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A Miskán két 
aspektusa
„Rabbi Smuel bar Nachmani 
mondta Rabbi Jonatan nevében:

Becálél neve a bölcsesség re utal, 
mert amikor az Örökkévaló azt 
mondta Mózesnek, hogy szóljon 
Becálélnak, készítse el a Pusztai 
Szentélyt, a Frigyszekrényt és a 
többi edényt, akkor Mózes for
dított sorrendben közvetítette az 
Örökkévaló üzenetét Becálélnak: 
„Készítsd el a Frigyszekrényt, az 
edényeket és a Szentélyt!” 

Becálél azt mondta neki: „Mó
zes, a világ rendje az, hogy elő
ször építjük fel a házat s utána 
visszük bele az edényeket, de te 
azt mondtad nekem, hogy először 
készítsem el az edényeket, és utá
na építsem fel a Szentélyt. Hova 
fogom tenni a kész edényeket?  
Talán az Örökkévaló úgy mondta, 
hogy először a Szentély készüljön 
el és utána a Frigyszekrény és 
azután az edények.”

Mózes így válaszolt: „Téged 
Be cálélnek hívnak, ami annyi je
lent: az Örökkévaló árnyékában, 
mert pontosan tudtad, hogy ho
gyan kell értelmezni a szavait, 
mintha csak az árnyékában len
nél. (Talmud  Brachot 55a)”

Hogy mélységében is megért
sük ezt a nehéz talmudi részt, 
ismernünk kell a Szentély és az 
edényeinek a jelentőségét. Ahhoz 
azonban, hogy ezt megtegyük, 
meg kell értenünk a kapcsolatot 
a testünk és a lelkünk között.

Anyagi világban élünk és a lel
künk is anyagi testbe van kény
szerítve. Ezért van az, hogy a fizi
kai élményeket nagyobb átéléssel 
éljük meg és ezek motiválják a 
szívünket, ill. a lelkünket, írja a 
Széfer Hachinuch. Ennél fogva 
például az ünnepnapok evésivá
sának célja, hogy kihozza a lel
künk spirituális örömét. Magával 
az örömmel kapcsolatban álló 
cselekedet, idézi elő a boldogsá
got, és nem a boldogságon való 
gondolkodás.

 Azok a helyénvaló cselekede
tek, amelyek által az egyén el
éri a helyes belső állapotot, írja 
a Széfer Hachinuch. Ez az oka, 
hogy az egyénnek el kell mélyed
nie a Tóra tanulmányozásában 
még akkor is, ha a belső mozga
tórugója nem a Tórában önma
gáért való elmélyülés, mert a ta
nulás segítségével idővel eljut 
erre a szintre.

A fenséges és tiszteletet keltő 
Szentély úgyszintén anyagi kör
nyezetként volt jelen és mély be
nyomást tett mindazokra, akik 
csak látták. Ez az erős benyomás 
alakult át erőteljes belső érzéssé.

A fizikai tetteknek van még egy 
fontos aspektusuk azon kívül, hogy 
egy erős bensőséges kapcsolatot 
hoznak létre az Örökkévalóval. A 
mi feladatunk ebben a világban, 
hogy a fizikai létünket a lelki lé
tezésünk kontrollja alá hajtsuk. 
Amikor tetteink harmóniában 
van nak a legmélyebb spirituális 
észlelésünkkel, akkor tudjuk tel
jesíteni a „belső” feladatot, amiért 
itt vagyunk. A megpróbáltatások 
lényege – amiket a cádikok, iga
zak kapnak az Örökkévalótól – az, 
hogy feltáruljanak a lelki képes
ségek, írja Nachmanidés (1Mózes 
22,1). A helyes gondolattal végre
hajtott cselekedetek hatására a vi
lág minden szintjét átjárja a spiri
tuális energia.

A Frigyszekrényt mind kívül
ről, mind belülről arannyal kel
lett bevonni. A Bölcseink innen 
vezették le azt a gondolatot, hogy 
a tóratudósnak kívül és belül is 
ugyanolyannak kell lennie (tocho 
ke’baro), ami arra utalhat, hogy 
a belső létezését a külsővel össz
hangba kell hoznia.

Valami nagyon érdekes tűnik fel, 
ha megvizsgáljuk a Frigyszekrény 
bearanyozására vonatkozó paran
csolatot. Először van egy általános 
parancs az aranyozással kapcso
latban: „Aranyozd be színarany
nyal!” (2Móze 25,11). Ezek után a 
Tóra részletezi: „Kívülről és belül
ről aranyozd be!” Az első általános 
parancsolat a külsőre vonatkozik, 
a fizikaira, ami hatással van a bel
ső érzelmekre. Ezután a belső em
lítését követően a Tóra ismét utal 
a külső fedőlemezre . Ez a tökéle
tes belső szándék megjelenítésé
nek, illetve a belső potenciál való
ra váltásának külső megjelenését 
szimbolizálja. 

A fizikai cselekvés és a belső 
szándék közti dinamikus kap
csolatot szimbolizálja maga 
a Szentély is. Az aranyborjú 
bűne előtt nem volt szükség a 
Szentélyre, hogy az Örökkévaló 
jelenléte nyilvánvaló legyen a 
zsidó nép számára (ld. Szforno 
2Mózes 20,21). Az aranyborjú 
bűnével azonban a nép kifejezés
re juttatta, hogy szükségük van 
valamilyen fizikai entitásra, ami
re összpontosíthatják a figyelmü
ket, hogy átéljék az Örökkévaló 
jelenlétét. A Szentély erre a fel
adatra hivatott, és ezért csak itt 
lehetett átélni az Örökkévaló je
lenlétét a maga teljességében. 

A Mesech Chochma, a Tóra 
egyik kommentátora megjegy
zi, hogy a Ki Tisa hetiszakaszban 
a Szentély leírását a Szombat 
témája követi, míg Vajakhel 
hetiszakaszban a sorrend meg
cserélődik. A Sabesz megerősíti 
a hitünket az Örökkévalóban, a 
Világ Teremtőjében. A Szentély 
létének eredeti célja az arany
borjú bűnét megelőzően az 
Örök kévalóba vetett hit külső ki
fejezését szolgálta és nem a hit 
előidézését, mert az már min
den egyes zsidón ott nyugodott, 
akárhol is volt. A Szentély ere
deti célja mindössze a hit erősí
tése volt, hasonlóképpen, ahogy 
ma a Sabesz teszi. Eredetileg 
funkciójuk alapján tehát nem 
lett volna ellentét a Szentély és 
a Sabesz között, ezért a Ki Tisa 
hetiszakaszban a Szentély Sabesz 
előtt található. 

Az aranyborjú bűne után a 
Szentély szükségessé vált, figyel
meztetésként az Örökkévaló fo
lyamatos jelenlétére. A Szentély 
megépítése a továbbiakban már 
nem az égi szolgálat megnyilvá
nulását jelentette, hanem a szol
gálat előfeltételét. Ennél fogva a 
szentélyi munkálatok és a szol
gálatok már nem voltak a továb
biakban megengedhetőek Sa
besz  kor. Erre találunk utalást a 
Vajakhel hetiszakaszban, misze
rint a Sabesz tárgyalása megelő
zi a Szentély tárgyalását és in
nen levezethető, hogy a szentélyi 
szolgálat tilos Sabeszkor.

Most már válaszolhatunk egy 
híres kérdésre: Ha a Szentély az 
aranyborjú bűne miatti engesz
telést szolgálja, akkor miért előzi 
meg a Szentély építése a Trumah 
hetiszakaszban az aranyborjú 
bűnének tárgyalását a Ki Tisa 
hetiszakaszban?  

A válasz az, hogy a Szentély fel
építésének két célja volt: 

Az első célja a zsidó nép spi
rituális vágyódásának megvaló
sítását szolgálta, ami megelőz
te az aranyborjút. Mindössze a 
második cél – az isteni jelenlét 
földi lakhelyének létrehozása – 
követte az aranyborjú bűnének 
elbeszélését.

Mózesnek előbb lett megpa
rancsolva a Szentély, mint ahogy 
az aranyborjú történt. Akkor még 
a Szentély szerkezetének másod
lagos szerepe volt és az edények 
– amiken keresztül a nép kife
jezné az érzelmeit az Örökkévaló 
iránt – bírtak elsődleges fontos
sággal. Ezért említette Mózes az 
edényeket először. Ekkor még a 
zsidók messze a világ természe
tes rendje felett álltak, ahol a ház 
megelőzi az edényeket. Nem volt 
szükségük egy királyi építmény
re, ami az Örökkévaló szentségé
nek lakhelyéül szolgál.

Becalél azonban a parancsot, 
hogy építse meg a Szentélyt, az 
aranyborjú bűne után kapta, 
ami alapján megértette, hogy az 
Örökkévaló szándéka egy ben
sőséges szellemi atmoszféra lét
rehozása, ami az edényeken ke
resztül fejeződik ki. Becálél 
megértette azt, amit Mózes nem: 
Mózes eredeti parancsolatának 
sorrendje fontos volt, mert az 
Örökkévaló tudta, hogy a zsidó 
nép bűnbe fog esni.

A Szentély szó a Pekudei 
hetiszakaszban ismétlődik: „Ezek 
a hajléknak, a tanúság sátrának a 
számításai” (2Mózes 38,21). A haj
lék (határozott névelővel) eredeti 
célja az volt, hogy általa a zsidó nép 
kifejezhesse és kézzelfoghatóvá te
gye a belső érzelmeit és hitét. A 
Bűn után a Szentély a „szemtanú
ság Szentélye” lett, az a hely, ahol 
az Örökkévaló jelenléte átélhető. 

Van mindebből számunkra egy 
fontos tanulság. Nem szabad ál
szentnek éreznünk magunkat, ha 
nem a legteljesebb átéléssel hajt
juk végre a micvákat, bár tudjuk, 
hogy úgy kéne éreznünk. Amíg 
törekszünk arra, hogy elérjük ezt 
a szándékot, a cselekedeteink el
juttatnak minket ehhez a célhoz. 
Arra is emlékeznünk kell, hogy 
még a spirituális ihlet tetőfokán 
sem szabad lebecsülni a fizikai 
micvák minden részletének pre
cíz betartását, mert ez a spirituá
lis érzelmek betetőzése. Nélkülük 
a teljesség megvalósulásának le
hetőségét veszítjük el.

Rabbi Zev Leff 
Fordította: Sch. T.

Forrás: aish.com
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A Tóra így ír a kohen gádolnak 
(a főpapnak) a ruházatára 

szánt adományozásról:
„A fejedelmek pedig hozták a 

sóhám köveket és a foglalni való 
köveket az efódhoz (egy kötény-
szerű ruhadarab) és a melldísz-
hez” (2Mózes 35,27)

Miért emeli ki a Tóra, 
hogy a fejedelmek voltak a 
zok, akik a köveket vitték? 
Rá si (Rabbi Slomo ben Jichok, 
aki 1040tól 1104ig élt, és 
az egyik legnagyobb Tóra és 
Talmudkommentátorként tart
ják számon) bölcseink szava
it idézi, akik itt azt jegyzik meg, 
hogy a törzsek vezetői, a fejedel
mek vittek utoljára adományo
kat a Szentélynek. A fejedelmek 
így mondták: „Mi engedjük az 
embereknek, hogy adományoz
zanak, amit csak akarnak, mi 
pedig azt adományozzuk, ami 
még hiányzik.” Azonban az em
berek mindent odaadtak, ami
re szükség volt. A törzsek veze
tői megkérdezték: „Mit tehetünk 
még hozzá?”. Egyedül a különle
ges kövek maradtak, amire még 
szükség volt, így a fejedelmek 
azokat vitték. Ezen halogatás 
miatt a rosszallás jeleként a feje
delmek héber nevéből (nesziim) 
eltűnik egy jud betű a Tórában.

Rabbi Jerucham Lebovitz eh
hez azt fűzi hozzá, hogy a fejedel
mek eredeti szándéka valójában 

nemesnek tűnhet. Azt mondták, 
hogy a végén majd biztosítanak 
mindent, amire még szükség van. 
(A Szentélyt adományokból épí
tették fel, kivéve a tartóoszlopok 
alapjait, amelyek a kötelező kö
zösségi alapból származnak. A 
fejedelmek úgy hitték, hogy több 
minden szükséges, mint amit az 
emberek az adományaikkal biz
tosítani tudnak; alábecsülték a 
buzgóságukat és bőkezűségü
ket!) Az ajánlat a részükről nagy
lelkűnek tűnik. Mégis innen azt 
tanulhatjuk, hogy mivel tettük
ben felfedezhető volt egy árnya
latnyi restség, a viselkedésüket a 
Tóra helytelennek ítéli, ezzel ér
demelték ki a rosszallást.

Amikor egy rossz tulajdonsá
gunk lehet a mögöttes mozgatója 
a viselkedésünknek, ügyelnünk 
kell rá, hogy tisztában legyünk 
vele, mi is a valódi motivációnk. 
Ez kiváltképpen vonatkozik a 
lustaságra. Egyszerű dolog jól 
hangzó indokokat találni, hogy 
miért nem teszünk meg valamit. 
Amikor a restség lehet a valódi 
ok, amiért nem cselekszünk, gya
nakodhatunk, hogy csupán azt 
akarjuk megmagyarázni, miért 
mentjük fel magunkat. 

Rabbi Kalman Packouz
Forrás: aish.com

Fordította: 
Bálint Lea

Pikudei -
Ok vagy ürügy

„Szólj Izráel fiainak, hogy szed-
jenek nékem ajándékokat...” 
(Exodus 25:2)

Joggal merül fel a kérdés a fen
ti idézettel kapcsolatban, hogy a 
Tóra miért a venni (קח) és nem az 
adni jelentésű (נתנ) gyökből kép
zett igét használja.

Rabbi dr. Abraham Twerski 
szerint azért, mert az ember alap
vető természeténél fogva arra tö
rekszik, hogy minél több mindent 
megszerezzen és aztán azokat meg 
is tartsa, így az „adni” ige esetleg 
tudat alatt eleve ellenállásba üt
közne sokaknál. A venni ige afféle 
„mézesmadzagként” szolgál, mert 
mindenki szeret kapni.

Ez viszont nem egyetemes igaz

ság. Vannak emberek, akik meg
alázónak érzik, hogy bármiféle 
segítséget elfogadjanak. Egyesek 
annyira törekednek a másoktól 
való függetlenségre, önállóságra, 
hogy akár az egészségüket is képe
sek kockára tenni, csak ne kelljen 
mástól segítséget kérniük.

Bár a Talmud dicséretesnek 
tartja, ha valaki inkább szegényes 
körülmények között él, mint hogy 
cedókét (adományt) fogadjon el, 
kritizálja azt, ha valaki nem fo
gadja el a segítséget, amikor pedig 
tényleg szükséges. Rabbi Ovádjá 
miBartenura azt mondja, hogy az 
az ember, aki nem könyörületes 
saját magával szemben, valószí-
nűleg másokkal sem lesz az.
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Trumá - Adni és kapni

Vájákhél -
Bátorság és ambíció

A Tórában így áll a Miskán (a 
hordozható szentély) építé

sénél a munkások toborzásával 
kapcsolatban: „És minden em-
ber, akit a szíve motivált, jött.” 
(2Mózes 35,21)

Ramban, Nachmanidesz ma
gyarázza, hogy szükségük volt 
a szívükből jövő motivációra, 
ugyanis egyiküknek sem volt ko
rábbi tapasztalata és a Szentély 
építéséhez szükséges képessége. 
Nem voltak ott tanárok, akik ta
nítsák őket. Azonban voltak em
berek, akiknek volt bátorságuk, 
hogy odamenjenek Mózeshez és 
mondják neki: „Mindent megte
szek, amit mondasz.”.

Rabbi Jerucham Lebovitz meg
jegyezte, hogy ha megnézzük a vi
lág igazán gazdag embereit, látni 

fogjuk, hogy ők nagyszerű kez
deményezők. Jelentős különb
ség van azok között, akik a remek 
kezdeményezőkészségük által el
érik a csúcsot és azok között, akik 
ennek a hiányában hátra ma

radnak. A Tóra megjegy
zi, hogy azok az emberek, 
akik sikeresek voltak a 
hajlék építésének a mun
kálataiban, azért voltak 
azok, mert meg volt ben
nük a belső bátorság, hogy 
előlépjenek és ajánlkozza
nak, hogy megteszik, ami 
szükséges.

Tudatosítsuk magunk
ban éle tünk azon pil
lanatait, amikor erős 
vágyat éreztünk, hogy el
érjük a spirituális nagy
ságot. Ezek az emlékek 
hajtsanak előre minket 

a jövőben, hogy még jobban tö
rekedjünk igazi eredmények el
érésére. Legyen bátorságunk, 
hogy megtegyük, amit kell. Az, 
akinek erős motivációja van 
arra, hogy elérjen valamit, fel 
fog fedezni magában olyan te
hetségeket és képességeket, 
amik ambíció nélkül soha nem 
aktivizálódtak volna.

Rabbi Kalman Packouz
Fordította: 

Hemera Ákos
Forrás: aish.com

Mindennek megvan a maga 
ideje. Ahogy a Prédikátor köny
vében írja Salamon: „Mindennek 
rendelt ideje van, és ideje van az 
ég alatt minden akaratnak...”

Vannak olyan idők, amikor 
függetlennek és önállónak kell 
lennünk és van, amikor el kell fo
gadnunk a segítséget, sőt egyene
sen kérni azt. Aki képtelen elfo
gadni mások segítségét, amikor 
pedig szüksége van rá, annak ál
talában alacsony az önértékelé
se, illetve nem akar lekötelezettje 
lenni egy esetleges jótevőnek.

Talán ezért használja a Tóra 
a „szedjenek nekem” kifeje
zést az „adjanak nekem” helyett. 
Tudnunk kell adni, de ugyanak
kor kapni is, ha szükséges.

Kalász Marietta
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Ez a hetiszakasz abban külön
bözik a Tóra más szakaszá

tól, hogy hiányzik belőle vala
mi, ami Smottól kezdve minden 
más szakaszban megtalálható: 
Mózes nevének említése. Attól 
kezdve, hogy először megjelenik 
a Tóra szent lapjain a kisbaba a 
nílusi nádasban egy kosárban 
ringatózva, Mózes neve számta
lanszor említésre kerül minden
féle kontextusban. Azonban ezen 
a héten nem. Miért?

A Talmud azt mondja, hogy 
mikor Mózes igyekszik rávenni az 
Örökkévalót, hogy megbocsájtson 
a zsidó népnek az aranyborjú 
bűnéért, azt mondja: „Ha nem 
bocsájtasz meg a népnek, törölj 
ki a Könyvedből”. Az Örökkévaló 
nyilvánvalóan nem bocsájtott 
meg teljesen, Mózes nevét pedig 

mellőzi a Tóra egy részében, eb
ben a hetiszakaszban.

Az Örökkévaló bizonyára nem 
véletlenszerűen választotta ki ezt 
a szakaszt. Milyen üzenetet hor
doz az, hogy a Tecáve szakaszra 
esett a választás? A megoldást ott 
kell keresni, hogy Mózest a valaha 
élt legnagyobb prófétaként tart
juk számon. Miben különbözött 
az ő prófétai nagysága másokétól? 
Maimonidesz úgy magyarázza, 
hogy Mózes spontán próféciával 
lett megáldva. Más prófétáknak 
extatikus állapotba kellett kerül
ni, mielőtt képesek lettek a pró
féciára. A Királyok Könyvében ol
vashatunk Elisháról, aki zenészt 
hívott, hogy segítsen egy maga
sabb szintű tudatállapotba ke
rülni. Mózesnek azonban nem 
kellett különösebb előkészület. 

Tecáve - 
A szentség bennünk

Ki Tiszá - A fél sékel
FÉLÚTON

Minden zsidónak adomá
nyozni kellett „Máchácisz 

háSékel”t, fél sékelt a napi kö
zösségi áldozatokra, melyet a pa
pok végeztek az oltá
ron az egész nép javára 
(Shmot 30:13). Ezt az 
egységes mértéket fi
zette szegény és gaz
dag egyformán Ádár 
hónap folyamán.

Ebben a micvében 
mindenkire ugyanaz a 
mérték jut. Mindenkit 
egyformán kezel. 
Nincs különbség az 
egyének között, a kö
zösség minden tagjá
ra ugyanúgy kivetett 
fél sékel biztosítot
ta, hogy minden zsi
dó azonos arányban 
részesül ebből az értékes jócse
lekedetből. (Széfer HaChinuch). 
Az egységes ár biztosította, hogy 
a szegényeknek ne kelljen szé
gyenkeznie és a gazdagabbaknak 
se legyen erkölcsi fölénye.

Sokféle magyarázat van arra, 
hogy mit szimbolizál a fél sékel, 
de közös vonás ezekben: a zsidó 
ember tökéletlensége önmagá
ban és a közösségben.

Önmagában egy ember két fél 

részből áll. A lélek és a test egy
ségéből. A lélek az égi spiritu
ális birodalomból származik, a 
test a közönséges, fizikai, földi 
összetevő.

A fél sékel azt fejezi ki, hogy 
bármelyik alkotórész önmagában 
csak a kép fele (lásd Rábbénu 
Bachya). Mózes látomása az égi 
tűzről azt tanítja, hogy a Földön 
adományozott fél sékelnek van 
túlvilági képe: minden zsidó „test
nek” van egy megfelelő forrása a 
spirituális „lélekben” odafenn. 
(Szfász Emesz, Skálim 5647). A 
Tóra parancsolatainak teljesí
tésekor a test egységbe kerül a 

Mindig természetesen és köny
nyedén tudott kommunikálni az 
Örökkévalóval. Jámborsága és 
becsületessége által olyan spiri
tuális szintre fejlődött, hogy külső 
ösztönzés nélkül is állandóan ké
pes volt a próféciára. 

Az e heti szakasz kiemeli egy 
külsődleges stimuláló eszköz je
lentőségét, az öltözködés spiritu
ális szerepét. Bizonyosan a papi 
öltözet, melyet ebből a szakasz
ból ismerünk meg, teszi a főpa
pot főpappá. Mikor felöltötte a 
szent öltözetét, a papi szentsé
get is magára vette, ami nélkül 
nem lett volna képes elvégezni a 
templomi szolgálatot. A Talmud 
szerint azt a főpapot, akinek akár 
csak egy dolog is hiányzott az öl
tözetéből, nem lehetett főpapnak 
számítani a szolgálat szempont
jából. Azaz a papi öltözék a kül
ső eszköz a szentség állapotának 
eléréséhez.

Ennek fényében érthetjük meg, 
hogy miért a Tecáve szakaszt vá
lasztotta az Örökkévaló Mózes 

nevének mellőzésére. Nemcsak 
a ruhákra vonatkozó törvények 
nem vonatkoznak Mózesre, ha
nem a ruhákhoz kapcsolódó kon
cepció sem. Annyira tiszta és 
szent volt, hogy prófétai szent
sége a lénye része volt, nem egy 
időlegesen magára vett feltétel.

Mi nem várhatjuk el magunk
tól, hogy elérjük Mózes vagy más 
bölcsek spirituális szintjét, még
is követhetjük őket saját képessé
geink szerint. Meg kell találnunk 
magunkban azokat a tulajdonsá
gokat, amiben személyesen kima
gaslunk – legyen az a kedvesség, a 
jótékonyság, törődés a betegekkel 
vagy bármi más – és ezt mélyen in
tegrálnunk kell személyiségünkbe, 
hogy lényünk része legyen. Ez nem 
igényel időt, erőfeszítést, csak szel
lemi és érzelmi energiák invesztá
lását. Ennek a befektetésnek ga
rantáltan bámulatos haszna van.

Rabbi Naftali Reich 
Fordította: G.Sz .
Forrás: torah.org

lélekkel. Csak ebben a szintézis
ben lesznek „egy egész egység”. A 
kompromisszum csak félmegol
dás; hiányzik a teljesség.

A fél sékel azt is kifejezi, hogy 
minden zsidó önmagában hiá
nyos, s csak fele az egésznek, ha 
nem tartozik a közösséghez és 
nem azonosul vele.

A zsidó ember a zsidó nép tag
ja, szüksége van a többiekre és 
azoknak is szükségük van rá. Ha 
csatlakozik a közösséghez és azt 
a „másik felé”nek érzi, akkor 
szépen kiegészítik egymást. Az 
„áchdusz” (egység) ideális álla
pota valósult meg a Szinájhegy, 
mikor minden zsidó ott állt, mint 
„egy ember, egy szív”. Ez a töké
letesség minden egyes ember
ben is megjelent, amikor a fizikai 

hiányosságok is meggyógyultak, 
hogy minden zsidó egész és fedd
hetetlen legyen a Tóra átvétele
kor. Amikor viták keletkeznek, 
Izráel gyermekei nincsenek egy
ségben és nem élnek az „egy nép 
az országban” elv szerint (Sábesz 
délutáni Ámidáima).

Jellemzően az összegyűjtött fél 
sékelek közösségi célok
ra lettek felhasználva, a 
napi állandó áldozat be
szerzésére, ami szintén 
két részre volt osztva: 
egy bárány lett áldozva 
hajnalban a napi szol
gálat kezdetekor, a má
sik délután, a nap vége 
felé (Bámidbár 28:4). 
A két félre osztott áldo
zat harmonikus kom
binációja folyamatosan 
emelkedett az embertől 
az égbe.

Magában sem a test, 
sem a lélek nem egész. 
Egyedül sem az egyén, 

sem a közösség nem alkot egé
szet. Ez csak a félút.

Együtt azonban, ha egy célért 
egyesülnek, előre tudnak jutni a 
spiritualitás felé, az Övaló szol
gálata felé és a tökéletességhez.

Rabbi Osher Chájim Levene
Fordította: G.Sz .
Forrás: torah.org
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Oblath András nevéről – 
aki a Lativ Kolel rend-

szeres tanulója és támogató-
ja –  a Dob utcai BAMO kóser 
bolt juthat eszünkbe. András 
a bolt vezetésén kívül, ami-
kor szabadideje engedi, ko-
moly családfakutatást végez. 
A beszélgetésből megtudhat-
juk, hogy hogyan indította el 
a kóser üzletet, hogy milyen 
izgalmas élményekkel jár, 
ha az ember felkutatja rég 
feledésbe merült rokonait, 
és hogy mi volt az az út, ami 
mindehhez elvezette őt. 

Évek óta gyűjtesz adatokat a 
családfádhoz, több száz név 
szerepel már rajta, és a csa-
lád történetét és megírtad. 
Mindez hatalmas anyagot ké-
pez. Honnan jön ez az érdek-
lődésed, és mi indított el téged 
egy ilyen nagy munkában?

Minden Kaufmann Sára, a nagy
mamám felől indult. Rengeteget 
mesélt a családról, a tokaji roko
nokról. Engem mindig érdekelt a 
család múltja, hogy kik voltak a ro
konok, és mit csináltak. A felmenő
im iránti érdeklődésem volt tulaj
donképpen az induló dolog a zsi
dósághoz is. A kutatás konkrétan 
1997ben kezdődött. A „Jewishgen” 
nevű internetes családfakutató 
programon keresztül írt nekem 
egy emailt egy Amerikában élő 
Oblatt. Az iránt érdeklődött, hogy 
vajon rokonok vagyunke. Azt vá
laszoltam, hogy fogalmam sincs, 
és hozzá tettem, hogy zsidó va
gyok, hátha ezen a nyomon el le
het indulni a rokoni szálak fel
göngyölítésében. Kiderült, hogy 
ő is zsidó (és mint később meg
tudtam, minden Oblatt és Oblath 
az), és hogy rabbi Amerikában. 
Elkezdtünk levelezni. Ő mutatta 
meg nekem azt, hogy hogyan mű
ködik a Jewishgen, és akkor el
kezdtem oda fölrakni információt 
a nagyszüleimről, dédszüleimről. 
Ezen az oldalon talált meg példá
ul egy Jónap nevű rokon. A Jónap 
egy kohenita család, Jomtovból 
lettek magyarosítva. 

Innentől kezdve folyamato
san csinálom a családfát. Először 
egyedül kutattam levéltárakban, 
most már vannak segítőim is. 

Mi volt a legérdekesebb a ke-
resésben, kutatásban?

A családfakutatást soha nem le
het abbahagyni. Ha az ember el
kezd kutatni egy ágat, mindig 
kiderül valami új, ami nagyon jó
pofa. Nagyon érdekes volt példá
ul Szlovákiában kutatni a levél
tárban, megnéztem azt a helyet, 
ahonnan elvileg az Oblattok szár
maznak. Ez Nyitra alatt egy kis 
községben, Ürményben van. 
Onnan mentek el mindenfelé. 
Elkezdtem sírokat is kutatni, hátha 
találok sírt Oblatt névvel. Balaton 
környékét – Balatonfüredet, 
Csopakot – néztem át, és kide
rült, hogy nincsenek már sírkövek 
a temetőkben. Ezért csináltam 
egy alapítványt a temetők rend
be hozására. Próbáltunk pályáz
ni, de a vállalkozás nem volt sike
res, úgyhogy végül csatlakoztam 
Szabó Smilhez, aki szintén teme
tők rendbehozásával foglalkozik. 

Tehát eleinte anyakönyvi ki
vonatokat keresgéltem levéltá
rakban, majd skype on, ema
ilen, facebookon 
kerültem kapcsolat
ba emberekkel. Ami 
érdekes volt, és ami
re büszke vagyok, 
az egy rég nem lá
tott rokon felkuta
tása. Nagyapámnak 
volt egy unokatestvé
re, Sümegen lakott. 
Steiner Öcsinek hív
ták, apám úgy em
lékszik vissza rá, 
hogy roppant rossz
csont gyerek volt. Felhívtam 
Sümegen az egy szem Steiner 
nevű embert, hátha megtudok 
valamit Öcsiről. Azt mondta ez 
az ember, hogy ők Kaposvárról 
származnak. Aztán így folytatta: 
„Az, akit ön keres, kedves uram, 
az már rég kiment Kanadába”. 
Így tudtam meg, hogy Steiner 
Öcsi ’57ben lelépett Kanadába. 
Egy amerikai családfakutató lis
tára írtam, hátha valaki tud se
gíteni megtalálni Öcsit, azaz 
Steiner Dezsőt. Egy kedves em
ber olvasta a beírásomat, és kike
reste a bevándorlási listán, hogy 
kik érkeztek ’57ben. Talált egy 
Steiner Dezső nevű embert, aki a 
keresett év áprilisában vándorolt 
ki. Elküldte nekem az adatait, és 
amikor válaszoltam, hogy bizo
nyára ez az én rokonom, akkor 
ez a kedves ember személyesen 

felkereste őt, és elmondta neki, 
hogy az unokatestvére fia megta
lálta őt. Ez körülbelül 10 éve volt, 
azóta is tartjuk vele a kapcsola
tot, és személyesen is találkoz
tunk Öcsivel. 40 évig nem tud
tunk róla semmit, és ő se rólunk, 
nagyon érdekes volt, hogy köz
bülső segítséggel meg tudtam ta
lálni egy tulajdonképpen nagyon 
közeli rokont, hiszen ő édesapám 
első unokatestvére. Ami a rég el
vesztett rokonok megtalálásán 
kívül még érdekes, az annak ki
derítése, hogy milyen hírességek 
voltak a családban. Még az is jó
pofa, hogy a család egyik ága ne
mesi oklevelet kapott, tehát van 
nemesi címerünk is.  Szerencsénk 
van abból a szempontból, hogy 
csupa olyan családnév van ná
lunk, ami egyedülálló, azaz min
den ilyen vezetéknevű ember egy 
családra vezethető vissza. Ha ta
lálsz ilyen nevű embert, az biz
tos hogy rokon. Vicces volt az 

is, amikor te mondtad, hogy az 
egyik dédnagymamád Oblatt 
volt, és hogy együtt kiderítettük, 
hogy az unokatestvéreim neked 
másodunokatestvéreid – a másik 
ágamon. Egyszer bejött a bolt
ba egy lány, és mondta, hogy ő 
is Oblatt unoka. Mindkettőtök 
családfája megvan az anyagban, 
amit összegyűjtöttem. 

Az Oblath ágról talált ada
tok majd 400 évre nyúlnak visz
sza. Érdekes, hogy az anyai ágam 
is Nógrád megyéből származik, 
csakúgy, mint az Oblattok egy je
lentős része.  Így az anyai oldal ku
tatása során nagyon sok Oblattba 
ütköztem. Amikor találok vala
mit, azt mindig bepasszintom 
a családfába a megfelelő hely
re. Érdekes megfigyelni a ne
veket is. Ugyebár abban az idő
ben az ember akár négy névvel is 

szerepelhetett az anyakönyvi ki
vonatban. Pl. egy Anna szerepel
hetett még Nina, Nanett néven 
is, és emellett lehet, hogy a héber 
neve teljesen más volt, pl. Eszter. 
Vagy egy Eszter szerepelhetett 
Etelka, vagy Netka néven is.

Mit üzen számodra a csalá-
dod története, és mindaz, 
amit megtudtál a kutatás so-
rán a felmenőidről?

Érdekes, hogy tulajdonképpen 
konzervatív gondolkodású, hagyo
mánykövető ember lett belőlem. 
A valláshoz és a vallásos értékek
hez részben a családfán keresztül 
jutottam el. Tehát onnan indult el 
a zsidósághoz való közeledésem, 
hogy a családommal ilyen módon 
kezdtem el foglalkozni. Én 6 éves 
voltam, amikor anyukám mond
ta, hogy zsidók vagyunk, és en
gem már nagyon korán elkezdett 
érdekelni, hogy ez mit is jelent.

14 éves koromban totálisan 
kitört belőlem az, hogy én töb
bet akarok tudni erről az egész
ről. Anyám ekkor felkereste 
Hoffberger Laci bácsit, a Hunyadi 
téri zsinagóga akkori rabbiját, és 

nála kezdtem el ta
nulni. Végül is elju
tottam arra a szintre, 
hogy azt mondjam, 
irány az orvos. 
Megtörtént a körül
metélés, 18 évesen 
pedig sor került a 
barmicvómra. 1990
ben vettem vissza 
a nevemet, ugyanis 
én Vámosnak szü
lettem. Úgy érez
tem, hogy ez kell az 

identitásomhoz. Ekkoriban halt 
meg az Ausztráliában élő nagy
bácsim, és örököltünk tőle pénzt. 
Anyám kiküldött apámmal együtt 
Angliába, hogy ott tanuljak. Én 
pedig mondtam, hogy ha már 
Anglia, akkor megnézem az ot
tani zsidó közösséget. Ott aztán 
meghívtak, hogy érettségi után 
folytassam kint a tanulást. Így 
Angliában tanultam egy jesivában 
fél évet. Ezt követően három évet 
Izraelben töltöttem, de ott már 
nem jesivába jártam, hanem mar
ketinget tanultam. ’94ben visz
szajöttem Magyarországra, meg
nősültem, született két gyerekem, 
Ádám és Júlia. Ünnepekkor 
ugyan elmentem a zsinagógá
ba, de elég távol voltam a val
lástól. Tartottunk vallásos eskü
vőt a Hősök Templomában, de 
nem voltunk aktívak. A válásom 

Interjú Oblath Andrással
a Bamo kóser bolt tulajdonosávalIn

te
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...tehát a történetmesé lés volt 
mindennek az alap ja. A család-
fakutatásnak, a zsidóság irán-
ti érdeklődésemnek és végső 
soron a boltnak. A három téma 
szorosan összekapcsolódik az 
életemben, ez az egész egy ívre 
fűzhető föl. 
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után újra elkezdett érdekelni a 
vallás. Amikor Katival, a mosta
ni feleségemmel megismerked
tem, akkor már egyenes volt az út 
visszafelé ahhoz, ami engem ér
dekelt. Megtaláltam azt a szintet 
a vallásban, ami engem érdekel. 
Szombat, kóserság, reggeli tfilin, 
napi háromszori imádkozás, ci
cesz, mindez megvan, mindez 
teljesen evidens. De persze le
hetne sokkal magasabb szintre is 
kerülni. Ezek szépen lassan ma
guktól jöttek. Kati, semmit nem 

erőltettet, én így elértem azt a 
szintet, ahol azt érzem, hogy most 
jól vagyok. Ezután jött a kóser 
bolt. Felmerült a kérdés, hogy mit 
is együnk. Kati már hosszú évek 
óta tartotta a kóserságot, de nem 
volt kocsija és pénze, hogy Bécsbe 
kijárjon. Néha kapott Izraelből 
élelmiszert, és a kis boltban vásá
rolt. Mondtam neki, hogy az biz
tosan nem normális, hogy csak 
ennyi mindent lehet itthon venni. 
Elkezdtük megfigyelni, hogy hány 
ember van, aki valamilyen módon 

tartja a kóserságot. Így vágtunk 
bele lassan a boltba. 

Mesélj még egy kicsit a 
boltról!

A bolt elég nehéz ügy. Talán pár 
száz család van, akik valamilyen 
módon kósert tartanak. Ebben 
benne vannak az itt élő izraeliek, 
grúzok, ez összesen pár száz vá
sárlót jelent. 

Ugye mindent külföldről kell 
behozni, ezért drágább, mint a 
nem kóser étel. Ebben nem le
het versenyezni. Ahogy látom, 
az elmúlt egy évben, minden hó
napban ugyanannyi a bevétel, 
mert mindig ugyanannyi a vásár
ló. Biztos minden évben van pár 
család, aki betér, vagy aki vissza
tér a vallásba, és van, aki kimegy 
Izraelbe vagy máshova. Nagyon 
sok vallásos ember kiment kül
földre a rendszerváltás után. Ha 
ők itt maradtak volna, és a gye
rekeikkel itt élnének, akkor len
ne egy közösség most. De hát 
megházasodni és zsidó életet élni 
könnyebb külföldön. Remélem, 
hogy a kóser bolt ad egy löketet 
az embereknek ahhoz, hogy úgy 
érezzék, itt is lehet élni, hogy aki 
itt akar maradni, az legalább tud
jon mit vásárolni. Ha csak egykét 
dolgot, akkor egykét dolgot, de az 
alapvető termékek meglegyenek. 
Egy éve van a bolt ezen a helyen, 
előtte egy évig a Katona József ut
cai irodában volt, egy kis helység
ben, ahol lehetett vásárolni.

Említetted, hogy csupán né-
hány száz vásárló van, gon-
dolom ők is nagyjából állan-
dó vendégek. Úgy képzelem, 
hogy egy viszonylag zárt ven-
dégkörnél kialakulnak isme-
retségek, a boltos megtanul-
ja, hogy ki mikor jön, mit 
szeret venni. Akár egy falu-
ban. Valóban kialakult egy 
ilyen hangulat a boltban?

Már többen kérdezték, hogy mi
ért nem csinálok egy kávézót a 
bolt mellé, ahová a vásárlók leül
hetnének, beszélgethetnének vá
sárlás előtt vagy után. Talán ez 
azt jelenti, hogy a boltnak lehetne 
közösség formáló ereje. A Katona 
József utcában mindig jelen vol
tam, így én jobban megismertem 
a vevőket. Sajnos a Dob utcai bolt
ban nem tudok mindig jelen lenni, 
hiszen árukat kel nézni, levelez
ni kell külföldiekkel, rohangálni 
kell a két iroda között. Tehát sok a 
külső teendő. De azért azt hiszem, 

néha kialakul ilyen hangulat.

A feleségedet, Katit hol is-
merted meg?

Van egy másik cégem, ami bizto
sítással foglalkozik, és kötöttem 
Katinak is lakás és életbiztosítást. 
Egyébként anyukámon keresztül 
ismertem meg. A biztosítás köté
se előtt már 7 évvel ismertem őt, 
ilyenolyan zsidó rendezvényen 
találkoztunk, tudtam róla, hogy 
nagyon vallásos, és ha volt valami 
kérdésem, akkor fölhívtam. A vá
lásom után ő hívott fel, hogy segít
sek neki valami munkában. Akkor 
már két éve nem is beszéltünk 
egyáltalán. Aztán kaptam tőle egy 
„Kasrut” című könyvet, mondta, 
hogy olvassam el a könyvet, mert 
ha ezt elolvasom, akkor biztos, 
hogy soha többé nem fogok tréfli 
(nem kóser) húst enni. Mondtam, 
hogy ez hülyeség. Azóta nem et
tem tréfli húst. 

Visszatérve a kezdetekhez, te hát 
a történetmesélés volt mindennek 
az alapja. A családfakutatásnak, a 
zsidóság iránti érdeklődésemnek 
és végső soron a boltnak. A három 
téma szorosan összekapcsolódik 
az életemben, ez az egész egy ívre 
fűzhető föl. A nagymamám mesélt 
a zsidóságáról, a gyerekkoráról, és 
én erre nagyon fogékony voltam, 
meg volt bennem a nyitottság. A 
nagyapám nem tudott mesélni, 
mert ő meghalt, amikor 8 éves 
voltam. 

Régóta azt érzem magamban, 
hogy a zsidóságért akarok valamit 
tenni. Olyan munkát akartam, 
ami segít abban, hogy a zsidóság 
fennmaradjon. Nem is akarok in
nen elmenni, én itt szeretnék ten
ni valamit. Itt vannak a gyerekeim 
és a barátaim. Érdekes, hogy a ba
rátaim – akiknek nagy része nem 
is zsidó  sokkal jobban elfogad
ták pl. az én szombattartásomat, 
mint mondjuk a családom, akinek 
problémát jelent, hogy szomba
ton nem tudnak elérni.

 Az elkészített családfa per-
sze megmarad az utókor-
nak, de azon túl is, a nagy-
mamádhoz hasonlóan, szok-
tál mesélni a gyerekeidnek? 

Őket még ezek a dolgok nem na
gyon érdeklik. Még kicsik, 10 és 
13 évesek. De ha nagyobbak lesz
nek, és nyitottak, akkor biztos én 
is mesélek majd nekik. 

Magyari Judit
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A máramarosszigeti ráv Chá
nán já Jomtov Lipe nagy tisz

teletnek örvendett. Megbecsülték 
a Központi Irodában. Ha gyűlésre 
hívták Pestre, a főhelyek egyiké
re ültették. Jótékonysága ismert 
volt országszerte. Listát vezetett 
azokról, akiket havonta segített. 
(Bizonyára a szánzi rabbi példáját 
követte.) A hozzá fordulókat se
géllyel támogatta. Konyhájában 
5060 személyre főztek, asztalá
tól senki nem állt fel éhesen. A 
vendégek fogadásán udvariasan 
elhárította az adományt. A posta 
azonban hozta a küldeményeket, 
amelynek nagy részét elosztotta 
vagy iskolái – chéder, jesíva – cél
jaira fordította. A Teitelbaumok 
puritán életet éltek, magukra köl
tötték a legkevesebbet.

A népiskolát a pesti vezető és 
a főispán határozott kérésére 
sem engedélyezte. Sőt, amikor a 
Központi Iroda elnöke, Reich Ignác 
meghalt, megkérdezése nélkül 
Lipschitz Lipót abaújszántói rabbit 
választották utódnak, aki veje volt 
Semen Rokéáchnak, a híres rabbi
nak. Lipschitz Lipót élénk levele
zést folytatott a tiszaeszlári per ide
jén a világ egyházi méltóságaival és 
politikusokkal, leleplezve a képte
len vádakat. De az a hír járta, hogy 
gyerekeit világi iskolába járatta. Ez 
nem tetszett ráv Lipenak és tiltako
zásával a pozsonyi bölcset is meg
kereste. A bölcs kompromisszumot 
javasolt: maradjon a diplomatikus 
Lipschitz az elnök, de helyettese a 
munkácsi hitközség vezetőjének, 
Chájim Luzer Hártsteinnek legyen 
fontos kérdésekben aláírási köte
lezettsége. Bármennyire aktívnak 

és tevékenynek bizonyult ráv Lipe, 
hetvenedik évébe lépve elfáradt. 
Második fia, Jajlis lakodalmát még 
megérte (viszont betegségére tekin
tettel nem a menyasszony házában 
Plancsován, hanem Szigeten tar
tották az esküvőt). Néhány nappal 
később 1904ben örökre lehunyta a 
szemét. Egész Magyarország meg
rendült. 24 órán keresztül özönlöt
tek a gyászolók. A gyászbeszédet 
a pozsonyi bölcs tartotta: „Suhant 
a fejsze, és letörte a chászidizmus 
Libanonjának leghatalmasabb tör 
zsét.”

Utóda elsőszülött fia, a tehet
séges Chájim Cví (Hers) lett. 
A rebecen Jajlist szerette vol
na e tisztségben látni, de a kö
zösség vezetői nem láttak okot, 
hogy ne az apa akarata érvénye
süljön. Nagy megtiszteltetés
ként a Teitelbaumok történeté
ben először Chájim Cví szerezte 
meg a jogot és címet arra, hogy 
a Szentföld jámborait támoga
tó perselyeket (amelybe péntek 
este gyertyagyújtás előtt dobtak 
pénzt és eddig a vizsnyiciek pri
vilégiuma volt) a Szentföldre jut
tassa. Kitűnő könyvet is írt Ácé 
Chájim címmel. Kéziratban ma
radt számos írása. Sajnos a bal
sors is üldözte, 8 gyermekét te
mette el. Érzékenyen érintette az 
első világháború, az utána követ
kező zűrzavar, valamint Trianon, 
amikor a chaszidizmus fellegvá
rait elcsatolták Magyarországról. 
Szívbetegséggel küszködött, or
vosai nyugalomra intették. Ő 
azonban hangoztatta „az életnek 
csak akkor van értelme, ha az em
ber kötelességének eleget tesz.” 

Békeszerető ember lévén tragé
diának érezte a közösségek közötti 
vagy azokon belüli vitákat, nézetel
téréseket, ezért tartott a csehszlo
vák Apsa felé, hogy egy ilyen gon
dot elsimítson. Sziget akkor már 
Romániához tartozott. A határ
hídon átmenve a kaput bezárták 
mögötte a románok, de a csehek
hez nem mehetett be, talán ebé
deltek vagy mást csináltak, órákig 
állhatott a két ország között télvíz 
idején hóviharban. Miután csu
romvizesen elintézte Apsán, ami
ért ment, az eszméletét vesztette. 
Visszaérkezve Szigetre néhány na
pos pihenés után Kisvárdára szán
dékozott utazni, mert ott is békét 
kellett teremtenie a viszálykodók 

között. A család és az orvosok óv
ták az úttól, mégis vállalta az uta
zást. Kisvárdán halt meg 1926. ja
nuár 21én.

Törvényes örököse egy 14 éves 
gyermek volt. Anyja Chájem 
Hers testvérét, Jajlist javasolta, 
de az özvegy követelésére a gyer
mek Zálmen Lébet választották 
meg rabbinak. Egy régenstaná
csot neveztek ki melléje.

Jajlis és az anyja elhagy
ták Szigetet. A család barátja 
Szatmáron nyitott neki kis ima
házat, bész hámedrest, ahol Jajlis 
tanulhatott és taníthatott. Majd 
hívták Nagykárolyba, s bár Meir 

Perles késői utódjának lenni 
nem kis felelősség, mégis vállal
ta. Viszont Szatmárral sem sza
kított. Szatmárnémetiben 1848 
előtt nem telepedhetett le zsi
dó (a kivétel egy zsidó vendéglős, 
Kesztenbaum Sámuel, aki néhány 
évvel hamarabb kapott enge
délyt), később áskenáz rítus jel
lemezte a várost, ahol zsidó ipari 
tanuló iskola is működött. Juda 
Grünwald, majd a fia Lézer Duved 
a chászidizmus irányába halad
tak. Jelentős jesívát alapítottak a 
városban. Az őket nem kedvelők 
status quo ante szervezetet hoz
tak létre. 1928ban Lézer Duved 
váratlan halála után Jajlis neve 
is szóba került, mint utód. Viták 
itt is adódtak, de kulturált körül
mények között. A harmincas évek 
elején Jajlis elismert rabbi lett 
Szatmárnémetiben.

Szerette volna rendezni a viszo
nyát az unokaöccsével, ezért hoz
záadta feleségül lányát. Sajnos a 
szerencse nem kísérte a frigyet, 
az asszonyka rövidesen meghalt. 
Zálmen Léb, aki nagyapja nevét 
örökölte, újra megnősült, népes 
család feje lett.

Jajlis (Joel) jesívájába rangot 
jelentett bejutni. A chászidizmus 
vezérpálcája Romániában és 
Magyarországon élő zsidók sze
mében Szatmárra került. A vész
korszakban Jajlisnak felajánlot
ták, hogy a Kasztnervonattal 
kimenekítik az országból. 

Szatmár és Sziget visszakerült 
Magyarországhoz, amelynek csak 
rövid ideig örülhettek, mert a zsi
dótörvények rájuk is vonatkoztak. 
Zálmen Lév visszautasította, hogy 
elhagyja a közösségét, kis csoma
got akasztott botjára és haladt az 
élen tucatnyi gyermekével a halál
ba. Kivívta az utókor csodálatát.

Jajlis szerint a cionisták egyet
len pozitívumának tekinthető a 
Kasztnervonat, amely – bár a 
lista állandóan változott és a le
maradtak vagy hozzátartozóik 
nem felejtettek – de tény, hogy 
számos jeles személyiséget men
tett meg. Jajlis is bírta közös
sége csodálatát, hogy volt ere
je vállalni Magyarországtól és a 
magyar nyelvterülettől távol is
kolájának és világnézetének át
mentését. Először Izraelben élt, 
de nem maradt ott. Amerikában 
azonban mozgalma egy nagy tá
bornyi hívet mondhatott magáé
nak. Mozgalma fogalommá vált. 
Amikor meghalt, a szigeti rabbi 
követte a trónon. Irányzatát so
kan vitatják, de sokan csodálják. 

Most Máramarossziget és 
Szatmárnémeti csendes. Csak 
ritkán hangos a turistáktól. 
Pestről is ellátogat az ORZSE
ról egyegy küldött. Néhány 
öreg őrzi a ráv Teitelbaumok em
lékét, történetét, amelyet most 
dióhéjban elregéltünk kedves 
Olvasóinknak. 

Deutsch Gábor 

Szatmárról 
a nagyvilágbaT
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A szatmárnémeti zsinagóga

A
rc

ké
p

cs
ar

n
ok



Forrás • A Latív Alapítvány időszaki kiadványa2011. február 9

Abarbanel az egyik legrégibb 
és legtekintélyesebb portu

gál zsidó családból származik, 
ősei Izrael legnagyobb királyá
ig, Dávidig vezették vissza csa
ládfájukat. A család Kasztíliából, 
a mai Spanyolország középső 
és északi részéről menekült el a 
XIV. század végén. Abarbanel 
Lisszabonban látta meg a napvi
lágot és már kora ifjúságában ki
emelkedő előmenetelt tanúsított 
a zsidó filozófiában. Ezenkívül 
olyan kitűnő üzleti érzéke volt, 
hogy képletesen szólva minden, 

amihez nyúlt, arannyá változott: 
V. Alfonznak, Portugália hat
évesen királlyá koronázott ural
kodójának is fülébe jutott, hogy 
hősünk mennyire jártas a pénz
ügyekben, így felkérte, hogy le
gyen a kincstárnoka.

Annak ellenére, hogy az uralko
dó kincstárnokaként Don Jichák 
igen előkelő emberré küzdötte fel 
magát a királyságban és befolyá
sos, tekintélyes emberré vált a ki
rályi udvarban betöltött magas 
pozíciója révén, nem fordítot
ta el a fejét, amikor sanyargatott 
hittestvéreinek kellett segítő ke
zet nyújtania. Amikor a marok
kói Arzila városa a mórok kezére 
került és a foglyul ejtett zsidókat 
elhurcolták rabszolgának, min
den befolyását latba vetette, hogy 
segítsen a bajba került hitsorso
sainak: aktívan közreműködött, 
hogy a zsidó rabszolgák szabadon 
bocsátásához szükséges anyagi 
források rendelkezésre álljanak, 
összegyűljön annyi pénz, ameny
nyi lehetőleg az összes fogoly ki
váltásához elegendő. Befolyásos 
és vagyonos barátjának, a pisai 

Jechiel Nissimnek is írt levelet a 
rabszolgák nevében.

Don Jichák szédítő magassá
gokat ért el a társadalmi ranglét
rán, olyan magasra jutott, ami a 
középkorban egy zsidó számá
ra elérhetetlennek tűnt. Azonban 
(mint később kiderült) ez a ha
talom, csillogás mulandó és tö
rékeny volt. Alfonz lemondott a 
trónról fia, János herceg javá
ra. A halálát (1481) követően pe
dig utódja, II. János király udva
ra arra kényszerítette Abarbanelt, 
hogy lemondjon kincstárnoki po
zíciójáról, ezenkívül az új ural
kodó megvádolta azzal, hogy 
Braganzaösszeesküvés vádjával 
kivégzett hercegnek a bizalmasa. 
A koholt vádak alapján ő is hason
ló sorsra jutott volna, mint a her
ceg, azonban az Örökkévaló a rab
bi segítségére sietett, így sikerült 
elmenekülnie és Kasztíliában lete
lepednie 1483ban. A király hatal
mas vagyonát elkobozta, de ami a 
legfontosabb, életben maradt.

Toledóban telepedett le. Új ha
zájában Abarbanel rabbi a Tanach 
(a zsidó Biblia) rejtelmeibe me
rült el. Mindössze fél év alatt 
olyan mélységeiben tanulmá
nyozta a Tanachot, melynek egy 
átfogó kommentár lett az ered
ménye, mely Józsué, Sámuel és a 
Bírák könyvét magyarázza. Nem 
sokkal később azonban a kasztí
liai királyi ház szolgálatába lépett. 
Barátjával, a befolyásos Segoviai 
Don Ábrahámmal közösen rabbi 
Jichák elvállalta a királyi ház adó
bevételeinek kezelését és a királyi 
hadsereg ellátásáról való gondos
kodást. Abarbanel itt, Kasztíliában 
is fényes pénzügyi karriert futott 
be, a mór háború idején hatalmas 
pénzösszeget kölcsönzött a királyi 
családnak.

Kasztíliai Izabella és Aragónia 
trónörököse, II. Ferdinánd 1469
ben titokban egybekeltek. A kö
zöttük létrejött érdekházasság 
célja egy erős spanyol biroda
lom kiépítése volt, valamint az, 
hogy Spanyolországot a keresz
ténység zászlaja alatt egyesítsék. 
Mivel II. Ferdinánd anyai ágon 
zsidó családból származott, a zsi
dóság remélte, hogy békében él
het majd itt. Csalódniuk kellett: 
az alhambrai rendelettel 1492
ben törvénybe iktatták, hogy a 
zsidóknak el kell hagyniuk Spa

nyolországot. Abarbanel ekkor 
min den követ megmozgatott, 
hogy rávegye a spanyol uralkodót 
a rendelet visszavonására és en
nek érdekében felajánlott neki egy 
nagyobb vagyont is. Minden erő
feszítés kudarcot vallott. Neki is el 
kellett hagynia hazáját és ezt köve
tően Nápolyban telepedett le, ahol 
csak rövid ideig tudott zavartala
nul, békében élni. Több állomás 
után Velencében kötött ki, ahol 
egy Portugália és Velence közötti 
kereskedelmi szerződés létrejötté
nél vették igénybe zseniális üzleti 
képességeit.

Magánvagyonából hatalmas 
összegeket költött a spanyol ural
kodóház megvesztegetésére, hogy 
a zsidók hazájukban maradhas
sanak. A legbrutálisabb spanyol 
inkvizítor, Torquemada nyomása 
miatt azonban nem tudta ráven
ni a kasztíliai királyi házat dönté
sének megmásítására.

Műveit három kategóriába szo
kás osztani: szövegmagyaráza
tokat, filozófiai műveket és apo
logetikákat hagyott az utókorra. 
Szövegmagyarázatai a bibliai 
kom mentárokra utalnak, és ab
ban térnek el a szokásos szöveg
magyarázatoktól, hogy a kor tár
sadalmi és politikai aspektusait 
is figyelembe veszik. Hitte, hogy 
a puszta szövegmagyarázat nem 
elegendő, hanem a Tanach szö
vegét a zsidó nép életviszonyai
nak tükrében kell magyaráznia, 
hogy igazán érthetővé és „élővé” 
tegye a szöveget. Filozófiai művei 
számot vetnek a tudományokkal, 
ill. rávilágítanak, hogyan kapcso
lódnak a tudományágak a zsi
dó valláshoz és hagyományhoz. 
Apologetikái a Messiás jövőbeni 
eljövetelének zsidó szemszögből 
való megvilágítását tárják elénk. 
Keresztény tudósok nagyra be
csülték és gyakran forrásként is 
használták Don Jichák magyará
zatait. Abarbanel munkáit azért 
tudták felhasználni, mert Don 
Jichák rabbi filozófiai értekezé
seiben a zsidóság messiásképé
vel foglalkozott.

Don Jichák Velencében hunyt 
el a 16. század legelején (1508
ban). Padovában helyezték örök 
nyugalomra. 

Fordította: K. Á. 
Forrás: 

www.jewishencyclopedia.com

Don Jichák Abarbanel és a 
spanyol ajkú zsidóság tragédiája
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szavak
Csak semmi majré!

Zsidó szavak rovatunk folyta
tódik tovább. E héten egy újabb 
olyan szóhoz érkeztünk, amely a 
magyar nyelvben főleg szleng ki
fejezésként ismeretes. 

A majré szó jelentése a ma
gyar nyelvben körülbelül annyit 
tesz, mint a félelem. Gyökere a 
héber mora (מורא), melynek je
lentése szintén félelem. 

Érzékelhető egy leheletnyi je
lentésbeli különbség, amit pont 
az enyhesége miatt nehéz is meg
magyarázni. Talán abból ered, 
hogy mivel a félelem magyar szó, 
tisztább, egyértelműbb a jelenté
se is.  A félelem ugyanis valamivel 
erősebb kifejezésnek hat, mint a 
majré, de lehet, hogy ez csak az 
én szubjektív benyomásom. 

Mindenesetre a szó létezik 
módosított formában is; mel
léknévként: majrés, illetve szép 
magyar „ikes” igeként: majré-
zik. Jiddisben ismert egy to
vábbi alakja is, a majredig (vagy 
majredik), aminek az erede
ti jelentése félelmetes, manap
ság azonban a „nagyon” szinoni
májaként használatos a beszélt 
nyelvben; pl: „esz iz majredig 
kalt”, azaz „nagyon hideg van”. 
Érdekes, hogy eredetileg nega
tív jelentése ellenére pozitív ér
telemben is találkozhatunk vele, 
ugyanúgy, ahogy magyarban is 
mondhatjuk, hogy valami „fé
lelmetesen jó” vagy „iszonyú 
szép”. 

A majré olyannyira beépült a 
magyar nyelvbe, hogy nem csak 
bizonyos szubkultúrákban hasz
nálatos, hanem irodalmi szöve
gekben, újságcikkekben is talál
kozhatunk vele. Sőt, a hatvanas 
évek szűrt levegőjének közepet
te még egy ismert aforizmában 
is megjelent, miszerint „Hárman 
voltak a paplan alatt, a papa, a 
mama, és a majré”.

Meglepő módon és általam is
meretlen okból a szó jelentése a 
magyar katonai szlengben: ka
paszkodó fogantyú a harckocsik
ban. Talán, mert aki a majrévasat 
fogja, az biztosan fél.

W.E.



Forrás • A Latív Alapítvány időszaki kiadványa 10אדר א' תשע”א

„Tiszteld Apádat és Anyádat…”
„Így mondták Rabbi Josua ben 
Élemnek, az álmában: Örülj a 
szívedben, mert te és Nánász, a 
hentes, mindkettőtök helye (el 
van készítve) az Éden kertben, 
a te részed pontosan megegye
zik az ő részével. Mikor Rabbi 
Josua felébredt álmából így szólt: 
Jaj nekem, amióta megszület
tem az Örökkévalót félem, csak 
a Tóratanulással fáradoztam, 
nem tettem meg négy ámát (kb. 
két méter) cicesz és tfilin nél
kül, nyolcvan tanítványom van, 
és most egyenlő értékűek a cse
lekedeteim a hentesével! Küldött 
Rabbi Josua a tanítványainak: 
Tudjátok meg, hogy addig nem 
lépek be a Bész háMidrásba, 
amíg meg nem láthatom, hogy ki 
ez az ember és mik a cselekede
tei, hogy ő lesz a társam az Éden 
kertben! Ment Rabbi Josua a ta
nítványaival városról városra, 
és mindenhol érdeklődött az il
lető férfi után, amíg el nem ér
kezett Nánász, a hentes város
ába. Amint belépett a városba, 
rögtön azt kérdezte a város la
kóitól: Hol van Nánász, a hen
tes? A város lakói így válaszoltak 
neki: Miért akarsz megismerked
ni ezzel a férfivel? Mi köze lehet 
egy ilyen igaz és jámbor ember
nek hozzá? Azt kérdezte Rabbi 
Josua: Milyenek a cselekede
tei? Azt válaszolták neki: Urunk, 
ne kérdezz róla semmit, amíg 
meg nem látod saját szemeiddel. 
Elszalajtottak Nánászhoz küldöt
teket, akik mondták neki: Rabbi 
Josua ben Élem kér, hogy jöjjél 
hozzá! Megrémült Nánász és így 
válaszolt? Ki vagyok én és kik az 
atyáim, hogy Rabbi Josua ben 
Élem kér engem? Azt mondták 
a küldöttek: Gyere velünk hoz
zá! Nem hitte Nánász, a hentes, 
hogy egy ilyen nagy és igaz em
ber akarja őt látni és azt gondol
ta, hogy csak gúnyt űznek belőle 
és nem ment velük. Visszatértek 
a küldöttek Rabbi Josuához és 
mondták neki: A zsidó nép fé
nye! Miért küldesz minket, hogy 
elhozzuk neked Nánászt, a hen
test, hát ő nem is akart velünk 
hozzád jönni! Azt válaszolta ne
kik: Nem térek vissza, amíg nem 
látom őt! Elment Rabbi Josua 
maga a henteshez. Látta a férfi, 
hogy Rabbi Josua jön hozzá, és 
megértette, hogy igazat mond
tak neki a küldöttek. Arcra borult 

az igaz ember előtt és mondta: 
Mi történt, hogy Izrael szent
je jött a szolgádhoz? Azt mond
ta neki Rabbi Josua: Szeretnék 
kérdezni tőled valamit. Azt vá
laszolta: kérdezz! Megkérdezte 
tőle Rabbi Josua: Mondd el ne
kem, mik a cselekedeteid, mi a 
munkád! Azt válaszolta: Uram, 
hentes vagyok és van nekem idős 
apám és anyám, akik nem tudnak 
a lábukra állni. Minden nap felöl
töztetem őket, etetem őket, meg
mosom őket a kezemmel. Felállt 
Rabbi Josua, és megcsókol
ta a fejét és mondta neki: Fiam! 
Milyen jó neked és milyen szép a 
te részed! És milyen jó az én ré
szem, hogy érdemesültem, hogy 
a társad legyek az Éden kertben!” 
(Széfer Moreset Ávot)

A Tízparancsolat közül az egyik 
legismertebb a szülői tisztelet 
micvája, évezredeken keresztül 
talán minden népnél megtalálha
tó volt. A modern világban kezd 
ennek az örökérvényűsége meg
gyengülni. A 19. századi nagy for
radalmak hatására kezdett meg
bomlani az addig meglévő szilárd 
hierarchiarendszer. A mai világ
ban élő polgárnak már nagyon 
nehéz akárkivel szemben is alá
rendeltnek éreznie magát. Nem 
tartozik a polgár tisztelettel sem 
politikai sem egyházi méltóság 
felé. Ma már nem kell egy diák
nak attól félnie, hogy a pedellus 
rácsap a botjával, ha nem tanul 
jól, mert akkor legfeljebb felje
lenti. Ugyanígy a szüleit is felje
lentheti. Jogai vannak, nem kö
telezettségei. Egyre gyakoribbak 
az állandó szülőgyerek konflik
tusok. Nézzük meg, és próbál
juk megérteni, hogyan határozza 
meg a Tóra az ember kötelessé
gét a szülei iránt!

A Tízparancsolatból az ötödik 
így hangzik: „Tiszteld apádat és 
anyádat, hogy hosszú életű legyél 
a földön, amit az Örökkévaló, a 
te Istened ad neked.” (2Mózes 
20,12) Látszólag magyarázatra 
szorul ez az idézet. Általánosan 
kötelez mindenkit a szülei tisz
teletére, függetlenül a szülő sze
mélyétől vagy személyes nagy
ságától. Hogyan lehet kötelezni 
valakit arra, hogy tisztelje a szüle
it, ha az illető nem lát a szüleiben 
semmi tiszteletre méltót? Az első 
lépés a szülői tisztelet micvájában 
a „hákárát hátov”, a hálaérzet (a 

kifejezés pontosabb fordítása: a 
jó felismerése, észrevenni, hogy 
valakitől valami pozitív dolgot 
kaptam). Az ember köteles há
lásnak lenni a szülei felé: nekik 
köszönheti, hogy megszületett, 
és ezután elsősorban kiskorában 
rengeteg energiát fordítottak rá, 
sok álmatlan éjszakájuk volt mi
atta, táplálták, ápolták, nevelték 
iskoláztatták, ruházták stb., így 
megszámlálhatatlan az a tömér
dek jó, amit egy gyerek kap a szü
leitől. Valószínűleg azért is emeli 
ki a Tóra azt a hákárát hátovot, 
amivel az ember a szüleinek 
tartozik, mert jelentős részben 
olyan időszakban játszódik, ami
re az ember nem emlékezhet, és 
amikorra már emlékezhetne, ad
digra már annyira természetes
sé válik a számára, hogy már úgy 
érzi, hogy mindez „jár neki”, ha 
valamit nem kap meg, akkor fel 
van háborodva. Ezek miatt ko
moly erőfeszítést kell az ember
nek tennie ahhoz, hogy egyrészt 
képes legyen maga elé képzelni 
(élete folyamán folyamatosan, 
hiszen amíg él, köteles tisztelni 
a szüleit, még a haláluk után is) 
azt a sok fáradozást, amit a szülei 
tettek érte, másrészt hogy meg
szüntesse magában azt az érzést, 
hogy mindez magától értetődő
en jár neki. Ezen felül ez segíteni 
fog neki, hogy az Örökkévaló felé 
is képes legyen hálásnak lennie, 
és ne érezze, hogy minden, amit 
születése óta kap, az magától ér
tetődő és jog szerint jár neki. 
Azonban ez még nem magyaráz
za meg, honnan ered magának 
a „tisztelet”nek a kötelessége, 
hiszen a hálaérzet és a tisztelet 
abszolút nem azonos viszonyu
lások. Az ember hálás lehet an
nak, akit nem tisztel, és tisztelhet 
olyan embert, akinek nem hálás. 
Minden ember a szülei által szü
letik a világra. Ez részben szintén 
valamiféle hálára kötelezi őt, hi
szen a szülei nélkül ő nem létez
ne, de talán van ebben egy mé
lyebb ok is. Két dolog, melyek 
között okokozati összefüggés 
van, mindig úgy viszonyulnak 
egymáshoz, hogy az ok a föléren
delt és az okozat az alárendelt. Az 
okozat függ az októl, és nem lé
tezik, nem jön létre az ok nélkül. 
Ugyanez érvényes a szülőgyerek 
kapcsolatra, ők is okokozati ösz
szefüggésben állnak egymással, 

a szülő az oka a gyereke létezé
sének, a gyerek az okozat. Ebből 
kifolyólag a szülő a fölérendelt, a 
gyerek az alárendelt. Azaz min
den szülőgyerek kapcsolatban 
van egy olyan aspektus, amiben 
függetlenül a szülő illetve a gye
rek személyes nagyságától, intel
ligenciájától, „jóságától”, a szülő 
fölérendelt szerepet tölt be, hi
szen ő „ok”, és ezt a tényt a gye
rek köteles tudomásul venni és 
a köztük levő viszonyt ilyen mó
don is értelmezni. Ez az, ami kö
telez minden embert, függetlenül 
a szülei személyétől illetve hogy 
milyen mértékben gondoskodtak 
róla – még akkor is, ha esetleg 
berakták egy árvaházba –, hogy 
a szülei felé tisztelettel viszo
nyuljon, egészen egyszerűen csak 
azért, mert ők az ok és ő az oko
zat! Ez egy komoly kihívás egy 
olyan társadalmi rendszerben, 
ahol szinte megszűnt az alá, fö
lérendeltség. Még egy igazi tekin
tély előtt sem mindenkinek köny
nyű fejet hajtani, egy absztrakt 
ok miatt pedig még nehezebb. 
Azonban ezen keresztül képes
sé válik az ember arra, hogy fejet 
hajtson a Teremtő előtt, ha má
sért nem, csak azért, mert ő az ok 
és a világ az okozat. 

Miben kell, hogy a gyakorlat
ban megnyilvánuljon a szülői 
tisztelet? Ételt, italt szolgáljon fel 
nekik, öltöztesse, takarja be őket, 
kísérje őket szükség szerint, il
letve tegyen meg nekik mindent, 
ami élvezetet, kellemes érzést 
okoz nekik. Mindezt kedvesen, jó 
szívvel tegye, mert ha nem, bün
tetést fog ezért kapni, még akkor 
is, ha a legelőkelőbb ételeket is 
szolgálja fel nekik nap mint nap. 
Amikor a szüleivel beszél, töre
kedjen arra, hogy nyugodtan, 
csendesen és tisztelettel beszél
jen velük. Ha alszanak a szülei, 
nem szabad őket felébreszteni, 
még akkor sem, ha emiatt esetleg 
komoly anyagi haszontól esne el 
(a gyerek), viszont szabad olyas
mi miatt felébreszteni őket, ami 
örömet okoz nekik (a szülőknek). 
Ha a szülei rászorulnak a segítsé
gére, köteles velük egy városban 
lakni, kivéve, ha a megélhetése 
miatt szükséges máshol laknia, 
vagy a „családi béke” miatt (azaz 
a házastársa nem akar abban a 
városban lakni), valamilyen fáj
dalom miatt (pl. egészségügyi 
okok), Tóra tanulás miatt illetve 
siduch (házastárs) keresés mi
att. Köteles időrőlidőre meglá
togatni a szüleit, illetve, ha tá
vol lakik tőlük, akkor micva, 
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A zsidó naptár nagyban kü
lönbözik a hétköznapokban 

is használt Gergelynaptártól. A 
hétköznapokban is használt idő
számítás a Föld Nap körül meg
tett útját veszi alapul, ez egy év, 
amit további 12 hónapra oszt fel.

A zsidó naptár ezzel szem
ben a Hold ciklusára épül, azaz 
a Holdnak a Földhöz viszonyít
va ugyanabba a fényfázisba való 

visszatérését veszi alapul, ez egy 
hónap, mely körülbelül 29,5 na
pig tart. Az ok, amiért a zsidó 
naptár ebben a viszonyítási rend
szerben helyezi el a naptárt, az a 
tórai törvény, mely szerint Niszán 
hónapja legyen az első a hónapok 
között (Smot 12:2).

A probléma, hogy amennyi
ben mindössze a Hold ciklusát 
vennénk figyelembe a Naptól 
teljesen függetlenül, az évek rö
videbbek lennének a napévnél, 
közel 11 nappal, mely évről évre 
teljesen átrendezné az évszak
ok viszonyát az esztendőben. 
Ez pedig azért nem lehetséges, 
mert Niszán hónapját a Tóra a 
tavasz hónapjának nevezi, in
nen pedig következik, hogy nem 
eshet más évszakba. Ez csak ak
kor lehetséges, ha 19 évenként 7 
alkalommal egy szökőhónapot 
beiktatunk.

A szökőévek megállapítása 
egé szen a Misna korának végéig 
úgy történt, hogy rabbinikus bí
róság döntötte el Ádár havában, 
hogy beiktatnake még egy hó
napot vagy sem. A hagyomány 
szerint Hillél II., a Szanhedrin 
nászija (fejedelme) vezette be a 
rögzített zsidó naptárt, a polgári 

időszámítás szerinti 360 környé
kén. Ez az a kalendárium, melyet 
mai napig használunk. Ebben a 
rendszerben minden 19 éves cik
lus 3., 6., 8., 11., 14., 17. és 19. éve 
szökőév, amikor is egy második 
Ádár hónapot tehetünk be.

A háláchá szempontjából az 
első Ádár a szökőhónap, azaz 
minden olyan esemény, pl. Pu
rim, bármicvá, jorcájt, stb., me

lyet Ádár hónapjában kellene 
megtartani, a második Ádárra 
marad (kivétel ez alól az olyan 
évforduló, melyet valóban az első 
Ádárban kell eleget tenni). Így 
fordulhat elő olyan eset, hogy két 
fiú, akik közül az egyik az első 
Ádárban született, a másik pe
dig a másodikban, bármicvájuk 
mégis fordított sorrendben törté
nik, amennyiben a 13. év születé
süket követően nem szökőév.

Látjuk, hogy a praktikus há lá
chá szempontjából szükség van 
a Nap és Holdciklus ötvözésé
re a naptárunkhoz. De ennek van 
egy mélyebb, misztikusabb üze
nete is.

A Babilónia Talmud (Chullin 
60b) a következő történetet írja 
le egy párbeszédről a Hold és 
az Öökkévaló között: „Rabbi 
Simeon ben Pázi mutatott rá egy 
ellentmondásra. [Az egyik tórai 
vers] azt írja: És I-ten megte-
remtette a két nagy világító tes-
tet (Berésit 1:16); [és rögtön utá-
na] így folytatja: a nagy világító 
testet, [hogy uralkodjon a nap fe-
lett,] a kis világító testet [pedig, 
hogy uralkodjon az éjszaka fe-
lett; valamint a csillagokat]. Így 
szólt a Szenthez – legyen áldott 

A Hold panasza
– : Világ Ura! Hát lehet két ki-
rálynak ugyanazt a koronát vi-
selnie? Az így válaszolt neki: 
Menj, és tedd magad kicsivé! [A 
Hold erre] azt mondta: Világ 
Ura, csak azért mert egy helyén 
való dolgot kérdeztem tőled, te-
gyem magam kicsivé? Az így vá-
laszolt neki: […] [cserébe] Izrael 
utánad fogja megállapítani az 
időszakokat és éveket. […]”

Sajnos ez a cikk terjedelménél 
fogva nem elég ennek a párbe
szédnek a részletes elemzéséhez. 
Ez a párbeszéd első rápillantásra 
egy gyermekmesének tűnhet. De 
ha ismerjük a Talmud ággádikus, 
elbeszélő részeinek metaforáit, 
az egész történet sokkal mélyebb 
jelentést kap. Miért helyénvaló a 
Hold panasza és egyáltalán, miért 
nem jó neki az éjszaka egyedül?

A Maharal (a híres prágai Löw 
rabbi זצ”ל, akit a többség méltat
lanul egyedül a Gólem legendájá
ról ismer, nem pedig hihetetlen 
mélységű rabbinikus írásairól) a 
történet metaforáját a következő 
módon fejti ki: a Hold a történet
ben a zsidó népet, Jákov leszár
mazottjait szimbolizálja, akik 
azzal a kérdéssel fordulnak az 
Öökkévalóhoz, hogy miért csak 
az elkövetkező világban, az Olám 
Hábában fog érvényesülni a 
Tóra igazsága. Az Öökkévaló azt 
válaszolja, hogy amíg nincs itt az 
ideje, „tedd magad kicsivé”, húzd 
meg magad, ez még nem a te vi
lágod, hanem Észávé, Jákov iker
testvéréjé, aki a rabbinikus iroda
lomban a nyugati kultúra ősapja 
és akit a Nap szimbolizál.

A történet eredménye: a zsi
dó népnek még várnia kell arra, 
hogy a Tóra igazsága legyen a fő 
eszme a világban, ez még nem a 
mi világunk. Éppen ezért a nap
tárunk is mutatja, ugyan a Hold 
a fő és a meghatározó ténye
ző, de figyelemmel kell lenni a 
Napra is. Tisztában kell lennünk 
a helyünkkel a világban. És eh
hez a legfontosabb a zsidó nap
tár üzenetének megértése, a Nap 
és Hold ciklusának ötvözése: az 
elkövetkezendő, igaz világ fé
nye ebben a világban. A mi fel
adatunk ezt a fényt megőrizni és 
életben tartani.

Balla Zsolt rabbi

hogy rendszeresen írjon nekik. 
Köteles tiszteletet adni a szülei
nek, és amikor meglátja őket, fel
állni előttük, ha nem is minden 
alkalommal, de legalábbis reggel 
és este. A szülői tisztelet micvája 
haláluk után is érvényben van, 
ezért köteles haláluk után 11 hó
napig kádist mondani, valamint 
sírkövet állítani nekik. Még ak
kor is tisztelnie kell a szüleit, ha 
gonosz emberek és sok nagy bű
nük van. Ha megbomlott az el
méjük, akkor meg kell próbálnia 
továbbra is tisztelettel bánni ve
lük, ha ez lehetetlen, akkor bíz
zon meg olyanokat, akik ren
desen gondjukat fogják viselni. 
Azonban, hogy ha a szülei azt ké
rik tőle, hogy szegje meg a Tóra 
valamelyik törvényét, nem kö
teles hallgatni rájuk. Ebbe az is 
beletartozik, hogyha az apja azt 
mondja neki, hogy ne beszéljen 
valakivel, vagy ne bocsásson meg 
valakinek, nem szabad rá hall
gatnia. Azonban hogyha olyasmi
ről akarják lebeszélni, ami nem 
kötelező, csak helyesebb lenne 
úgy csinálni, hallgatnia kell rá
juk. Például micva a briszt a 8. 
nap már reggel csinálni, de az 
egész nap alkalmas rá; a szülei 
rábeszélhetik valamilyen ok mi
att, hogy csak délután csinálja a 
briszt. Ha az apja olyasmire kéri, 
ami veszélyes lehet, nem szabad 
hallgatnia rá. Ha el akar venni fe
leségül egy lányt, és a szülei til
takoznak ellene, nem köteles eb
ben rájuk hallgatni.

Nem szabad olyan helyre áll
ni vagy ülni, ami kimondottan az 
apjának vagy az anyjának a helye, 
kivéve, ha engedélyt adnak erre. 
Nem szabad az apja véleményé
nek, a jelenlétében, ellentmon
dani, de amúgy, természetesen, 
nem köteles mindenben hasonló 
állásponton lennie, mint az apja. 
Ugyancsak szabad az álláspont
jára kérdéseket feltenni, mutat
va, hogy talán valamilyen téve
dés csúszott abba. Nem szabad a 
szüleit a nevükön hívnia. 

A  micva magába foglalja a na
gyobb testvért is. Ugyancsak kö
teles tisztelni az apósát és az 
anyósát is. Szintén tisztelettel 
tartozik az apja (második) fele
sége iránt, illetve az anyja férje 
iránt.

„Amikor valaki tiszteli az ap
ját és az anyját, azt mond
ja az Örökkévaló: Úgy számí
tom, mintha közöttük laknék.”  
(Kidusin 30/b) 

Domán Sije
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A Chofetz Chajim így írja a 
Széfer Szfász Támim című 

könyvében: „Bölcseink azt mond
ják, az Örökkévaló pecsétje az 
igazság (Sábát 55a). Ha a Teremtő 
az igazságot választotta pecsétjé
ül, akkor az az ember, aki rend
szeresen a hamisságot választja, 
bizonyosan alávaló és gyaláza
tos. Az Örökkévaló nagyon hatá
rozottan figyelmeztetett minket 
az igazság fontosságára: Ezeket a 
dolgokat kell megtennetek: iga-
zat beszélni egymással, és igaz és 
békés ítélettel ítélni a kapuitok-
ban. Ne gondoljatok rosszat egy-
másról a szívetekben és ne sze-
ressétek a hamis fogadalmakat, 
mert ezek mind azok, amiket én 
utálok. (Zecharia 8, 1617)”

Az alefbét első, középső és 

utolsó betűje az emet (igazság) 
szót adja ki, jelezve ezzel azt, hogy 
csak az számít igazságnak, ami 
teljes, aminek meg van az eleje, 
közepe és vége is. Minél jobban 
kifejlesztjük magunkban ezt a tu
lajdonságot, annál jobban hozzá
kapcsolódhatunk a Tóra igazsá
gához és kiérdemelhetjük, hogy 
megértsük azt, teljes szépségében 
és mélységében. A Talmud (Sábát 
104a) alapján az alefbét betűinek 
a formája is jelentéssel bír:”Miért 
van az, hogy a seker (hazugság) 
szó valamennyi betűje egy lábon 
áll, míg az emet (igazság) szó va
lamennyi betűje stabilan, két lá
bon áll? Mutatja, hogy az igazság 
stabilan áll, míg a hazugság nem 
áll meg.” Rási és a Zohár is ezt a 
magyarázatot adja.

Nők a 
Tanach-ban I.

Dávid király így mondta: „A sza
vad legeleje az igazság.” (Zsoltárok 
119:160) A Tóra első három szavá
nak utolsó betűit össze lehet ren
dezni úgy, hogy az emet szót ad
ják. Az Ocár haChájim pedig úgy 
magyarázza, hogy a „Teremtő sza
vainak az eleje” a Tízparancsolat, 
valamint a szóbeli tan első betű
ire utal: a Tízparancsolat aleffel 
kezdődik, a Misna memmel és a 
Gemara távval. Ezek a kezdőbe
tűk együtt az emet szót adják ki.

Salamon király azt mondta: „Az 
igaz beszéd örökre megmarad, de 
a hamis nyelv csak egy pillanatra.” 
(Mislé 12:19) Salamon király arra fi
gyelmeztet minket, hogy mindig iga
zat mondjunk és kerüljük el gondo
san a hazugságot. Ha valaki igazat 
mond, és figyel arra, hogy a szavai 
összhangban legyenek az emettel 
(igazsággal), akkor a mondanivalója 
eléri a célját és örök lesz. Az emberek 
hinni fognak neki, mert olyannak is
merik, aki mindig igazat beszél.

Rabbi Slomo Zalman Auerbach 
fiatalkorában ros jesivát (jesiva ve
zetőt) kerestek a jeruzsálemi Kol 
Torah jesivába, és őt is meghívták, 
hogy tartson egy órát. Rabbi Jonah 
Mertzbach, a jesiva egyik alapító
ja rögtön a siur (talmudi óra) elején 
közbekérdezett. Pár másodperc szü
net után, R Slomo Zalman habozás 
nélkül azt mondta, hogy tévedett. 
Otthon a felesége megkérdezte, hogy 
hogy ment, mire azt a választ kapta, 
hogy nem túl jól. R Slomo Zalman 
azt mondta, hogy három különbö
ző válasza is lett volna a kérdésre, de 
úgy érezte, hogy maga a kérdés köze
lebb van az igazsághoz, mint a vála
szai lettek volna. Mindezek ellené
re őt vették fel ros jesivának, mert, 
ahogy később R Mertzbach elmagya
rázta, ilyen szintű emettel neki kellett 
ezt a posztot betöltenie.

D. Ch.
Forrás:

www.chofetzchaimusa.org

Bevezetés
A Bölcsek sokat vitatkoztak azon, 
hány zsidó próféta volt. Erre a 
kérdésre különös válasz szüle
tett. Két véleményt különböztet
hetünk meg: az egyik szerint több 
mint kétszer annyi próféta volt, 
mint az Egyiptomból kivonu
lók száma, a másik elképzelés 48 
prófétát és 7 prófétanőt tart szá
mon. Meglepő, hiszen a két állás
pont nagyon messze van egymás
tól, mintha teljesen különböző 
dolgokról beszélnének. A Midrás 
feloldja az ellentétet azzal, hogy 
mindkét megoldás helyes. Igaz, 
hogy milliónyi próféta volt, de kö
zülük csak azokról tesz említést, 
ill. ír a Tanach, akik nek minden 
korra érvényes üzenete van, akik
re „szüksége” van az utókornak. A 
többi próféta csak saját korában 
volt fontos. A tanulság az, hogy 
minden, ami a Tanachban írva 
van minden részlet, minden sze
mély, üzenetet hordoz számunk
ra, ami életünkben segít minket.

A fentiek tükrében kezdünk hozzá a 
„nők a Tanachban” című sorozatunk
hoz. Egy sorozat, mely nőkről nőknek 
szól. Jelen keretek közt nem tudunk 
kimerítően értekezni a tárgyról, de ha 
csak egy kis inspirációt nyerünk nagy
szerű ősanyáink, „hősnőink” életéből, 
már nagy eredményt értünk el.

Két fontos dologgal kell kezdeni 
ezt a témát. Az első: az „imahot” 
szó, ami anyákat, a zsidó nép ős
anyáit jelenti. Ők népünk alapjai.

A másik az étkezés utáni ál
dásban, a Birkat Hamazonban 
szereplő „Imi Morati”, azaz 
„anyám, tanítóm” kifejezés, ame
lyet úgy értelmezünk, hogy min
den anyát tanítónak tartunk (a 
szó nem hivatásos értelmében).

Ez a két fogalom: alapító és 
tanító, a Tanach fontos üzenete 
számunkra.

Sára
Szarajnak  miután az Örökkévaló 
megváltoztatta nevét, Sárának  
nem volt könnyű élete. Meghalt az 
édesapja (Haran), bátyja, aki ké
sőbb unokaöccse lett (Lot), elhagy
ta őt és Ábrahámot, később még 
börtönbe is került, el kellett sza
kadnia szülőföldjétől, idegen kirá
lyok kétszer is elrabolták. A férjé
nek gyermeket szülő szolgálólány 
(Hagar) később kinevette, kigú
nyolta. Ábrahámnak Hagartól szü
letett gyermeke pedig nem az volt, 
akire Sára vágyott (Jismael). És 
ami még ennél is rosszabb, meddő 
volt 90 éves koráig. Ez rettenetes 
szenvedést okozott ennek a szent 
asszonynak, aki annyira szerette 
volna továbbadni az üzenetet, amit 

ő és Ábrahám hoztak a világba.
Mi mit tettünk volna hasonló 

helyzetben? Eltöltöttünk volna te
mérdek éjszakát magunkba ros
kadva, bénultan, álmodozva …azon 
gondolkozva, mit teszünk, mi lesz, 
majd, „amikor gyermekünk lesz”, 
„ha majd gyermekünk lesz”…

Amikor Sára ősanyánk 127 
éves korában meghalt, Rási 
(10401105), a híres kommentá
tor úgy jellemzi ezt a bizonyos 
127 évet, hogy „kulam shaveim 
letova”, azaz Sára minden éve 
egyenlően jó volt, egyenlően ér
tékes volt. Mit akar ezzel Rási 
mondani? Azt, hogy Sára nem ál
modozgatott, nem csak tervezge
tett (elméleti síkon), nem mond
ta, hogy „ha majd…” / „amikor...
lesz”. Min  den napot teljességgel 
élt meg. Megértette a titkot, mit 
jelent Isten akaratát teljesíteni.

Egy folyamat épp oly fontos és 
valós, mint a végső eredmény. 
Sára Isten által megértette a tit
kot, mely a nők számára még fon
tosabb, mint a férfiaknak, mert 
gyakran a női feladatok ismétlő
dőek, nem túl látványosak, gyak
ran sziszüphoszi munkák (mono
ton, újra és újra elölről kezdődő).

A titok pedig az, hogy az 
Örökkévaló velünk van és mi az 
Ő akaratát teljesítjük, bármit is 
teszünk a kitűzött feladat, ill. ál-
maink megvalósításáig vagy ak-
kor, ha nem érjük el céljainkat. 
Élvezzük egy gyermek felöltözte
tését, örüljünk mosolyának, egész
ségének, akkor is, ha a következő 

percben már jól összemaszatolja 
magát. Élvezzük magát a sütést, ne 
csak arra várjunk, mikor leszünk 
már készen a tortával. Hálával 
tartozunk az életért. /Nemrég lett 
vége a Chanukának./ Azt kell néz-
nünk, amink van és nem arra kell 
összpontosítanunk, amink nincs!

Hasonlót gondolt a nagy görög 
gondolkodó, Szókratész is, aki 
nem félt a haláltól, mert úgy val
lotta, hogy nem azzal kell foglal
kozni, mi lesz később (ez ugyanis 
nem kézzel fogható), hanem az
zal kell törődni, amink van.

Bölcseinknek életük minden 
pil lanata fontos volt, mert minden 
percnek súlya és jelentése van.

Sára életének valahány pillana
tát ennek teljességében élte meg 
szülőföldjén vagy idegen földön, 
gyermekkel, ill. gyermek nélkül. 
Olyan mélyen tette ezt, hogy mi
kor nevét Szarajról Sárára változ
tatta az Örökkévaló, a Jud betű 
nem veszett el, hanem átkerült 
Hoshua Ben Nun nevébe, aki mi
kor a zsidó népet Izrael földjé
re vezette, Sára Jud betűje által 
Jehosua lett. (1Mózes,17.5.)

Sára az említett 7 prófétanő 
közül az első. Oly „mélyen élte az 
élet titkát”, hogy még a sort záró 
Eszter királynő 127 tartomány fe
letti uralkodása is Sára 127 teljes
séggel megélt éveit jelképezi.

Merítsünk hát inspirációt pél
dájából!

Rebecen Sylvia Schatz
Fordította: Korn Dvorá
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Az igazat mondd,
ne csak a valódit
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ROZMARiNGOS 
SÁRGARÉPALÉ 
(párve recept)

Hozzávalók:
1,25 dl frissen turmixolt 
sárgarépalé
1,25 dl frissen turmixolt 
zellergyökér
Friss cserepes rozmaring 
(boltokban kapható)
Csipet zöldborsó fűszer

A levekkel együtt öszszetur mi
x ol juk a  3 darab 20 cmes roz
maringszárról lefejtett leveleket, 
majd borssal fűszerezve azonnal 
fogyasztjuk.

A D-vitamin a csontok és ízü
letek épsége miatt is fontos, de 
a legújabb kutatások szerint az 
immunrendszer Tsejtjeinek ak
tiválása révén a test védekező
képességének aktiválásban is 
fontos. Könnyen túladagolha
tó a gyógyszertári formája, ezért 
ajánlom kiemelten a természetes 
D-vitamin forrásokat: a tojássár
gáját, vajat, szardíniakonzervet, 
csiperkegombát, zabpehelyhet, 
bú zacsírát, élesztőt. 

ÁLRuHÁS 
ZAB-TÚRóGOMBóC 
(tejes recept)

Hozzávalók:
5 dl kefír
8 dkg búzadara vagy 
tönkölydara 
2 csomag vaníliás cukor
kb. 2dl zabpehely
zsemlemorzsa, tejföl, és méz

A kefirt lábosban felforraljuk, ez
után adjuk hozzá a darát és va
níliás cukrot, majd főzzük sűrű 

A zsidó konyha rejtelmei: 
Kóser vitaminok télen

A téli és a kora tavaszi idő
szak jellemzője lehet a meg

hűléses betegségek és fertőzé
sek elterjedése. Természetesen 
mindenki tudja, hogy sokszor 
megelőzhetőek a betegségek, ha 
megfelelő táplálékot és vitami
nokat veszünk magunkhoz. De 
éppen ez a probléma, a boltok
ban található élelmiszerek ke
vesebb vitamint tartalmaznak, 
mint más évszakokban, ezért 
sokszor zavar lép fel az anyagcse
re és emésztési folyamatokban, 
ami magával hozhatja a megbe
tegedéseket. A táplálék kiegészí
tők és kapszulába zárt vitaminok 
viszont sokszor nem kóserek. 
Általában a C-vitamin tartal
mú ételek fogyasztását szokták 
kiemelni ebben az időszakban, 
egy vízben oldódó vitaminét, 
amit napi rendszerességgel kell 
fogyasztani. A  másik nagy cso
port – a zsírban oldódó vitami
nok – szintén fontosak az emberi 
szervezet immunológiai védeke
zésében. Az alábbiakban néhány 
vitaminos recept és praktika kö
vetkezik a betegségek kialakulá
sának megelőzésére.

DEAK F. AVAGy A ZSíRBAN 
OLDóDó ViTAMiNOK
Nevében is benne hordozza, hogy 
zsírban oldódnak, ami azzal a kü
lönleges tulajdonsággal jár, hogy 
mint a zsírt, a szervezet fel tud
ja halmozni, vagyis ha túlságosan 
sokat fogyasztunk belőle, akár 
túladagolással járhat. 

Az A-vitamin talán a legis
mertebb ezen vitaminok között, 
hiánya a bőr és nyálkahártyák 
megbetegedéséhez vezethet, így 
farkasvakságot, a bőr és köröm 
berepedezettségét, a haj kor
pásódását okozhatja. Megfelelő 
mennyiségű bevitel esetén véd
het a fertőzések ellen is.  

A-vitamin forrás a máj, vaj, to
jássárgája, répa, tök, sárgadiny
nye, paradicsom, fűszerpaprika, 
spenót, hal, cékla, petrezselyem, 
zellerlevél, kelkáposzta, brokkoli, 
zöldborsó, zöldbab, szója, kajszi
barack, áfonya, csipkebogyó, va
gyis téli pótlása relatív egyszerű. 

Az alábbi sárgarépás receptet
napi egy csészévela fertőzések és 
a migrén kialakulásának megelő
zésére is ajánlom!
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masszává. A forró keverék
hez adjuk hozzá a zabpelyhet, 
majd hagyjuk langyosra hűlni. 
Formázzunk puha gombócokat, 
amiket pirított zsemlemorzsá
ban forgatunk meg. Mézes tejföl
lel kínáljuk.

Az E-vitamin antioxidáns hatása 
mellett például fontos szerepet 
tölt be a máj védelmében. Hiánya 
lassú sebgyógyulást, fáradékony
ságot okozhat. 

Néhány E-vitamin forrás: a ga
bonafélék csíraolajában (tök vagy 
napraforgó), a zöld növények
benfőzelékfélében, a húsban, a 
májban és a tojásban, homoktö
visben, szójában, csipkebogyó
ban, gesztenyében, dióban, mo
gyoróban, mandulában, mákban 
található meg. 

A téli időszak vitaminban 
sze   gényebb élelmiszerei mi
att érdemes egy kicsit otthon 
„kertészkednünk”. 

A csíráztatást legjobban a re-
tekmaggal lehet elkezdeni. A 
bioboltokban beszerezhető csí-
ráztató magokra, egy befőttes-
üvegre, némi gézre és befőttes 
gumira van csupán szükség. 
Két evőkanál magot áztassunk 
be 3-4 órára. Öntsük le a vizet, 
tegyük a befőttesüvegbe a ma-
gokat, az üveg száját fedjük be 
a gézlappal, melyet rögzítsünk 
egy befőttes gumival az üveg-
hez. Rázogassuk meg az üveget, 
és fektessük rézsútosan le, hogy 
a magok minél nagyobb felüle-
ten terüljenek szét az üvegben. 
Naponta kétszer engedjünk vi-
zet a gézlapon keresztül a ma-
gokra, majd öntsük le a vizet, 
vagyis öblítsük le őket. Három-
négy napon belül már friss és pi-
káns, vitaminokban gazdag re-
tekcsírát fogyaszthatunk. TIPP! 
A csíráztatás ideális hőmérsék-
lete 16-17 °C, melegebb helyen 
megpenészedhet a csíra.

A K-vitamin hiánya véralvadá
si problémákat okoz. A mester
séges vitamin túladagolható, sú
lyos kórképeket okozva. Ezért itt 
is kiemelt fontosságúak a termé
szetes források.

K-forrás: zöld növények (kel
káposzta, borsó, fejes saláta, ká
poszta, paraj), tejtermékek, és 

máj, a sütőtök, a paradicsom, a 
paraj, kelkáposzta, káposzta, a 
lucerna, és a tengeri hínár. 

Általában a káposztafélék (fe
jes káposzta, kelkáposzta, kínai 
kel), melyek szerencsésen a téli 
időszakban idénynövények, sok 
létfontosságú vitamint tartalmaz
nak: a fent felsoroltakon kívül B-, 
C-, U-vitaminban is igen gazda
gok. A téli időszakban érdemes 
idényzöldségeket és gyümölcsö
ket: almát, körtét, répát, céklát, 
pasztinákot, petrezselymet, zel
lert, sütőtököt, hagymaféléket fo
gyasztani. Lehetőség szerint ha
zai termelésűeket, melyek több 
vitamint tartalmazhatnak, mint 
a messziről, esetleg éretlenül le
szedett gyümölcsök. A hosszú 
szállítási idő miatt a külföldi gyü
mölcsöket gyakran vegyszerrel is 
kezelik, így fogyasztásukkor eze
ket a méreganyagokat is gyak
ran megesszük. Különösen kri
tikusak télen a citrom, narancs, 
barack, eper és szőlő. Érdemes 
ilyenkor ezekből a biót választa
ni, vagy átgondolni, hogy tényleg 
szükségünk vane rájuk, vagy in
kább megvárjuk a nyári vagy őszi 
szezont, és az igazi vitamin és íz 
élményt.

Kürti Adrienn

Az írás a JMPoint a Zsidó 
Közösségért Közhasznú 

Alapítvány támogatásával 
jelent meg.



Forrás • A Latív Alapítvány időszaki kiadványa 14אדר א' תשע”א

A formális zsidó oktatás, ahogy 
azt ma ismerjük, Josua ben 

Gamla idejében alakult ki az első 
században. Ő állította fel az első 
iskolahálózatot zsidó gyerekek 
számára. A Talmud azt tanítja: 
„Mindig tisztelettel emlékezzél 
meg Josua ben Gamlaról, mert 
nélküle a Tóra elveszett volna a 
zsidó nép számára!”

Érdekesség, hogy Josua ben 
Gamla előtt már 1500 évvel a zsi
dóságot a könyv népének tartot
ták. Ezekben a századokban sem 
veszett el a Tóra a zsidó nép szá
mára, pedig még iskolák sem vol
tak. Hogy tudott a zsidóság élet
ben maradni?

A válasz, hogy a zsidóknál mű
ködött egy rendszer, amit úgy 
nevezhetünk: "vesinantom levá
nechá" (Tanítsd a gyermeked!) 
Pontosan ezt tettük. A Tóra apá
ról fiúra szállt. Később mikor 
Josua ben Gamla látta, hogy a 
Tóra elveszne Izrael népe számá
ra, létrehozta az iskolarendszert. 
Ez a mai napig működik.

Miért szállt kezdetben apáról fi
úra a Tóra. Mert a bölcsesség for
rása az élet forrása. A Tóra az élet, 
ezért ugyanúgy adódott át, mint 
az élet, apáról fiúra. Ahogy az 
anya biológiailag adja át az életet 
gyermekének, aki azt eszi, amit ő 
eszik, azt issza, amit ő iszik, úgy 

Zundel egy szegény favá
gó volt. Egy kis faluban, 

Moldowban élt. Kora reggeltől 
késő estig vágta a fát.

Nagyon fáradt vagyok, – 
mondta feleségének, – remé
lem nem alszom el mielőtt ágyba 
mennék.

Azon az éjjelen arról álmo
dott, hogy Chochkowba látogat, a 
szomszédos faluba. Az álmában, 
egy vörös egyenruhába öltözött 
katonát is látott, aki őrt állt a hí
don. A híd alatt egy arannyal teli 
kincses láda volt.

 Zundel felébredt. – El kell 
mennem abba a faluba és meg 
kell találnom azt a kincset.

 Zundel felöltö
zött és elsietett Chohkowba. 
Megtalálta a hidat és az őrt álló 
katonát.

 A híd alá 
sétált és ke
reste a kin
cset. A katona 
odament hoz
zá és megkér
dezte: Hát te 
mit csinálsz itt?

  Múlt éjjel, – felelte 
– azt álmodtam a híd 
alatt egy arannyal teli 
kincsesláda van elrejtve. A kin
cseket keresem.

 A katona nevetett. Múlt éjjel 

én is álmodtam. Az 
én álmomban egy kin

csesláda egy fa mel
lett volt elásva, 

Moldowban, 
Zundel favá
gó házával 
szem ben. De 

te nem látsz 
engem rohanni, 
hogy megleljem! Ez 

csak egy álom volt.
 Zundel hazasietett. 

Ásni kezdett a fa tövében, házával 
szemben. Megtalálta az arannyal 
teli kincsesládát.

adja át az apa a Tórát spirituáli
san és tanítva. A Szinájhegyen az 
Örökkévaló közvetlenül tanította 
meg nekünk a Tórát. Az élet for
rása a bölcsesség forrásává vált.

Mikor Josua ben Gamla látta, 
hogy a korábbi átadási módszer 
már nem működik, levitte Izrael 
szintjét az ideálisról, hogy meg
őrizzük, amink volt. Egy iskolai 
tanár, egy cheder rebe pótapává 
vált és vezette a gyermekeket spi
rituálisan az apa hiányában. Ha 
a gyermekünk nem tud eljutni az 
iskolába és otthon tanítjuk őt, ak
kor mi helyettesítjük a tanárt. Az 
ellenkezője is igaz, ha tanár tanít
ja a gyermeket, akkor ő valójában 
egy helyettes. Josua ben Gamla 
kitalált egy mesterséges helyzetet 
a gyermekek oktatására.

Bár egy jó szakma az egyik leg
nagyobb áldás az életben, a Tóra 
viszont maga az élet, ezért úgy 
kell átadni, mint az életet.

Amikor az Örökkévaló terem
tette az embert, a Tóra azt írja: 
„Megalkotta az Örökkévaló az em
bert a föld porából és lehelt az or
rába éltető lelket és az ember lett 
élő lénnyé”. Tanítóink azt tanít
ják, hogy az Örökkévaló a földből 
alkotta az emberi testet. A lehele
tével helyezte belé a lelket. A Tóra 
tanulás által a két dolog egység
be kerül és ezáltal lesz az ember 
élőlénnyé. 

Ha azt akarjuk, hogy az oktatási 
rendszerünk sikeres legyen, vissza 
kell mennünk az alapokhoz! Vissza 
kell vinni a jiddishkeitot (zsidósá
got) az iskolákba és látnunk kell, 
hogy nekünk, szülőknek, az élet 
forrásának kell példát mutatni és 
tanítani gyermekeinket. Csak így 
tudjuk garantálni, hogy népünk 
lelke épségben legyen.

Forrás: TorahLab
Fordította: G. Sz.

A kincs

A zsidó oktatás
története

 Zundel nézte az aranyat, 
aztán felnézett az égboltra. 
Nevetett és így szólt:  Most 
már tudom, az ember saját 
kincsét, saját portáján lelhe
ti meg.

Fordította: Vályi Éva

ZSiDó SZÜLŐK 
AKADÉMiÁJA 

2009. március 22.
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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

�
�

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

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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Zsidó  b ö l c ső d e az Ú jlipótváros ban 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:
Hérf –Csütörtök: 8–20h
Péntek: 8–14h
Vasárnap: 10–16h

Kóser Bolt
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Sok szeretettel üdvözli Önt a 
Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft!

Telefonszám: 236 0393, 236 0394
E-mail: gabbiano@gabbiano.hu

Nyomdánk vállal cégek és magánszemélyek részére grafikai és nyomdai előkészítést. Segítünk az álmaikból virtuális valóságot, a virtuális
valóságból pedig nyomdakész anyagot varázsolni. 

Ofszet, digitális és szita nyomtatással vállalunk különböző anyagok elkészítését.

Kérésére elkészítjük:
nyomdai anyagainak komplett tervezését • levélpapírok • önátírós és sorszámozott nyomtatványok • névjegykártyák • brossúrák • könyvek

plakátok • matricák • borítékok • esküvői és Bar-Micvah meghívók • és más egyéb nyomdai termékeknek szita, ofszet vagy digitális kivitelezését!

Igény szerint reklám, ajándéktárgyak beszerzését és logozását is tudjuk vállalni.

Dr. Oláh János: Judaisztika
Szilágyi György: Dzsingisz Kohn córeszban (CD melléklettel)
Szilágyi György: Mindenre emlékszem
A XXI. század magyar kántorai – Zucker Imánuel CD
Köves Tamás: Az orron túl…
Tamás Köves: Beyond the Nose
Deutsch Gábor: Elmondjuk nektek
Deutsch Gábor: Képeslapok a múltból
Felszeghy Csaba: Törökinduló
Dr. Diósi Imre: Munkaszolgálat és hadifogság, egy gyulai zsidó
visszaemlékezése
Róbert Péter: Egyenlő jog a hősi halálra – Magyar zsidók az I.
világháborúban –

Előkészületben lévő köteteink:
Szilágyi György: Hibaaprólék
Felszeghy Csaba: Szilágyi Györgyel az oriáskerék tetején
K. Volk György: Pírkadat

Folyamatosan bővülő kiadványainkról érdeklődjön a kiadónál.

Kiadónk ajánlja szíves figyelmükbe az eddig megjelent és a jövőben
megjelenő könyveinket, kiadványainkat!

Magyar Zsidó Tudományok könyvsorozat:
Dr. Blau Lajos: Az ózsidó bűvészet
Dr. Blau Lajos: A Talmudról
Dr. Bacher Vilmos: A babylóniai amórák agádája
Dr. Bacher Vilmos: A középkori zsidó vallásbölcsészek
szentírásmagyarázata májmúni előtt
Dr. Kohlbach Bertalan: A zsidó néprajzról
Dr. Guttmann Mihály és Bloch Mózes: A hálácháról

Gasztronómiai könyveink:
Ganz Ábrahámné: Kóser szakácskönyv (limitált kiadás, elfogyott)
Szántó András: Eleink örömei
Özv. Marie Kauders: Teljes izraelita szakácskönyv

Egyéb köteteinkés CD-ink:
Dr. Schőner Alfréd: Égszínkék
Dr. Schőner Alfréd: A pokol traktátusa képekben



Játssz velünk! – Zsidó kvíz 

1. Ki volt az a Szentélyben, akinek 8 részből állt a munkaruhája? 2. Melyik hegyen mutatott be áldozatot Élijáhu próféta? 3. Francia 
zsidó katonatiszt, koncepciós per áldozata lett. 4. Melyik hónap elsején állították fel a Miskánt a pusztában? 5. Lengyel tartomány, 
ahonnan több Chaszid közösség is származik. 6. Hány színkenyér volta a Szentélyben folyamatosan? 7. A Miskán építőmestere 8. A 
leghíresebb pozsonyi rabbi 9. Ezzel kezdjük a péntek esti és a szombat déli étkezést 10. Chászid ünnepi fejfedő 

Küldd be megfejtésedet március 1ig az info@lativ.hu email címre!
A helyes megfejtők között értékes nyereményt sorsolunk ki!

A megoldások március 2tól 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) 3204277 ∑ www.lativ.hu ∑ info@lativ.hu 
Felelős kiadó: Keleti Dávid rabbi ∑ Szerkesztő: Deák Panka ∑ Munkatársak: Domán 
Sije, Fináli Gábor, Gádor György, Magyari Judit ∑ Lektorálta: OlléDeutsch Csilla 
∑ Grafika: Deák Panka ∑ Borító, belső illusztráció: 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 Barátai Alapítvány számlaszáma: CIB BANK 107000794716490751100005 
Köszönjük, hogy adományával segíti munkánkat!

 

Előző számunk megfejtése: 
SIVÁT HÁMINIM

Az előző rejtvény nyertese:
 

Szűcs-Szabó Lévi
(Budapest)

Gratulálunk a helyes 
megfejtőknek!
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