zsidó 
figura szerepel a képen, a kö-
zépkori pénzváltó jellegzetes ka-
pucnis ruhájában és jellegzetes 
attribútumával a váltó mérleggel, 
amiben pénzérmék vannak, ami 
a zsidó uzsorás szerepére utal. 

Még ha a rajz teljes jelentése 
és elkészítésének értelme rejtve 
marad is előttünk, a karikatúra 
bepillantás enged egyrészt egyes 
zsidók 13.századi angliai helyze-
tére, másrészt a helyi lakosság 
gondolkodására a zsidókat ille-
tően. A további zsidóábrázolások 
ikonográfiájának megfejtéséhez 
pedig megfelelő kiindulási alapot 
biztosit. 
Igény estén, folyt. köv. 

Friedmann Sándor

6 Cecil Roth a „Középkori Anglia 
Zsidóinak Portréi és Karikatúrái” 
című munkájában Mokkét és Abigélt 
házaspárnak gondolja, akik Izsák 
intézői voltak, Michael Adler, a Kö
zépkori Anglia Zsidóiban, kettejüket 
kihelyezett ügynököknek titulálja.
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Rabbénu Niszim – neve kezdő-
betűiből alkotott mozaikszó 

szerint Rán – a 14. század második 
felében, kb. 1340 és 1380 között 
tevékenykedő orvos, csillagász és 
rabbi, Barcelonában alkotott és 
küzdött a spanyolajkú zsidósá-
gért. Amikor a spanyolországi zsi-
dó közösség úgy határozott, hogy 
az uralkodóhoz fordul segítségért, 
Rán volt az egyike azoknak, akiket 
megkértek, hogy fogalmazzák meg 
azt a kérvényt, melyben az uralko-
dó támogatását és védelmét kérik. 
Ki volt ez az ember, aki bátran ki-
állt az övéiért és a teljes spanyol 
zsidó közösségért?

Amikor a talmudtudósok, nagy 
rabbik és hasonló kiemelkedő 
zsidó elmék életéről beszélünk, 
először óhatatlanul is tanítóikról, 
mestereikről szólunk, hiszen ők 
azok, akiktől mindazt a tudást 
kapták, mely méltán híressé tette 
őket. Rán azon kevesek egyike, 
akikről nem maradt fenn, kik ta-
nították. Ez azért is furcsa, mert 
Rábbénu Niszim korának legki-
emelkedőbb halachikus autoritá-
sa volt. Igaz ugyan, hogy egy bi-

zonyos Perez nevű rabbit gyakran 
emlegeti úgy, hogy „mesterünk”, 
ám ez még nem bizonyítja két-
séget kizáróan, hogy Perez rabbi 
tényleg tanította őt, hiszen a tisz-
telet jeleként „mesterünk”, azaz 
„morénu” megszólítással adjuk 
meg a kóvedet (tiszteletet) azok-
nak a rabbiknak is, akiket nagyra 
becsülünk, de közvetlenül nem 
tanítanak bennünket. Sokan in-
kább azt tartják valószínűbbnek, 
hogy apja, Ruvén ben Niszim ok-
tatta azt az embert, aki az egyike 
volt a középkor utolsó nagy spa-
nyol talmudtudósainak.

Ráv Niszim egy világosan érve-
lő, precízen vitázó és borotvaéles 
eszű gondolkodó volt. Legtöbb 
magyarázata az elődeitől függet-
len és előzmények nélküli volt, 
ebből az is következett, hogy 
gyakran cáfolta meg még a legki-
emelkedőbbek – akár még Rási, 
Majmonidész, Rábbénu Tám 
– magyarázatait is. Rán szem-
behelyezkedése mestereinkkel – 
emlékük legyen áldott! – pusztán 
az érvelések szintjén, a talmudi 
viták, illetve magyarázatok kap-

Talán vannak, akik meglepőd-
ve olvassák, hogy a cím nem 

„a fák újéve”, hanem „a Fa újéve”. 
Az általunk megszokott szóhasz-
nálatban mindig többes számban 
szoktunk beszélni a fák újévéről. 
Pedig ha a Ros Hásáná traktatus 
első misnáját figyelmesen elol-
vassuk, a következőt látjuk:

„Négy újév van [a zsidó naptár-
ban]. Niszán hónap első napja a 
királyok és ünnepek újéve. Elul 
hónap első napja az állatok után fi-
zetett tized újéve; (Rabbi Eliézer és 
Rabbi Simon szerint Tisré hónap 
elsején). Tisré hónap első napja, 
az évek, a smitá-évek, a jóvel-évek, 
az ültetés és a zöldségek újéve. 
Sevát hónap első napja a Fa újéve, 
Sámmáj tanháza szerint; Hillél 
tanháza szerint [Sevát hónap] ti-
zenötödik napja [a Fa újéve].”

Az „a Fa újéve” (vagy ahogyan 
az eredeti héber hangzik: ros 
hásáná láilán) kifejezésben a „Fa” 
egyes számban szerepel, ellentét-
ben a többi újév vonatkozó dol-
gaival. Melyik az a Fa, amelyikről 
a misna beszél?

A fa, mint allegória rendkí-
vül gyakran szerepel a tórai és a 
rabbinikus irodalomban. A Tal-

mud (Táánit 7a) idézi a tórai verset 
(Dvárim 20:19), amiben az embert 
a Tóra a fához hasonlítja. A Tóra 
maga is Éc Chájim, „az élet fája, 
azok számára, akik megragadják 
azt” – írja Salamon király a Példa-
beszédekben (Mislé 3:18). Mikor 
Mózes kémeket küld az Ígéret 
Földjére, utasítja őket, hogy 
nézzék meg, hogy van-e ott 
fa, vagy sem. Rási kommen-
tárjában olvashatjuk, hogy az 
utasítás nem a „valódi” fákra 
vonatkozik, hanem arra, hogy 
él-e ott olyan igaz ember, aki-
nek érdemei megakadályoz-
hatnák a honfoglalást.

Amikor az Ökkévaló megte-
remtette az embert, egyetlen 
parancsolatot adott neki, mely 
egy fával volt kapcsolatos: a 
jó és rossz tudásának fájáról 
nem szabad ennie. Az Éden 
kertjében az ember csak a fa 
gyümölcsével táplálkozott, 
csak az onnan való kiűzetés 
után evett „a mező füvéből”. 

Az első ember hozott egy rossz 
döntést: nem az élet fájáról akart 
enni, hanem a jó és rossz tudásá-
nak fájáról. Amikor evett a fáról, 
elvágta magát az élet forrásától.

Tu Bisvát ünnepe a visszakap-
csolódás az élet forrásához, a 

Nachum Is Gam Zu, a 
tannaita bölcs, onnan kap-

ta a nevét, hogy bármi történt 
vele, jó, vagy rossz, mindenre 
azt mondta: „Gam zu letova.” 
Vagyis: „Ez is jóra van.” Úgy tar-
totta, hogy semmi rossz nem tör-
ténhet az emberrel, mert minden 
a Teremtőtől jön, és Tőle csak jó 
jöhet. Lehetséges, hogy nekünk 

rossznak tűnik egy történés, de 
ez csak azért van, mert nem lát-
juk a teljes képet. Nem feltétle-
nül kell misztikus revelációkra 
gondolni, amikor arról van szó, 
hogy később kiderül egy bajról, 
tragédiáról, hogy valójában ál-
dás volt. A következő történet 
egy modern kori példa arra, hogy 
prózai módon is kiderülhet, hogy 
amit rossznak hittünk, valójában 
jó dolog volt.  

A második világháború kitö-
résekor a korábban Angliába 
menekült német zsidókat kito-
loncolták Ausztráliába. A hajó, 
amivel utaztak az út elején kapta 
meg a hírt a németek kezdeti hadi 
sikereiről, és a kapitány, a zsidó-
kat okolva az angol veszteségek 
miatt, dühében megparancsolta, 

Zsidó szavakBevezető
A Zsidó szavak sorozat 
célja olyan zsidó szavak rövid 
bemutatása, amelyek héber vagy 
jiddis eredetük ellenére beépültek 
a magyar köznyelvbe. Ezek egy 
része oly széles körben elterjedt, 
hogy a mai magyarság már nem 
is feltétlenül ismeri a szó etimoló-
giáját, mások pedig inkább zsidó 
körökben használatosak. 

A héber illetve jiddis szavak 
fonetikus átírásának alapja a 
magyar nyelv helyesírása. Ennek 
megfelelően az s betű mindig s 
hangot jelöl, mint például a ma-
gyar sas szóban, az sz betűkap-
csolat a magyar sz betűnek felel 
meg, mint például a szalma szó-
ban, a c pedig úgy ejtendő, mint a 
ceruza szó első betűje. A magyar 
hangzórendszerben nem létező 
kemény h hangot ch jelöli. 

Ahogy a legtöbb idegen nyelv-
ben, úgy a héberben és a jiddis-
ben sem különül el egymástól 
élesen az a illetve az á hang – en-
nek megfelelően például a szom-
bat jiddis neve nem Sabesz, de 
nem is Sábesz, hanem valahol a 
kettő között. Hasonló jelenséget 
az e és az é betűk esetében is ta-
pasztalunk. Az egyszerűség ked-
véért a fonetikus átírásban min-
dig azt a magyar magánhangzót 
használjuk, amelyik közelebb áll 
a kiejtett hanghoz. 

Davenol
A mindennapi, gyakorlati zsidó 
életnek, a zsidó vallásnak, sőt 
a zsidó közösségi életnek is az 
egyik alappillére az ima. Egy val-
lásos zsidó férfinek kötelessége 
naponta háromszor minjenben, 
azaz egy tíz zsidó férfiből álló kö-
zösségben imádkozni (természe-
tesen ezt a nők is megtehetik, de 
számukra nem kötelező). Akik-
nek erre nincs lehetőségük, azok 
is összegyűlnek az imaházakban 
péntek esténként, hogy köszönt-
sék a szombatot; vagy legalább a 
nagyünnepek alkalmával, hogy 
együtt davenoljanak, azaz imád-
kozzanak. Elul havában, Rosh 
Hashana, azaz a zsidó újév, majd 
az azt követő Jom Kippur (engesz-
telőnap) felé közeledve, ha lehet, 
még nagyobb hangsúlyt és még 
fontosabb szerepet kap az ima. 

Davenolni egyszerűen annyit 
jelent: imádkozni (bár az egyik le-
xikon azt írja: „kántál; elnyújtott, 
éneklő hangon imádkozik”). A 
köznapi zsidó szóhasználatban ez 
az egyik leggyakrabban előfordu-
ló kifejezés (pl. mikor davenolnak 

sachriszt? = hánykor van a reg-
geli ima?; ki davenol? = ki az 
előimádkozó?); sőt, egyéb zsidó 
szavakhoz hasonlóan más nyel-
vekben is ugyanebben az alakban 
használatos (angolul pl. to daven 
= imádkozni). Főnév formában 
is találkozhatunk vele (pl. ebben 
a zsinagógában nagyon szép, túl 
hosszú, vagy éppen túl rövid a 
davenolás). A jiddisből a magyar-
ba átvándorolt szó eredete azon-
ban korántsem egyértelmű.

Vegyük szépen sorra a lehető-
ségeket, aztán ki-ki eldöntheti, 
melyik áll hozzá a legközelebb.

1. Arameus: d’avhatana 
 .(דאבונן) vagy d’avunon (דאבהתנא)
Jelentése: ősapáinktól. A hagyo-
mány szerint ugyanis a három 
napi imát ősapáinktól tanuljuk: 
a reggeli imát Ábrahámtól, a dél-
utáni imát Izsáktól, az esti imát 
pedig Jákobtól. 

2. Héber: daf (דף). Jelentése: 
lap. Eszerint a németes-jiddises 
végződéssel megtoldott dafnen, 
vagy más kiejtés szerint annyit 
jelent: lapozni, azaz forgatni az 
imakönyv lapjait.

3. Héber: dovev (דובב). Jelen-
tése: az ajkakat beszédre nyitni. 
Az imával való párhuzam egyér-
telmű.

4. Francia: dévotion. Jelenté-
se: áhítat, imádság, rajongás. 
Rasinak, a híres középkori fran-
cia Tóra-kommentátornak kö-
szönhetően számos ófrancia szót 
köszönhet a zsidó köznyelv. Le-
hetséges, hogy ez is egy közülük.

5. Német: tagewen. A közép-
fel németben, amelyből a jiddis 
nyelv is kialakult, a szó jelentése 
a nap kezdetével állt összefüggés-
ben, tehát vonatkozhatott a reg-
geli imára is. 

6. Litván: dovana. Jelentése: aján-
dék. A Szentélyben bemutatott ál-
dozatot napjainkban az ima helyet-
tesíti, ami ebben az értelemben nem 
más, mint felajánlás, azaz ajándék. 
Köztudott, hogy a középfelnémetből 
kialakult jiddis nyelvbe számos ke-
let-európai nyelvből épültek be sza-
vak és kifejezések. 

7. Arab: da’awa. Jelentése: 
i mád  kozni. 

8. Latin: divina vagy divine. 
Je lentése: isteni, szent. 

Véleményem szerint ez utóbbi 
a legkevésbé valószínű variáció, 
ám roppant érdekes, hogy egyet-
len jiddis szónak ilyen sokféle 
eredete lehetséges. 

W.E.

Tórához, mely a világmindenség 
tervrajza. Tu Bisvát lényege meg-
érteni az élet allegóriáját nagyobb 
mélységben, megérteni a fizikai 
lét alapján a mi valódi, spirituális 
természetünket, valamin megta-
nulni vigyázni a fizikai világ érté-
keire, mely tanít bennünket arra, 
milyenek is vagyunk mi magunk. 
A Fa újéve ez alapján a Tóra új-
éve. De ez még csak a tervezés 
időszaka, amihez mi még nem 

tudunk viszonyulni. Ezért is 
a zsidó liturgiában az egyet-
len megemlékezés az, hogy 
Tu Bisvátkor nem mondunk 
Táchánunt, könyörgő imát.

Érdemes megvizsgálni, mi 
az oka, hogy Sámmáj és Hillél 
tanháza között vita van arról, 
hogy a hónap melyik napján 
van a Fa újéve. A kérdésre a vá-
laszt a Babilóniai Talmud (Ros 
Hásáná 14a), illetve Toszafot 
hozzáfűzött kommentárja sze-
rint mind két tanház bölcsei 
egyetértenek abban, hogy az 
újév akkor van, amikor az éves 
csapadék nagyobbik része már 
leesett, csak abban nem értenek 
egyet, hogy pontosan a hónap 
melyik napja ez az időpont.

csán volt érzékelhető. Tisz-
telte és nagyra becsülte a 
risonimokat (a kora közép-
kori bölcseket), a gyakorlat-
ban rendszeresen alkalmaz-
ta az ő döntéseiket. Gyakran 

előfordult, hogy Rán – miután 
megcáfolta valamelyik korábban 
alkotott rabbi érvelését – ezekkel 
a szavakkal fordult a tanítványa-
ihoz: „mivel a rabbik a kezdetek-
től így döntöttek, nem mehetünk 
szembe azokkal a következteté-
sekkel, amelyekre jutottak, dön-
téseiket el kell fogadnunk.”

Kiemelkedő elméleti tudása, 
illetve az a képessége, hogy a val-
lási szabályokat a gyakorlatban, 
az egyszerű emberek mindenna-
pi életében felmerülő kérdésekre 
alkalmazza, Niszim rabbit mesz-
sze földön híressé tette. A sájlék 
(a rabbihoz intézett, a vallási sza-
bályokkal kapcsolatos kérdések) 
Franciaországból, Olaszország-
ból, sőt még Afrikából és Erec 
Izraelből is érkeztek hozzá. Noha 
mintegy ezer responzuma (vála-
sza) született, melyek aztán két 
évszázaddal később nyomtatás-
ban is megjelentek, napjainkban 
kevesebb, mint száz lelhető csak 
fel ezek közül.

Az egyik fennmaradt válaszá-
ban Rán a „diná d’málchutá diná” 
elvével kapcsolatban fejti ki ál-

láspontját. Ez azt jelenti, hogy a 
zsidók kötelesek betartani annak 
az államnak a törvényeit, ahol 
laknak (Gittin traktátus, 10b és 
Nedárim traktátus 28a). Ez a kö-
telezettség mindaddig tart, amíg 
nincsen ellentétben a szabad 
vallásgyakorlással, illetve nem 
kényszeríti a zsidókat a többségi 
vallás (tipikusan a kereszténység) 
szabályainak követésére. További 
feltétel, hogy az állam törvényei 
minden polgárára egyformán 
vonatkozzanak, tehát ha csak a 
zsidóságot sújtó diszkriminatív 
törvényekről van szó, azok betar-
tását a vallás nem írja elő.

Rán kifejtette, hogy ez az elv 
csak a gálutban (diaszpórában) 
érvényes, mivel ott a zsidók ki-
sebbséget alkotnak, és ki van-
nak téve az uralkodó, illetve a 
kormányzat döntéseinek, mert 
a hatalom letéteményese azt 
mondhatja: ez a mi államunk és 
ha a zsidók nem tartják be a mi 
törvényeinket, el kell hagyniuk az 
országot. Erec Izraelben azonban 
ezzel nem lehet érvelni, mert Iz-
rael Földje egyformán minden 
zsidóé és a törvények csak akkor 
köteleznek, ha összhangban áll-
nak a háláchával.

Forrás: 
www.jewishencyclopedia.com

Fordította: K.Á.

Rán és az állami 
törvények

A berdicsever rebbe, Ráv Lévi 
Jichák Kedusát Lévi című köny-
vében érdekes párhuzamot von 
Tu Bisvát és Tu Beáv között, mely 
talán arra is választ ad, miért 
Hillél tanházának véleménye vált 
a vitában mérvadóvá. A Kedusát 
Lévi először ismerteti a híres tal-
mudi vitát Rabbi Eliézer és Rabbi 
Jehosúá között (Ros Hásáná 10b-
11a) arról, hogy melyik hónapban 
teremtetett a világ. Rabbi Eliézer 
szerint Tisré, Rabbi Jehosúá sze-
rint Niszán hónapban, pontosab-
ban e hónapok első napja volt 
a teremtés hatodik napja; azaz 
Rabbi Eliézer szerint a teremtés 
első napja Elul hónap huszon-
ötödike, még Rabbi Jehosúá sze-
rint Ádár hónap huszonötödike 
volt. Pont negyven nappal Elul 
25. előtt Tu Beáv van, Ádár 25. 
előtt pedig Tu Bisvát. Ahogyan a 
Talmud tanítja több helyen (pl. 
Szóta 2a) hogy negyven nappal 
egy ember, vagy akármely dolog 
születése előtt sok minden eldől 
az adott teremtmény jövőjére vo-
natkozóan, ekkor körvonalazó-
dik az alkotói tervezés. Ugyanígy 
volt ez a világ teremtésénél. Tu 
Bisvát jelöli a negyvenedik napot 

Niszán hónap elseje előtt, mely 
a misztikusok szerint a világ kö-
nyörületes oldalának (héberül 
midát háráchámim) teremtésé-
nek ideje.

Mindennek fényében a Sámmáj 
és Hillél tanházai közti vitát a kö-
vetkezők szerint lehet értelmez-
ni. Sámmáj tanházának szem-
szögéből a fák újéve egy kizárólag 
technikai dátum, a gyümölcsfák 
terményei után befizetett adó 
számításának időpontja. Hillél 
tanháza szerint ez az ünnep egy-
ben az emléknapja az „Élet Fája” 
teremtésének.

A XVII. századi cfáti kab-
ba listák, Ráv Jichák Luria és 
tanitványai ülték meg az első Tu 
Bisvát-i Széder-estét, Pészách 
mintájára, és amit napjainkban 
többen is meg szoktak tartani, 4 
pohár borral, különböző szimbo-
likus gyümölcsök evésével. En-
nek a különleges Széder-estének 
a szövegét könnyen megtalál-
hatjátok az Interneten, érdemes 
megülni ezt az estét, és megis-
merkedni a gyümölcsök szimbo-
likájával a zsidó hagyományban.

Balla Zsolt rabbi

Tu Bisvát – a Fa újéve

hogy a menekültek bőröndjeit 
dobják a tengerbe. Amikor meg-
érkeztek Ausztráliába, az utasok 
minden földi javuktól megfosztva 
kellett, hogy új életet kezdjenek 
egy új földrészen. Miután a hajó 
üresen visszaindult Angliába, út 
közben egy német tengeralattjáró 
megtorpedózta és elsüllyesztette. 
Később derült ki, hogy a néme-

tek akkor már minden ellenséges 
hajó mozgását követték tenger-
alattjárókból, és amikor kifutot-
tak a kikötőből és elérték a nyílt 
tengert, elsüllyesztették azokat. 
A németek a zsidó menekülteket 
szállító hajónak is ilyen sorsot 
szántak, ám egyszer csak furcsa 
dologra lettek figyelmesek: több 
száz különböző tárgyat dobtak 
a vízbe a hajó fedélzetéről. Nem 
tudták mire vélni a dolgot, és úgy 
döntöttek, hogy várnak, és köve-
tik tovább a hajót. Végül, amikor 
az angol hajó visszafele indult az 
ausztrál kikötőből, elsüllyesztet-
ték. Így mentette meg a zsidók 
életét a nacionalista kapitány 
dühe. 

D.Ch.

„Hákol letová”
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TuBisvát a fák újéve így az 
ünnepi étkezésben a legfon-

tosabbak gyümölcsök és olajos 
magvak. Szokás a hét izraeli gyü-
mölcs fogyasztása is, mint a búza, 
árpa, szőlő, füge, gránátalma, olí-
vabogyó és datolya. 

Az alábbi receptek finomságai 
a Tu BiSvátot megelőző Szombat, 
a Sábát Sirá lakomáira és a divat-
ba jött Tu BiSváti Széderekre is 
szerettel ajánlom.

FITTNESZ 
GyüMÖLCSKENyér 
(párve)

Hozzávalók:
2 banán
3 körte
2 alma
30 dkg zabpehely
25 dkg cukor (barna cukor)
10 dkg méz
1 tojás
1 csomag sütőpor
10 dkg aszalt szilva
10 dkg mazsola
5 dkg mogyoró

A körtét és az almát lereszeljük, 
lecsurgatjuk a levet. Hozzátesszük 
a villával szétpasszírozott baná-
nokat. A péphez hozzákeverjük a 
cukrot, mézet, tojást. Apróra vág-
juk az aszalt gyümölcsöket és a di-
óval együtt ezeket is a keverékhez 
tesszük. Miután jól összedolgoz-
tuk, hozzátesszük a zabpelyhet és 
a sütőport. Kikent, lisztezett őzge-
rincformába öntjük a tésztát. 160o 
C fokon sütjük kb. 30 percig.

Miért gondol bárki is arra 
a mai modern világban, 

hogy kósert tartson? Az abszo-
lút válasz természetesen az, hogy 
„mert a Teremtő azt mondta”, de 
e mellett a kóser konyhának több 
oka és számos gyakorlati, megfi-
gyelhető előnye is van.

1. Személyes fejlődés: Ha az 
ember képes fegyelmezni magát 
abban, hogy mit és mikor eszik, 
akkor az élet más területein is 
képes lesz fegyelmezni magát. 
A kasrut megkívánja, hogy tejes 
és húsos fogyasztása között vár-
junk, és nem ehetünk bizonyos 
állatokat vagy ételkombináció-
kat. Ez mind önfegyelmet tanít 
nekünk, és segít, hogy erősítsük a 
spirituális oldalunkat azzal, hogy 
tudatosan uraljuk az állati impul-
zusainkat.

2. Egészségi okok: Az extra fel-
ügyelet miatt a kóser ételeket 
egészségesnek és tisztának tart-
ják. Levágás után az állatok tüde-
jét alaposan átvizsgálják, nincs-e 
rajtuk sérülés vagy más problé-
ma. A vért, amelyben gyorsan 

szaporodnak a baktériumok, 
kifolyatják. A kagylók, puhates-
tűek, a homár és a rákok tífuszt 
terjeszthetnek és csalánkiütést 
okozhatnak. A tejet és a húst 
más ütemben emésztjük meg, és 
együtt megterhelik a szervezetet. 
A sertéshús trichinózist terjeszt-
het. A ragadozó madarak húsát 
a vadászat miatti hormonok és a 
feszültség teszi egészségtelenné.

3. Erkölcsi tanítás: A Tóra arra 
tanít minket, hogy ne legyünk 
kegyetlenek, még az állatokhoz 
sem. Az anyaállatot és a kicsinyét 
nem szabad egy napon levágni 
és „ne főzd meg a gödölyét any-
ja tejében”. Nem szabad élő állat 
húsából kivágni (ez volt a hús 
hűtése előtti időkben az általános 
gyakorlat). Az állatok levágása a 
lehető legkevesebb fájdalommal 
kell, hogy járjon, ezért a késnek 
tökéletesen élesnek kell lennie. 
Az, hogy nem eszünk ragadozó 
madarakat, szintén arra tanít 

Áldott vagy, hogy nem 
teremtettél nőnek!

minket, hogy ne legyünk kegyet-
lenek.

4. Hagyomány: Egy zsidó ott-
hon „zsidóságának” az egyik kul-
csa a kasrut. Ha kósert tartunk 
otthon, a zsidóságunk iránti el-

kötelezettségünk és az áldozatok, 
amiket hozunk érte örökre bele-
ivódnak gyermekeink tudatába. 
Ezen kívül, mivel az evés sok tár-
sasági esemény központi része, a 

kasrut védelmet nyújt az asszimi-
láció ellen. Sok zsidó számára a 
múlt és a jövő közti híd nem más, 
mint a kóser konyha spirituális 
aromája.

5. Nemzeti okok: A tikun olám 
a zsidó nép küldetése: jobbá ten-
ni a világot. A speciális étkezési 
szabályaink erre emlékeztetnek 
minket, és segítenek, hogy egy 
nép maradjunk, együtt, ennek a 
feladatnak az elvégzése érdeké-
ben. Ezen kívül emlékeztet min-
ket arra, hogy hálásak legyünk 
a Teremtőnek, amiért kivezetett 
minket Egyiptomból, és az Isten 
és a zsidó nép közti szövetség 
szimbóluma.

6. Kabalisztikus okok: Az vagy, 
amit megeszel. A kasrut az Örök-
kévaló diétája a spiritualitás el-
éréséért. A zsidó misztikus tanok 
szerint a nem kóser étel tönkrete-
szi a lélek spirituális potenciálját. 
A lélek olyan, mint egy antenna, 
amely fogja a spirituális energia 
hullámait, és a nem kóser étel 
fogyasztása ezt a képességét ron-
gálja. Ez kijavítható, azzal, ha az 

Modern kásrut

Gyümölcskenyerek és 
gyümölcsös sütemények 

Tu BiSvát-raDédnagymamám (aki nagy fe-
minista volt) azt mondogat-

ta, azért nem óhajt vallásos lenni, 
mert a zsidó férfiak minden reg-
gel azt imádkozzák, hogy „Áldott 
vagy, örökkévaló Istenünk, a vi-
lág királya, hogy nem teremtettél 
nőnek”. Valóban zsidó és nem 
zsidó feministák kedvelt témája 
ez az áldás, többnyire ezzel pró-
bálják bizonyítani, hogy a zsidó 
vallás elnyomja a nőket, ill. a nőt 
valami alsóbbrendű, káros lény-
nek állítja be.

Modern világunkban gyakran 
elmosódnak a két nem közti 
szerepkülönbségek, és sokan 
szem elől tévesztik a tényt, 
hogy férfi és nő azonos értékű, 
de nem azonos. Egyértelműen 
kijelenthetjük, hogy a világ si-
várabb hely lenne nők, ill. fér-
fiak nélkül. A zsidóság szerint a 
két nem kiegészíti egymást, de 
egyik sem jobb vagy rosszabb, 
mint a másik.

Ennek fényében az volna tehát 
logikus, ha a nők pedig azt mon-
danák minden reggel, hogy: Ál-
dott vagy, hogy nem teremtettél 
férfinak.

De nem, az áldás női verziója 

így hangzik: „Áldott vagy, hogy 
akaratod szerint teremtettél”!

Erre az aszimmetriára hivat-
kozva még könnyebb a zsidósá-
got hímsoviniszta vallásként be-
állítani.

A zsidóság egyik legalapvetőbb 
tanítását nem veszik figyelembe 
azok, akik szerint ez a vallás a fér-
fi magasabbrendűségét hirdeti.

Szüleink, nagyszüleink generá-
ciója a zsidóságát gyakran vala-
miféle „hendikepként” élte meg. 
Titkolták, esetleg szégyellték is, 
viszont mindez arra ösztönözte 
sokukat, hogy a lehető legkima-
gaslóbb teljesítményt 
nyújtsák mind szak-
mailag, mind erköl-
csileg, s mintegy így 
kompenzáljanak. A 
végeredmény kétség-
telenül pozitív volt, 
de ez nem változtat 
az alapgondolat hely-
telenségén.

Ellensúlyozásként 
a rendszerváltás után 
alakult több zsidó if-
júsági szervezet megpróbált a fia-
talokba zsidó büszkeséget, öntu-
datot plántálni. Viszont sokszor 

az üzenet úgy jött át, hogy zsidó-
nak lenni önmagában okot ad a 
büszkeségre, hogy zsidónak lenni 
különleges jogokkal jár együtt…
stb. Ez legalább ugyanolyan torz 
zsidóságtudat, mint az előző ge-
nerációé és a végeredmény szem-
pontjából még rosszabb is.

A zsidó gondolkodásban a 
felsőbb státus nem jogokkal jár 
együtt, hanem kötelezettségek-
kel. A nem zsidóknak például 
mindössze a hét noáchita tör-
vény szerint kell élniük, hogy 
részük legyen az eljövendő világ-
ban. A zsidó nőknek ennél jóval 

több törvényt kell betartaniuk, a 
férfiaknak pedig még többet. A 
hierarchiában a férfiak után a lé-

viták következnek, utánuk pedig 
a kohénok. Kohénnak lenni köz-
tudottan számos korlátozással, 
kötelezettséggel jár napjainkban 
is. Amikor pedig még állt a szen-
tély, a kohénok kötelesek vol-
tak ott rendszeresen szolgálatot 
teljesíteni. Ez persze spirituális 
szempontból igen magasztos, 
de fizikailag már nem annyira: 
állati belsőségek szortírozása, 
takarítás...stb. Bizton állíthat-
juk, hogy aki átlátja és megérti 
a kohénokra vonatkozó összes 
speciális törvényt és korlátozást, 
nem akarhat őszintén kohén 
lenni!

Viszont helyénvaló volna-e azt 
mondani: Áldott vagy, hogy nem 
teremtettél kohénnak?

Nem, mert ez alapvetően azt 
jelentené: Áldott vagy, hogy nem 
róttad rám mindazt a kötelessé-
get és nyűgöt, amit a kohénokra. 
Márpedig a felelősség alól való 
kibúvás, illetve az afeletti öröm, 
hogy nem kaptunk több paran-
csolatot, nem összeegyeztethető 
a zsidósággal.

Ha valaki például szereti a 
szakmáját és jó munkahelye van, 
soha nem fogja azt mondani a fő-
nökének: köszönöm, hogy nem 
adtál nekem több munkát, na-
gyobb felelősséget.

Ezért nem mondhatja egy zsi-
dó nő: Áldott vagy, hogy nem te-
remtettél férfinak!

De mi van akkor, ha egy nő 
esetleg vágyik a férfiléttel járó 
pluszkötelezettségekre, paran-
csolatokra, ha úgy gondolja, 
hogy ezáltal közelebb kerülhet az 
Örökkévalóhoz?

Oka van, hogy az Örökkévaló 
kevesebb betartandó parancsola-
tot adott a nőknek, mint a férfiak-
nak. Akár vallásosak, akár nem, a 
nők természetüknél fogva spiri-
tuálisabb lények, fogékonyabbak 
a transzcendensre, a nem anya-
gira. A férfiakat jobban lekötik 
a materiális élvezetek, a siker, a 
pénz hajszolása. Ha belenézünk 
egy tetszőlegesen kiválasztott 
női magazinba: biztos, hogy lesz 
benne ezotéria- vagy horoszkóp-
rovat, míg egy férfiaknak szánt 
magazinban hiába is keresnénk 
hasonlót.

A nők tehát többek között azért 
nem kaptak több parancsolatot, 
mert nincs szükségük rá. Ezzel 
szemben a férfiaknak többször 
van szükségük arra, hogy tuda-
tosítsák önmagukban, hogy a vi-
lág nem csak a legmegfoghatóbb 
anyagi szinten létezik, hogy nem 
ők, hanem egy felsőbb hatalom 
irányít.

Ezek után minden nőnek oka 
van rá, hogy büszkén mondja: 
„Áldott vagy, hogy akaratod sze-
rint teremtettél!”.

Kalász Marietta

ember elkezd újra kósert tartani. 
A kabala szerint a megfelelően 
levágott és elkészített kóser ál-
latokban „szent szikrák” találha-
tók, melyek az elfogyasztásukkor 
beépülnek a lényünkbe.

A Teremtő természetesen nem 
akarja, hogy neurotikusak le-
gyünk. Ha valaki szeretne elő-
rébb lépni a micvák tartásában, 
akkor azt értelmes és átgondolt 
lépésekkel kell tennie. Az Örök-
kévaló ugyanúgy szereti minden 
egyes lépésünket a Tóratartás 
felé, ahogy a szülők értékelik a 
gyerekük első lépéséit. Annyit 
kell csinálnunk, amennyire képe-
sek vagyunk, azzal a gondolattal, 
hogy idővel többet akarunk majd. 
Ez az egészséges hozzáállás a Te-
remtőhöz való közeledéshez: be-
tartani a micvákat és élvezni az 
előnyeiket is. 

Shraga Simmons rabbi és 
Kalman Packouz rabbi 

Forrás: aish.com

Fordította: D.Ch.

N
ői

 s
ze

m
m

el
G

asztron
óm

ia

GyüMÖLCSKOSÁrKÁK 
(párve)

Hozzávalók:
35 dkg finomliszt
18 dkg margarin
10 dkg porcukor
2 tojás sárgája
½ csomag sütőpor
Csipet só
1 csomag vaníliás pudingpor
2,5 dl rizstej
2 csészényi gyümölcs (barack, 
cseresznye, mandarin, szőlő)
½ csomag zselé por

A lisztbe elvegyítjük a sütőport 
és a sót, hozzáreszeljük a fagyott 
margarint. Hozzárakjuk a cukrot, 
a tojások sárgáját is és gyorsan 
eldolgozzuk, anélkül, hogy tészta 
megmelegedne. Két órára hűtőbe 
tesszük, majd akkora kis gombó-
cokat készítünk, melyek kinyújt-
va pont beleférnek a kis tortafor-
mákba. A villával megszurkált 
tésztákat 160 C fokon világosra 
sütjük. A kihűlt formákba a pu-
dingporból és rizstejből készült 
krémet tesszük, erre helyezzük 
a gyümölcsszemeket. A tetejét 
zselével öntjük le. Egy-két órára 
hűtőbe tesszük, míg a díszítés 
megköt.

ArANyLó SüLT ALMA 
(párve)

Hozzávalók:
6 Golden alma
0,6 dl citromlé
15 db aszalt szilva szem
15 db aszalt sárgabarack
3 evőkanál cukor
½ teáskanál fahéj
2,4 dl félszáraz bor
1,2 dl cseresznye likőr
1,2 dl víz

A lehámozott almákból, a teteje 
felől elindulva, henger alakban 
elkezdjük a magházat eltávolítani 
úgy, hogy nem szúrjuk keresztül 
az egész almát, hanem 1-2 centi-
vel az alja felett megállunk. Az al-
mákat tepsibe tesszük és az elké-
szített üregekbe és az almák közé 
aszalt szilvákat és sárgabarac-
kokat szórunk. Pici citromlevet 

locsolunk minden alma tetejére. 
Egy tálban összekeverjük a cuk-
rot, fahéjat, bort, likőrt és vizet. 
Ezzel az eleggyel körbeöntjük a 
gyümölcsöket. Előmelegített, 180 
C fokos sütőben fél óráig, majd 
forgatás után még 30 percig süt-
jük az almákat. Tálalhatjuk hide-
gen vagy melegen is. 
TIPP! Jól illik hozzá a vaníliás 
fagylalt.

SZILVÁS SZELET (párve)

Hozzávalók:
10 dkg margarin
10 dkg liszt
10 dkg porcukor
6 tojás
10 dkg darált dió
5 dkg durvára vágott dió
1 citrom reszelt héja
5 dkg kristálycukor
1 kiskanál fahéj
70 dkg magozott szilvabefőtt

A margarint a porcukor felével 
habosra keverjük, majd hozzá-
adjuk a tojások sárgáját, a darált 
diót, lisztet, a citrom reszelt hé-
ját, a vaníliás cukrot és összeke-
verjük. A tojásfehérjéket a mara-
dék porcukorral habosra verjük, 
és a masszába forgatjuk. A tepsit 
margarinnal kikenjük, belisztez-
zük, és a masszát beleöntjük. A 
tetejére szórjuk a durvára vágott 
diót, kristálycukrot, fahéjat. A 
tetejére rakosgatjuk a felvágott 
szilvaszeleteket. 180 C fokon egy 
óráig sütjük. Porcukorral meg-
szórva tálaljuk.
TIPP! Régi hagyomány szerint 
Sábát Sirá, vagyis a Szombat 
bejövetele előtt élelmet: mago
kat, morzsát szokás az énekes
madarak számára kikészíteni.

Jó étvágyat!

Kürti Adrienn

Az írás a JMPoint a Zsidó 
Közösségért Közhasznú 

Alapítvány támogatásával 
jelent meg.

A zsidó konyha rejtelmei: 
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A Tóra megparancsolja, hogy 
figyelmeztessük embertár-

sainkat a helytelen viselkedésre 
- „intve intsd embertársadat” 
(3Mózes 19,17) és azt is mondja, 
hogy ezt diplomatikusan kell ten-
ni. Nagy különbség van az érzé-
ketlen, kritikus kirohanás és sze-
rető dorgálás között. A kritizálás 
hozzájárul az önbizalom csökke-
néséhez és mérgezi a kapcsolato-
kat. Senki se szeret folytonosan 
kritizáló ember közelében lenni, 
állandóan bíráló szülőtől vagy ta-
nártól tanulni.

Az érzéketlen kritika a nem 
tetsző dolgot emeli ki, a hibákat 
keresve, ítélkezve, rosszallóan, 
gúnyolódóan, pl: mindig elfelej-
tesz beágyazni; nem tudnál most 
egy kicsit szépen játszani a vál-
tozatosság kedvéért; ez egy nagy 
butaság volt.

A gyakori kritika rombolja az 
önbecsülést. Akárcsak egy sértő 
megjegyzés beivódik a gyermek 
tudatába. A gyerekeinknek ki-
mondott szavaknak nagy súlya 
van. Ha meggondolatlanul vagy 

felelőtlenül azt mondjuk nekik, 
hogy komiszak, ezt az önképük 
részévé teszik.

Különösen a fiatal gyerekek-
nek nincs meg az az intellektuális 
érettsége, hogy megkérdőjelezzék 
a róluk alkotott értékelésünket. 
Pl. ha egy 3 éves gyereknek, aki 
az ingére borította az innivalóját, 
azt mondjuk: "Nem tudod úgy 
meginni, hogy össze ne koszold 
magad?" a gyerek nem fogja azt 
gondolni:" A szüleimnek túl nagy 
az elvárása velem szemben, én 
csak 3 éves vagyok. Valójában 
állíthatom, hogy az ovis barátaim 
többsége is úgy jön oviba, hogy a 
ruháján látszik a reg-
geli étlap. Ezért aztán 
ez engem nem nagyon 
izgat."

Az ösztönzés növeli 
az önbecsülést, a kriti-
ka rombolja azt.

Az előbbi példában 
az anyuka mondhatta 
volna inkább, hogy " 
Drágám, ha egy kicsit 
lassabban döntöd meg 

Koppel szerette a felfedezése-
ket. Egy szép napon hajóra 

szállt, hogy új területeket fedez-
zen fel.

„Ez az én lehetőségem a siker-
re és hírnévre”– gondolta. Több 
napon át hajózott a nyugodt ten-
geren. Végül megérkezett egy szi-
getre, melynek létezéséről eddig 
senkinek sem volt tudomása.

 A sziget emberei eddig sosem 
találkoztak idegenekkel. A király 
meghívta őt egy ünnepségre. Az 
étel finom volt, de Koppel hiá-
nyolt valamit – a vöröshagymát. 
És Koppel nagyon szerette a 
hagyma ízét.

-Az ételeitek finomak – mondta 
az embereknek, – de miért nem 
adtok hozzá egy kis vöröshagymát 
is. Az még finomabbá tenné.

-Hagymák? Mik azok a vörös-
hagymák? – kérdezték mindany-
nyian. Mi sosem hallottunk róla. 
Van petrezselymünk, majorán-

nánk, borsunk, de mi az a vörös-
hagyma?

Koppelnek véletlenül volt pár 
hagyma a zsákjában. Gyorsan 
megpirította és felszolgálta.

-Remek, nagyon finom! – 
kiáltott fel a király. Még so-
sem kóstoltam olyan 
finomat, mint ez 
a sült hagyma. 
A mai naptól el-
rendelem, hogy 
hagymát minden 
királyi ételhez 
szolgáljanak fel. 
A hálám jeléül 
egy véka aranyat 
és ezüstöt adja-
nak Koppelnak.

Koppel nagyon bol-
dog volt. A hagymáit a szigeten 
hagyta és megtanította az embe-
reket a termesztésükre. Amikor 
hazaért elmesélte mindenkinek a 
szigetet, ahol senki nem ismerte 

a hagymát. Mindenkinek meg-
mutatta gazdagságát is.

 Az egyik férfi elhatározta, hogy 
olyan gazdag és híres akar len-
ni, mint Koppel. Azt gondolta, 
ha azok az emberek nem is-
merték a hagymát, talán még 

fokhagymát sem lát-
tak soha. Felszállt 
a következő ha-

jóra és rengeteg 
fokhagymát vitt 
magával.

 Őt is meg-
hívták a királyi 

ünnepségre, és a 
férfi megtanította 
nekik, hogyan főz-

zék meg fokhagymá-
val. A király még jobban 

szerette a fokhagymát, mint a 
vöröshagymát. 

-Ezek a fokhagymák még íz-
letesebbek, mint Koppel vörös-
hagymái – jelentette ki a király.

a poharat, biztos az 
egész a szádba ment 
volna." Ez a megálla-
pítás építő és ösztön-
ző. Azt mondja meg 
a gyereknek, hogy 
mit csináljon, hogy 

ne ömöljön ki az innivalója és azt 
az üzenetet küldi, hogy a mama 
bízik benne, hogy meg is tudja jól 
csinálni.

Ezt diktálja a józan ész. Sajnos 
a szülők gyakran bosszankodnak, 
türelmetlenek és elfelejtenek ösz-
tönző módon beszélni. Nagyon ne-
héz mindig tudatosan odafigyelni, 
mit mondunk a gyereknek.

A Tóra útmutatást ad, hogyan 
figyelmeztessük gyermekeinket a 
helytelen viselkedésre. Pl. a Tóra 
azt tanítja, hogy egy szülő sose 
tegyen szemrehányást, amikor 
mérges (Sabbat 105b). A szülő 
haragosnak tetetheti magát, hogy 

a gyerek megértse a cselekedetei 
súlyát, de csak az arc lehet mér-
ges, a szív nem.

A Tóra azt is tanítja, hogy a 
szidásnak mindig négyszemközt 
kell történnie, mert nem sza-
bad megszégyeníteni a gyereket 
(Lásd: Maimonidesz A személyi-
ségfejlesztés törvényei 6:7). Még 
négyszemközt is nagyon vigyázni 
kell, hogy ne hozzuk zavarba a 
gyereket. Csak a legrövidebben 
szabad beszélni, hatékonyan rá-
világítva a lényegre.

Szidni nyugodtan és finoman 
kell. A gyerekek nem figyelnek 
oda az ordító szülőre és nem is 
hallgatnak rájuk. Az ordítás azt 
mondja a gyereknek: "Nem sze-
retlek!". A megfelelő szidás tör-
vényei sokrétűek (lásd: Rabbi 
Zelig Pliskin Love Your Neighbor 
270-292. oldal).

Összefoglalva, akkor tudjuk he-
lyesen nevelni a gyermekeinket, ha 
kontrollálni tudjuk a haragunkat 
és képesek vagyunk gondolkodni, 
mielőtt beszélünk. Ha figyelembe 
vesszük szavaink hatását a gyerek-
re, remélhetőleg el tudjuk kerülni 
a káros kritikát és ösztönzően tu-
dunk figyelmeztetni.

rebecen Chana Heller

Forrás: aish.com

A királyi vöröshagymák

A kritika veszélyei

Köszönjük neked. Ahogyan 
Kop pelt is, téged is megjutalma-
zunk azzal, ami nekünk a legérté-
kesebb. A király rendelt két vékát 
csordultig töltve a sziget legérté-
kesebb dolgával.

-Ez csodálatos – gondolta a 
férfi, s nagy mosoly tűnt fel az ar-
cán. Most gazdag leszek.

 A király átadta a vékákat a 
férfinek. A mosoly gyorsan el-
halványult az arcán. A vékák tele 
voltak a király legértékesebb tu-
lajdonával – a királyi vöröshagy-
mákkal.

A mese fordításáért 
köszönet Vályi éva tanárnő-
nek a Maszoret Avot (azaz a 
Wesselényi utcai) iskolából.

G
ye

re
kn

ev
el

és
G

ye
re

k
sa

ro
k

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
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Cím: 
Bp., VII. ker., Dob u. 16. 

Telefon: 
06 (70) 632 - 2771 

Nyitva tartás:  
Hétfő - Csütörtök: 8 - 20h  

Péntek: 8 - 14h 
Vasárnap: 10 - 16h

�
�

Cím: 
Bp., VII. ker., Dob u. 16. 

Telefon: 
06 (70) 632 - 2771 

Nyitva tartás:  
Hétfő - Csütörtök: 8 - 20h  

Péntek: 8 - 14h 
Vasárnap: 10 - 16h

hússzék, 
kolbászüzem és baromfibolt

valamint fűszerbolt

E-mail: 
maoih@freemail.hu

Telefon: 
Hússzék: 342-1639
Fűszerbolt: 344-5165
Fax: 322-7200

Széles kínálattal, és változatos árúkészlettel várjuk 
kedves vásárlóinkat!

1074 budapest, dob u.35.

Cím:
Bp., VII. ker., Dob u. 16.

Telefon:
06 (70) 632-2771

Nyitva tartás:
Hérfő–Csütörtök: 8–20h
Péntek: 8–14h
Vasárnap: 10–16h

Kóser Bolt
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Játssz velünk! – Zsidó kvíz 

1. ...ben Aminadav, aki elsőként ugrott be a tengerbe, még mielőtt az kettévált volna. 2. Hova vezet az első útjuk az újonnan 
vásárolt edényeknek? 3. Melyik napon szokás 15 féle gyümölcsöt enni? 4. Hány napig tartott a sötétség? 5. Maximum hány évig 
szolgált egy zsidó rabszolga? 6. Mózes édesanyja 7. Milyen állatot vágtak le a zsidók, mielőtt kimentek Egyiptomból? 8. A héberen 
kívül milyen nyelven íródott a zsidó vallási szövegek nagy része? 9. Kinek a tanácsára állítottak fel bét dineket (bíróságokat) a 
sivatagban? 10. Melyik ország királya tűzte ki szolidaritásból a sárga csillagot? 11. A Haifa és a Jordán folyó közti dombvidék 12. 
Hilél vitapartnere

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

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

A Lativ Alapítvány időszaki kiadványa

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!

Szegő Zsuzsanna (לע’’ה שושנה בת שמואל) emlékére.

A Lativ Barátai Alapítvány számlaszáma: CIB BANK 10700079-47164907-51100005 
Köszönjük, hogy adományával segíti munkánkat!
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