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Eszter könyve négy micvát 
említ, amit a zsidók a nagy 

veszélyből való csodás megsza
badulásukat követően magukra 
vettek: a Megilát Eszter (Eszter 
könyve) felolvasása, misloách 
mánot, azaz „adagok” küldése is
merősöknek, mátánot l’evjonim, 
megajándékozni a szegényeket, 
illetve szeudá, azaz ünnepi lako
ma. Mind a négy nagyon kedves 
és fontos micvá, ami sok előké
születet és odafigyelést igényel. 
Sokat és sokféleképpen lehet
ne beszélni róluk, de hogy kicsit 
megtapinthassuk emelkedettsé
güket, egyfajta megközelítésből 
próbáljuk megvizsgálni Purim 
napjának szentségét és azon be
lül, a nap micváit.

A híres cfáti kabbalista rabbi, 
Jichák Luria, az év általunk ta
lán legszentebbnek tartott nap
jához, Jom Kipurhoz hasonlítja 
Purimot, pontosabban fordítva, 
Jom Kipurt hasonlítja Purimhoz: 
Jom köPurimnak, „Purimhoz 
hasonlító napnak” nevezve. Ez 
látszólag két újdonságot is tar
talmaz. Az egyik, hogy egyáltalán 
valamiféle kapcsolat van Purim 
és Jom Kipur között és ez már 
önmagában is meglepő, hiszen 
milyen kapcsolat lehetne a leg
szentebb nap és egy kis részeges 
„farsang” között! De ennél még 
sokkal meghökkentőbb az a meg
állapítás, hogy nem a Purimra 
mondja, hogy hasonlatos a Jom 
Kipurhoz, hanem pont fordít
va, a Jom Kipur hasonlítható 
a Purimhoz, azaz a Purim még 
emelkedettebb, még szentebb, 
mint Jom Kipur!

Természetesen ennek a mon
dásnak is, mint mindennek a 
Tó rában, nagyon sok lehetsé
ges megközelítése van. Ezek kö
zül az egyik: az egyik közös mo
tívum Jom Kipur és Purim között 
az, hogy mindkét nap azt a lehe
tőséget nyújtja, hogy az ember 
megízlelje, milyen is az, amikor 
megszűnik minden rossz és min
den hiányosság, csak és kizárólag 
a jó marad. Jom Kipurkor, ami 
egyébként egy negyven napos, 
megtérésről szóló időszak lezá
rása, az Örökkévaló eltörli a bű
nöket, az ember tiszta lesz, mint 
egy újszülött. Megszűnik min
den hiányosság és bűn. Purim 

a megszabadulás, a megvál
tás a babilóniai-perzsa gálutból 
(számüzetésből). A gálut nem 
más, mint elmozdulás (mind 
egyéni, mind nemzeti szinten) az 
eredeti, tiszta, világos pontból a 
sötétség, a hiányosság felé, ami 
fizikai formában is kifejeződik 

az alávetettségben, fájdalmak
ban, szenvedésekben. A geulá, a 
gálutból való megszabadulás, fi
zikai szinten is megnyilvánul, de 
talán még erősebben szellemi jel
legű, visszatérés az eredeti tisz
tasághoz, megszabadulás a hiá
nyosságoktól, sötétségtől. Ennek 
természetesen a legerőteljesebb 
és legnagyobb hatású megnyilvá
nulása a végső megváltás lesz, mi
kor is az egész emberiség el fogja 
érni a ideális, legteljesebb hely
zetét, de emellett minden koráb
bi száműzetésből való megváltás 
is magában rejt egy ehhez hason
ló tartalmat. Ezért, minden olyan 
ünnep, aminek a dátuma egy ko
rábbi megváltáshoz kötődik, an
nak a lehetőségét nyújtja (mind
egyik a maga módján), hogy 
megízleljük a végső megváltás 
ízét, amikor eltűnik minden féle 
rossz és hiányosság a világból. 

Hogyan nyilvánul meg ez a 
motívum Purim és Jom Kipur 
micváiban? Két micva, a misloách 
mánot és a mátánot l’evjonim 
látszólag eléggé hasonlítanak 
egymásra, csak az egyikben ételt 
adunk ajándékba a másikban pe
dig általában pénzt, de igazából a 
mátánot l’evjonim is lehet étel. 
A mindennapokban ennek a két 
micvának a megfelelője az aján
dékozás illetve a cedáká, az ado
mányozás. Mi a különbség kö
zöttük? Amíg a cedákánál nagy 
fontossága van annak, hogy se 

az, aki adja, ne tudja, hogy kinek 
adja és se az, aki kapja ne tudja, 
hogy kitől kapta, addig az aján
dékozásnál pont fordítva, tudat
ni kell a megajándékozottal, hogy 
kitől kapta. Miért? A cedáká a fo
gadó fél fizikai hiányait akarja 
pótolni, és ebben teljesen lényeg
telen, hogy ki az, aki pótolja, sőt 
jobb, ha a szegénynek nem kell 
szégyenkeznie az adományozó 
előtt. Az ajándék szerepe viszont 
abszolút nem a hiánypótlás, ha
nem, hogy kimutassa az adónak a 
kapó iránt érzett szeretetét, ezért, 
ha a kapó nem fogja tudni, hogy 
kitől kapta, az ajándék nem érte 
el a célját. Ugyanígy Purimkor is 
a misloách mánot célja a kapcso
latok ápolása, építése, a mátánot 
l’evjonimé pedig a szegényebb 
sorsú emberek anyagi helyzeté
nek javítása. Evvel párhuzamos a 
Jom Kipurhoz kötődő (azonban 

gyakorlatban még Jom Kipur 
előtt végrehajtandó) cedáká mic
vája, ahogy azt említjük is a Jom 
Kipuri ima során: a cedáká az 
egyik eszköz, ami a rossz ítéleten 
javíthat (Máchzor, Unetáne tokef 
kezdetű ima). Azonban amíg a 
Jom Kipurhoz kötődő cedáká 
micváját a rossz ítélettől való fé
lelem motiválja, addig, Purimkor 
a mátánot l’evjonim motiválója 
az öröm és a szeretet. Azt a külö
nös halachát, ami az egész évben 
nem érvényes, mégpedig, hogy 
mindenkinek adnak, aki csak ki
nyújtja a kezét, legyen az száz, 
vagy ezer szegény, nem lehet vég
rehajtani csak az öröm és a sze
retet „mámorában”. A misloách 
mánot megfelelője az a törvény, 
hogy Jom Kipur előtt mindenki 
köteles rendezni a kapcsolatait az 
embertársaival, hiszen az ember 
és ember közötti bűnöket nem 
törli el az ünnep. A különbség itt 
is hasonló: amíg Jom Kipurkor az 
ember „kénytelen” elnézést kér
ni embertársaitól, nehogy ezek a 
bűnök ne legyenek eltörölve, ad
dig Purimkor ajándékokat küld, 
hogy ez által kifejezze szeretetét 
(és fontos kiemelten azokat meg
ajándékozni, akikkel egész évben 
nem volt a legrózsásabb a kap
csolata). Amíg Jom Kipur napján 
böjtöléssel próbáljuk kijavítani, 
hogy nem mindig kellő módon 
viszonyulunk a fizikai világhoz, 
mert a vele járó élvezetek sok
szor öncélúvá, bálvánnyá válnak, 
ahelyett, hogy megmaradnának 
a Teremtőnek a létfentartás esz
közeivel járó különös kegyének.
Ezzel szemben Purimkor a la
koma igazi eszközzé, micvává 
válik, segít, hogy igazi ünne
pi öröm és vígasság részesei le
gyünk, sőt még az átlagosnál na
gyobb mennyiségű borfogyasztás 
is a spiritualitás eszközévé válik. 
A negyedik micvá a megilá olva
sás. Vajon mi lehet ennek a Jom 
Kipuri megfelelője? Talán nem 
más, mint az, hogy Jom Kipur 
volt az egyetlen nap a Szentély 
idejében, amikor a kohén gádol, 
a főpap, bement a Szentély leg
belsőbb, legrejtettebb pontjára 
a Szentek Szentjébe. A Megilát 
Eszter szavak (kicsit máshogy 
pontozva) pontosan megfelel
nek a megále heszter, azaz „felta
karja az elrejtettet” kifejezésnek. 
A megilában egyszer sem szere
pel az Örökkévaló neve, magá
ban a történetben sem fordul elő, 
hogy kilépnénk a természet tör
vényeinek a keretén. Különbözik 
a purimi csoda az egyiptomi 
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Kereplő és 

trendeli

kivonulás csodáitól. Az egyiptomi 
kivonulásnál az Örökkévaló meg
változtatta a természet törvénye
it, mindenki számára világossá és 
nyilvánvalóvá vált az Örökkévaló 
létezése, lehetőségei, illetve fel
ügyelete a világ fölött. Purimkor 
a külső szem nem lát semmit, 
szükség van Eszterre, aki megírja 
a megilát, egy teljes történetként 
varázsolja elénk azt, ami nekünk 
esetleg nem állt volna össze egy 
teljes képpé. Purimkor a csoda 
nem nyilvánvaló, a „rejtett” vi
lágban történik minden, szükség 
van arra, hogy belépjünk a rej
tett világba, hogy lássuk a csodát. 
Amint Jom Kipurkor, ha egy va
laki a népből beléphet a „Szentek 
Szentjébe”, akkor egyéni szinten 
világos, hogy mindenki más szá
mára is meg van a lehetőség, hogy 
a saját, belső „Szentek Szentjébe” 
belépjen, ugyanígy Purim nap
ján, aki olvassa a megilát, fel
takarja az elrejtettet, de egyéni 
szinten mindenkinek lehetősége 
van rá, hogy önmaga is belépjen 
a rejtett világba. 

Összefoglalva, a purimi négy 
micvá nagy magasságokba emel
heti az embert. Ha képes vala
ki azokat tökéletesen teljesíteni, 
általuk képes lesz az élete min
den területét maximális szintre 
emelni és belekóstolhat az abszo
lút jóság és teljesség ízébe. Négy 
féle viszonya van egy embernek: 
az első önmagával, a második 
Istennel, a harmadik az ember
társaival és a negyedik a fizikai vi
lággal. A megila olvasás micvája 
által beléphet a rejtett belső vi
lágba, közelebb kerül önmagához 
és Istenhez, a misloách mánot és 
a mátánot l’evjonim micvája ál
tal képes lesz rendezni kapcsola
tait az embertársaival, minden
kivel pozitív lesz a kapcsolata és 
segíteni fog azokon, akik rászo
rulnak. A purimi lakoma micvája 
segítségével még az anyagi vi
lágot is képes lesz a spirituális 
emelkedés eszközeként használ
ni. Nem véletlen, hogy van, aki 
azt állítja, hogy ez a négy micvá 
megfelel az Örökkévaló négy be
tűből álló neve betűinek.

HáLácHá

1. Megilá-olvasás

Minden ember köteles felolvasni 
a megilát, ádár hónap 14. napján 
(Jeruzsálemben ádár hónap 15. 
napján), egyszer este, a nap be
jövetelekor és egyszer másnap. 

Ez érvényes férfiakra, nőkre 
egy aránt, hiszen ahogy mivel a 
kiírtás rendelete mindenkire vo
natkozott, ezért a megmenekü
léshez kötődő micvá is mindenkit 
érint. Nem köteles mindenki ön
maga felolvasni a megilát, elég, 
ha egyvalaki olvassa és a többi je
lenlevő hallgatja. Az olvasás ide
je este a csillagok feljövetelétől 
egészen hajnalig tart, a nappali, a 
napfelkeltétől estig. A nappali ol
vasás a lényeges, ezért ha valaki 
valami miatt nem tudta meghall
gatni az esti olvasást, eleget tesz a 
nappalival. A leghelyesebb zsina
gógában, nagy közösséggel együtt 
hallgatni a megilát, de ha vala
ki időskor, gyengeség, betegség 
stb miatt nem tud elmenni a zsi
nagógába, otthon is, vagy korhá
zakban is meghallgathatja. Ezért 
külön micvá megilá-olvasást 
szervezni a számukra. Az olvasás 
előtt, nappal is és este is három 
áldást mondunk: egyet magára a 
micvára „ál mikrá megilá”, egyet 
a csodára „seászá niszim” és a 
harmadik a „sehechejánu”, amit 
többek között olyan micvákra 
mondunk, ami évente csak egy
szer van. Amikor nappal mond
juk a „sehechejánu” áldást, 
gon  dolni kell arra, hogy ez vonat
kozik a többi purimi micvára is. 
Elejétől végig, kóser, pergamen
re írt megilából kell olvasni, és a 
hallgatónak, ahhoz, hogy eleget 
tegyen a kötelességének, elejétől 
a végéig kell hallania az olvasást, 
nem hiányozhat egy szó sem. A 
hallgatók Hámán nevénél vagy 
kereplőkkel, vagy egyéb „zajkel
tő” eszközökkel szoktak zörög
ni. Az olvasás után a „háráv et 
rivénu” áldást mondjuk.
 
2. Mátánot l’evjonim – ajándé
kok szegényeknek

Minden ember, akár férfi, akár 
nő, köteles Purimkor legalább két 
ajándékot adni két szegénynek, 
azaz mindegyiknek egyetegyet. 
Az ajándék lehet pénz is és étel 
is, olyan dolog kell hogy legyen, 
ami alkalmas arra, hogy élvezzék 
Purim napján. Ki számít szegény
nek? Akinek a bevétele nem fede
zi a saját és a családja szükségle
teit, az szegénynek számít. Aki 
pénzt ad a szegénynek, minimum 
annyit adjon neki, amiből képes 
magának egy étkezésre elegendő 
ételt vásárolni. Ha valaki többet 
ad ennél, az dicséretes. Így írja a 
Rámbám is, helyesebb inkább a 
szegényeknek adni többet, mint
hogy az ünnepi lakomáját tegye 

díszesebbé, vagy több ajándé
kot küldjön az ismerőseinek, hi
szen nincs nagyobb öröm, mint 
szegény, elesett emberek szívét 
megörvendeztetni. Az, aki olyan 
helyen lakik, ahol nincsenek sze
gények, vagy a nap végéig elfe
lejtett ajándékot adni, legalábbis 
különítsen el valamennyi pénzt 
erre a célra, amit majd Purim 
után oda fog adni szegényeknek 
és így legalább részben teljesíti a 
micvát.

3. Misloách mánot – „adagok” 
küldése

A következő micvá, hogy küld
jön legalább két „adagot” egy em
bernek. Minél többet küld valaki, 
annál szebben teljesíti a micvát. 
Csak étel vagy ital számít „adag
nak”, azaz ami Purim napján al
kalmas a fogyasztásra, ezért még 
az étel kategórián belül is csak 
az felel meg, amit nem kell főz
ni, sütni stb, így hát pl. nyers hús 
nem megfelelő. Fontos, hogy az, 
aki kapja a csomagot megtisztelő
nek érezze az ajándékot. Nem az 
anyagi érték a lényeg, hanem az 
odafigyelés és a szeretet. Purim 
nappal kell küldeni az „adago
kat”. Van, aki azt mondja, hogy 
helyes az ajándékok átadását kül
dött által végezni, hiszen ez fonto
sabbá teszi az ajándékot, de bizo
nyos esetekben jobb személyesen 
átadni a csomagot, hiszen fontos 
célja, hogy a szeretet és a testvéri
es érzést erősítse és ez jobban ér
vényesül a személyes átadásnál. 
Emiatt nagyon fontos, hogy még 
ha valaki küldi is az ajándékot, 
írja rá a nevét, hiszen ha a meg
ajándékozott nem fogja tudni, 
hogy ki küldte neki, az egész aján
dékozás nem éri el a célját.

4. Szeudá – purimi lakoma

Micvá Purim napján egy szép la
komát rendezni, amin fontos éte
leket fogyaszt, mint például ke
nyér, hal, hús, bor stb. A lakoma 
ideje Purim nappal van, ugyan 
este is micvá, hogy a hétközna
pihoz képest kicsit jobban meg
tisztelje. Bizonyos szempont ból 
helyes lenne már Purim reg
gel megtartani a szeudát-purim 
micváját, hiszen minden micvát 
igyekeznünk kell, amint lehető
ségünk van rá megtenni, mégis 
délután szokás rendezni a lako
mát. Ugyanis délelőtt a misloách-
mánot és a mátánot l’evjonim 
micvájával foglalkozunk, kora
délután imádkozunk minchá 

A chanukai trendeli és a purimi 
kereplő pörgetése közötti el

térés mély tanítást tükröz a két 
ünnep természetével kapcsolat
ban. Chanukakor a trendelit fe
lülről fogva pörgetjük, Purimkor 
viszont a kereplőt alul fogjuk 
meg, és úgy forgatjuk. Ez a kü
lönbség nem csak véletlen egy
beesés, hanrem fontos tanítást 
közvetít.

Rabbi Cvi Elimélech Sapira, 
a következőképpen magyarázza 
a különbséget: a Teremtő bősé
ges áldásban kívánja részesíteni 
a népét, de nekünk kell kezde
ményezni, „alulról jövő kezde
ményezéssel”. „Ha vágunk egy tű 
foka nagyságú nyílást, I-ten meg
nyitja nekünk az utat egy nagy te
rembe.” (Sir háSirim Rábá 5:3)

Más szavakkal, ha megtesz
szük az első lépést - akár egy 
nagyon kicsi lépést is – Isten 

imát és utána rendezzük a lako
mát. Igyekezzen összegyűjteni 
a családját, barátait a lakomá
ra, együtt jobban tudnak örülni. 
Sokan szokták akár éjszakáig is 
húzni a szeudát, de figyelni kell, 
hogy a lényeges rész még nap
pal legyen. Szoktak gyertyákat is 
gyújtani a lakomához, hogy evvel 
is növeljék a hangulatot. Ezen a 
lakomán micvá a borfogyasztás, 
a talmudi törvény szerint addig 
igyon, amíg már nem tudja a kü
lönbséget áldott Mordecháj és 
átkozott Hámán között. Ennek a 
mondásnak sok-sok értelmezése 
van, de háláchá szempontjából 
kétféleképpen lehet megtartani. 
Az egyik: szó szerint. A másik: 
igyon valamivel többet, mint szo
kott és utána menjen kicsit alud
ni és akkor máris nem fogja tudni 
a különbséget áldott Mordecháj 
és átkozott Hámán között. A mai 
rabbik általában nem javasol
ják az első megoldást, csak an
nak, aki képes ilyen helyzetben 
is megtartani emberi méltósá
gát, képes a nap emelkedettsé
gét megőrízni és a még hátralé
vő micvákat is teljesíteni. A bor 
célja, hogy felemelje az embert és 
nem pedig, hogy lesüllyessze.
Purim Száméách! 

Domán Sije        
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„Rabbi Jehuda, Ráv Smuel bár 
Silát fia mondta Ráv nevében: 
akárcsak mikor belépünk Áv hó-
napba, visszafogjuk (szó szerint: 
csökkentjük) az örömöt, ekkép-
pen mikor belépünk Ádár hó-
napba, gyarapítjuk az örömöt.”
Babilóniai Talmud, Táánit 
traktátus 29a

A fenti passzust a Talmudból 
rendkívül nehéz átültetni a ma
gyar nyelvbe. Ennek az egyik 
legfőbb oka az, hogy a héber 
„szimchá” szót nem lehet egy az 
egyben lefordítani, hanem csak 
körülírni. A leggyakrabban hasz
nált fordítás természetesen az 
„öröm” vagy „boldogság”, és va
lóban, ezek igen jól megközelítik 
a szó értelmét, de közel sem ad
ják vissza annak mély tartalmát.

Mit jelent az, hogy Ádár hó
napba belépve „gyarapítjuk az 
örömöt”? Ez azt jelentené, hogy 
egy hónapon keresztül nevet
ni, bohóckodni kell, illetve szó
rakozni járni? Ez nem lenne iga
zán összeegyeztethető a Tóra 
értékeivel, hiszen az időt a lehető 
legjobban ki kell használni a sze
mélyiség fejlesztésére, hogy jobb 
emberek legyünk, ezt pedig egy 

teljes havi szórakozás nem iga
zán segítené elő. Ráadásul elég
gé közismert a breszlávi rebbétől, 
Rabbi Náchmántól származó hí
res idézet: „micvá gedolá lihjot 
beszimchá támid”, azaz „nagyon 
fontos kötelezettség, hogy az em
ber állandóan boldog legyen / 
örüljön”. Ezt pedig tényleg nem 
könnyű elképzelni. Ez azt jelen
tené, hogy sohasem gyászolhat
nánk, vagy nem lehetnénk szomo
rúak? Hiszen többek között Tisá 
BeÁvkor kötelező a gyász min
denki számára! Akkor pedig nem 
lehetünk állandóan boldogok.

Természetesen a válasz abban 
rejlik, hogy mit jelent a „szimchá” 
vagy „öröm” a zsidó hagyomány
ban. Ehhez nem igazán elég egy 
olyan rövid cikk, mint ez, de rövid 
összefoglalásként álljon itt a követ
kező: „szimchá”-nak azt az érzést 
vagy tudatot nevezzük, amikor vala
ki tudja, hogy a helyes dolgot cselek
szi, a megfelelő úton jár ahhoz, hogy 
azokat a célokat elérje, ami számá
ra ebben a földi létben ki van jelölve. 
Az ember akkor lesz valóban boldog 
(„száméách”), amikor érzi és tisztá
ban van vele, hogy amit csinál, an
nak értelme van, és ez által közelebb 
jut az eredményekhez.

Misenichnász
Ha belegondolunk, könnyen 

láthatjuk, hogy ezt az állapotot el
érni rendkívül nehéz, és csak ke
mény munka árán juthat el idáig 
az ember. A legnagyobb nehézség, 
hogy lássuk a jót akkor is, mikor 
valami negatív történik velünk, 
tudni, hogy a szemünkben rossz
nak tűnő dolgoknak is megvan a 
haszna, sőt, előre visznek ben
nünket. Ehhez nagy hitre és pozi
tív hozzáállásra van szükség, ami 
nem jön önmagától. Éppen ezért 
használhatjuk egy évben egy
szer (hangsúlyozom, nem több
ször!), Purim napján az alkohol 
erejét, hogy lássuk, nincs különb
ség áldott Mordecháj és átko
zott Hámán között, mert mind a 
szemünkben jónak és a rossznak 
tűnő dolgoknak és eseményeknek 
ugyanaz a forrása: az Örökkévaló.

Ádár hónapban különös je
lentősséget tulajdonítunk an
nak, hogy ehhez az érzéshez, a 
szimchához eljussunk. De Purim 
napja kivételével, amikor ott van 
nekünk a bor, hogyan juthatunk 
közelebb ehhez az állapothoz?

A legjobb módszer körbenézni a 
talmudi és tórai forrásokban, ahol 
a „szimchá” kifejezéssel találko
zunk. Egy példa a Pirké Ávotból, az 
Atyák tanításainak traktátusából 
(4. fejezet 1. misna): „Ki a gaz
dag? Aki boldog az osztályrészé
vel”. Azaz a boldogság mértéke az 

elégedettség mértékétől függ. Egy 
másik zsidó vallási hagyomány 
szerint, ha valaki gazdag szeret
ne lenni, akkor mondja nagy oda
figyeléssel a Birkát Hámázont, az 
asztali áldást. Hogyan függ ez a 
kettő össze? Ha a két forrást egy
más mellé helyezzük, a válasz szé
pen kikristályosodik. Ha az ember 
a Birkát Hámázont a szavakra és 
jelentésükre koncentrálva mond
ja, tisztává válik számára, milyen 
fantasztikus is az, hogy nem ben
zinnel működik a szervezetünk, 
nem intravénásan juttatjuk be a 
tápanyagot, hanem finom ízek
kel, gusztusosan kinéző ételek
kel. Ráadásul mindez olyan aján
dék számunkra az Örökkévalótól, 
amit meg sem érdemlünk, és még
is, van mit ennünk, van hol lehaj
tani fejünket éjszaka. Ha mindez 
tudatosul bennünk, megértjük, 
hogy mennyi mindenünk is van, 
és boldogok leszünk azzal, amink 
van. Ha pedig valaki boldog azzal, 
amilye van, az az illető gazdag.

Ez csak egy példa arra, hogy ho
gyan is lehet elérni egy boldogabb 
állapotot életünkben. Ez a hónap 
a megfelelő idő arra, hogy tudato
sítsuk, mennyi lehetőség áll előt
tünk, és hogy a boldogság csak a 
helyes útválasztással érhető el.
Purim száméách!

Balla Zsolt Rabbi

természetfeletti jóságával fog
ja viszonozni. Akár egy kevés 
Tórával vagy micvákkal meg tu
dunk nyitni kapukat, amiken 
keresztül végtelen „felső ha
tást” kaphatunk, gyakran csodák 
formájában.

PURIM: 
ALULRÓL FELFELÉ
Purim napjaiban, a zsidó nép, 
amint az életük egy hajszálon 
függött, őszinte imában és meg
térésben egyesült, alulról jövő 
kezdeményezésként. Ez Iten 
ígérete szerint érdemes volt a vi
szonzásra. A közös erőfeszítéseik 

sikeresen megnyitották a menny 
kapuit sok rejtett csodára. Így, 
amikor felolvassuk Eszter köny
vét, Hámán nevének említésekor 
a kereplőt alulról forgatjuk meg, 
büszkén mutatva, hogy a zsidó 
nép kezdeményezte az égből jövő 
választ.

cHANUKA: 
FENTRŐL LEFELÉ
Chanukakor viszont, az imánk 
és megtérésünk nem volt annyi
ra őszinte. Néhány Hasmóneus 
vezette az eseményeket, de a né
pünk nagyobb részének nem si
került a szükséges alulról jövő 
kezdeményezést felmutatni, hogy 
elegendő áldást tegyen indokolt
tá felülről. I-ten mégis csodák
ban részesített minket: legyőztük 
ellenségeinket; újraszenteltük 
a Szentélyt, és meggyújtottuk a 
csodával égő olajat. Chanukakor 
felülről pörgetjük a trendelit, fo
lyamatosan emlékeztetve ezzel 
magunkat arra, hogy ez olyan 
idő volt, amikor a csodák ingyen 
jöttek, amikor Isten végtelen 

könyörülettel viseltetett a népe 
felé, és a dolgok elkezdtek lefe
lé pörögni, tagadhatatlan csodák 
formájában.

JáTÉKOK
Ez a különbség abban is meg
mutatkozik, ahogyan játszunk 
ezekkel a tárgyakkal. Az embe
rek a trendelit gyakran pénzben 
játszák: megnyerhetjük az egész 
bankot, vagy elveszíthetjük az 
összes pénzt, ez teljesen a hatal
munkon kívül esik. Még azt sem 
tudjuk, hogy pontosan mennyi 
ideig fog pörögni a trendeli. Ha 
nem tesszük meg a kezdő lépése
ket, hogy Isten sokszoros kedves
séggel viszonozza azokat, akkor 
arra hagyatkozunk, hogy egysze
rűen reménykedünk Isten nem 
megérdemelt kegyességében. 
Purimkor viszont, pörgethetjük 
a kereplőinket annak jeleként, 
hogy részt vettünk Hámán legyő
zésében. Ahogy a hangzavar, ami 
a kereplőkből jön nem kellemes 
a füleinknek, a böjtünk, a sírá
sunk, a szívből jövő megtérés sem 

igazán kellemes, de eléri a hatást. 
Ha megtesszük a mi részünket, 
biztosak lehetünk abban, hogy 
Isten is megteszi az Övét. És így, 
a chanukai felülről megpörgetett, 
majd magára hagyott trendelivel 
szemben, a kereplő pörgési idejét 
mi szabályozzuk.

Írta: Rabbi Boruch Leff
Forrás: Aish.com

Fordította: Sárosi Gábor
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„Mondta az Örökkévaló Mó zes-
nek, mondván: Pa ran csold meg 
Áronnak és az ő fiainak, mond-
ván: Ez az égőáldozat törvénye: 
Legyen az égőáldozat az oltáron 
levő tüzelőhelyen egész éjszaka, 
mind reggelig, és az oltárnak tüze 
égve maradjon.” (3Mózes 6,1-2)

Ez a kohénoknak címzett ki
egészítés az áldozatokkal kapcso
latos törvényekhez az éjszakára 
vonatkozó szabályokkal kezdő
dik. Az éjszaka volt az az idő
szak, amikor a Szentélyben csak 
kohénok tartózkodtak és zárva 
volt a nép többi része előtt.

„Ez az égőáldozatnak, a lisztál-
dozatnak, a bűnért és a vétekért 
való áldozatnak, a felavatási ál-
dozatnak és a békeáldozatnak 
törvénye, amelyet parancsolt az 
Örökkévaló Mózesnek a Színáj 
hegyen, amely napon paran-
csolta az Izráel fiainak, hogy ál-
dozzanak az Örökkévalónak, a 
Szináj pusztájában.” (3Mózes 
7,37-38) A Tóra tehát hangsú
lyozza, hogy a parancsolatokat a 
zsidók napközben kapták. Ehhez 
hasonlóan a Tóra Mózessel kap
csolatban is hangsúlyozza, hogy 
az Örökkévaló napközben beszélt 
hozzá, nem pedig éjszaka. 4Mó
zes 12,7-8-ban ezt olvassuk: „...
Ha valaki az Úr prófétája kö-
zöttetek, én megjelenek annak 
látásban, vagy álomban szólok 

hozzá. Nem így az én szolgám-
mal, Mózessel, aki az én egész 
házamban hű. Szemtől szembe 
szólok hozzá és nyilvánvaló lá-
tásban; nem homályos beszédek 
által, hanem az Örökkévaló ha-
sonlatosságát látja...”

Tehát az Örökkévaló Mózeshez 
nem éjszaka, valamiféle homá
lyos álmon keresztül beszélt, ha
nem szavai egy tudatánál levő 
ember éber intellektusára ha
tottak. Mózes pedig az üzenetet 
szintén tudatuknál lévő embe
reknek adta tovább. Ehhez ha
sonló módon kell az embernek 
az áldozatokat bemutatnia: tisz
ta ésszel, éber intellektussal és 
csakis napközben.

Az éjszaka az az időszak, amikor 
minden sötét, bizonytalan, ami
kor az ember ki van szolgáltat
va a fizikai erőknek. A pogányok 
ilyenkor hódoltak isteneiknek, 
mert ilyenkor érezték leginkább 
az erejüket. Napközben viszont 
az ember egyenesen jár, nem a 
természeti erőkre, hanem önnön 
erejére összpontosít és próbálja a 
világot igába hajtani.

Viszont mint Rabbi Samson 
Raphael Hirsch írja, a zsidó fel
fogás ember és Isten kapcsolatá
ról épp ezzel ellentétes. A zsidó 
ember nem éjszaka kerül közel 
Istenhez, hanem nappal, amikor 
tisztán gondolkodik, kreatívan 

Cáv –
Nappal és éjszaka

Az Örökkévaló elmondja a zsi
dóknak, honnan ismerhe

tik fel, hogy egy állat kóser vagy 
sem. Ha páros ujjú patás és kérő
dzik, akkor kóser, tehát meg lehet 
enni, de ha nem páros ujjú patás 
vagy nem kérődzik, akkor nem 
kóser, így nem lehet megenni. Az 
Örökkévaló azt is a zsidók tudo
mására hozza, hogy egy olyan ál
lat van, mely páros ujjú patás, de 
nem kérődzik, ez: 

„... a sertés, mert hasadt patá-
jú az és kettéhasadt a patája, de 
kérődzeni nem kérődzik...” 
(3Mózes 11,7).

Az, hogy az állat páros ujjú pa
tás, ránézésre megállapítható, te-

hát megfelel az egyik kritérium
nak. De ez csak az egyik feltétele a 
kóserségnek! A sertés a nem kóser 
állat általános szimbóluma, ráné
zésre kósernek tűnik, viszont fon
tos tudnivaló róla, hogy nem kérő
dző, azaz a belső ismérvek alapján 
a disznó abszolút nem kóser.

Ez egy nagyon fontos tanulságként 
említhető az emberi viselkedés kap
csán. Egy ember kívülről mutathat
ja, hogy ő egy kedves személyiség, ha 
belülről igazából egészen más.

Egy állat akkor kóser, ha belül
ről és kívülről is megfelel a felté
teleknek. Ahhoz, hogy egy ember 
jól érezze magát a bőrében, s le
gyen önbecsülése, a legfontosabb 
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Smini – 

Összhang kívül-belül

dolog, hogy összhang legyen a 
külső és belső karakter között.

Sajnos az emberek gyakran más -
képp viselkednek a nyilvá nosság 
előtt, mint a magánéletükben. 
Emi att nem érzik jól ma gukat. 
Sokszor csalásként élik meg eze
ket a szituációkat. Amikor a világ
nak valamilyennek mutatják ma
gukat, de igazából másmilyenek, 
az egyáltalán nem lehet egy ki
egyensúlyozott, harmonikus élet, 
ill. akkor nem lehet határozott az 
önmagukról kialakított kép.

Vannak olyan helyzetek, ami
kor kicsit mást mutat, mint ami
lyen valójában. Például egy állás
interjún vagy az első találkozáskor 
jobban ügyel arra, hogy hogyan 
viselkedik. De ha teljesen más
nak mutatja magát, mint amilyen 
valójában, az olyan, mint a „disz
nó kósersége”. Ránézésre „tisztá
nak” tűnik, azonban belülről pont 

cselekszik, teszi a dol
gát – így kerül közel az 
Örökkévalóhoz. A szi
porkázó intellektus, a 
szabad akarat, a kreatív 
energia mindmind az 

Örökkévalótól kapott ajándékok. 
Az Örökkévaló úgy döntött, hogy 
megosztja az emberrel végtelen 
intelligenciájának egy kis szele
tét, egy kis darabot a maga vég
telen szabad akaratából, egy kis 
részt teremtő erejéből, amellyel a 
világot teremtette. Így az ember a 
mindennapi munkájának elvég
zése által szolgálja az Örökkévalót 
és kifejezi annak nagyságát.

Ez semmiképp nem jelenti vi
szont, hogy az emberi élet éj
szakai dimenziója távol lenne 
Istentől: nem a nappali élet egye
dül az, ami közel áll Istenhez: 
„Tiéd a nappal, az éjszaka is 
tiéd...” (Zsoltárok 74:16) Mint 
ahogy 3Mózes 6,1-ben olvassuk, 
az olá-áldozat a Szentélyben reg
gelig, azaz egész éjszaka égett. 
Innen tehát világos, hogy az éjjeli 
tűz minősége az előző napi áldo
zat függvénye.

Az éjszaka a Zsoltárok könyvé
ben mindig szimbolikusan értendő: 
nem a tényleges napszakra utal, ha
nem a lelki éjszakára, azaz az ember 
szomorúságára, elkeseredettségére, 
melankolikus han gulatára: „Este 
bánat száll be hozzánk, reggelre 
öröm...” (Zsol tárok 30,6) Ilyenkor 
az ember nem tudja megfelelően 
szol gálni az Örökkévalót. Ahogyan 
Zsoltárok 100,2-ben is olvassuk: 
”Szolgáljatok az Örökkévalót 
ö röm mel...”

Az ilyen időszakokon való si
keres túljutás attól is függ, hogy 
az ember mennyire töltekezett 
fel spirituálisan, amíg „nappal” 
volt, tehát amíg volt ereje, ked
ve. Sokan, persze amíg jól men
nek a dolgok, addig nem érdekli 
őket a spiritualitás, és csak ak
kor fordulnak a vallás felé, ami
kor córesz van. De mint Rabbi 
Samson Raphael Hirsch írja, ez a 
pogányok útja.

Ha viszont az ember hosszú 
távon, ok nélkül szomorú, dep-
ressziós, az nem ideiglenesen 
kö  zelebb hozza, hanem eltávo
lítja Istentől és meggátolja ab
ban, hogy megfelelően szolgálja 
az Örökkévalót. Így ha az ember 
nem múló melankólia, depresz
szió jeleit fedezi fel magán, egye
nesen kötelessége, hogy megol
dást találjon a problémájára.

 amint – בשמחה מרבים אדר משנכנס
Ádár hónapba lépünk, sokaso
dik az öröm! Purim száméáchot 
kívánok mindannyiunknak, és 
azt, hogy örömmel szolgáljuk az 
Örökkévalót!

Rabbi Samson Raphael 
Hirsch 

kommentárja alapján
Kalász Marietta

az ellenkezője. Lehet jobbnak mu
tatnia magát az embernek bizo
nyos körülmények közt, de telje
sen másnak (személyiségnek) – az 
már akkor megtévesztés, áltatás.

Melyik hát az igazi személyi
ség: a nyilvános vagy a privát?

Az Örökkévaló azt tanítja ne
künk, hogy viselkedésünk (amit 
mindenki láthat) nagyban megha
tározza az igazi énünket. Ha fino
mítjuk jellemvonásainkat – ami 
a külvilág számára alig látható –, 
nem fogunk csalóként élni. Ahogy 
a belső énünk hozzáidomul a kül
ső énünkhöz, egyre boldogabb
nak, felszabadultabbnak fogjuk 
érezni magunkat, mert nem ha
zug, hanem becsületes, fejlődő és 
igazi életet élünk.

Írta :Adam Lieberman, 
Forrás: Aish.com

Fordította: G.Sz
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Ezen a héten a Tóra tanításának 
középpontjában a „ne gah” – 

egy lelki betegséget jelző bőrprob
léma – áll. A Széfer Jecirá (2:7) 
megállapítja, miszerint nincs ma
gasztosabb az „oneg”nél (öröm, 
élvezet) és nincs alantasabb a 
„negah”-nál. Hogyan is értelmez
zük ezt a titokzatos mondatot?

Midrás Szocher Tov (Rabbi 
Jichák magyarázata a 92. zsoltár
ra) megállapítja, miszerint a Sab-
bat minden aspektusában kettős. 
A Szentélyben az étel két adagból 
állt (2Mózes 16,22); az állatáldozat 
keretében két bárányt ajánlanak 
fel (4Mózes 29,9); a Sabbat meg
szégyenítése dupla kifejezéssel van 
körülírva (2Mózes 31,14); a Sabbat 
megtartásának jutalma két kifeje
zéssel szerepel (Jesájá 58,13); mint 
ahogy a Sabbat megtartásának pa
rancsa is megjelenik mint „záchor” 
(2Mózes 20,8) és „sámor” (5Mózes 
5:12); végül a Sabbat alkalmával 
énekelt zsoltár két néven szerepel, 
„mizmor” és „sir” (Zsoltárok 92,1)

Sém miSmuel szerint a Midrás 
nem pusztán arra céloz, hogy a 
Sabbat dupla kifejezésekkel jel-
lemezhető. Sokkal in kább rámutat 

arra, miszerint a Sabbat lényegi ele
me a kettősség. Egyfelől a Sabbat 
az „egység titka” (Zo har), ame
lyen keresztül a zsidóság egye sül. 
Másfelől, a Sabbat az El  jövendő 
Világra is hasonlít, a hol minden 
igaz ember az egyéni érdemei alap
ján nyeri el jutalmát (lásd: Smot 
Rabba 52:3 and Sabbat 152a). Sém 
miSmuel a következőképpen ma
gyarázza ezt a kettősséget:

Amikor a bűntől való tartóz
kodásról van szó, minden zsidó 
ember egyenlő. Valójában mind 
hasonlóak vagyunk. Ez a Sabbat 
egyik aspektusa – az egység, 
amelyben az egész zsidóság egye
sül. A Sabbat másik nézőpont
ja, ahogyan fentebb is szóltunk 
róla, amikor minden egyén a saját 
egyedi érdemei alapján nyeri el ju
talmát. Ez utalás a micvákra, ami 
cselekvést vár el. Erről az oldalról 
nézve messze nincs szó egyenlő
ségről, hiszen mindannyian más-
más mértékben növekedünk em
berségünkben, attól függően, 
mennyi energiát fordítunk rá és 
mennyire őszinték a szándékaink.

A fenti nézőpontot tovább tá gít-
va megelőlegezhető, hogy min den 

Tázriá –
A kétarcú Szombat

Vájikrá

Barbárság?!…Az áldozatho
zatal valójában egy kie

mel kedő spirituális élmény.
Tévedés, ha azt gondoljuk, hogy a 

szentélybeli áldozatok egy mérges is
tenség sok vérrel és belsőségekkel tör
ténő kiengesztelésére szolgálnak.

Ezek a pogány nézetek rámu
tatnak, hogy milyen hatással van
nak más kultúrák a mi gondolko
dásmódunkra. Az Örökkévalónak 
nem hiányzik semmi, nincs szük
sége az áldozatainkra – legyen az 
állat vagy bármi más . A szentély
beli áldozatok, mint minden más 
parancsolat, nem az Örökkévaló 
érdekében történnek. Nekünk 
van rá szükségünk.

Az áldozatot kifejező héber 
szó, a „korban” a „korav” (közele
dés) szóval azonos gyökerű, azaz az 
Örökkévalóhoz való közeledést fejezi 
ki. Az áldozat tehát egy távol lévő em
ber közelítését szolgálja. Nézzünk meg 
egy tipikus áldozatot – a békeáldozatot 

–, hogy megérthessünk valamit ennek 
a felemelő élménynek a mélységéből!

Képzeljünk el egy jelene
tet az egyik zarándokünnepen! 
Mindenki felmegy Jeruzsálembe. 
Egy zsidó magával hozza bárá
nyát a Szentélybe. Ez nem egy 
akármilyen bárány, legalább há
rom napig vigyázott rá, hogy 
megbizonyosodjon, nincsen ben
ne semmi hiba. Elérkezik a nagy 
nap, amikor elviszi a Szentélybe.

Sokan szeretik a bárány- vagy mar
hahúst. Ehhez viszont le kell vágni az 
állatot és a húst el kell készíteni. Az 
emberek többsége sose látta, hogy 
vágnak le egy állatot. Azonban a szen
télybeli áldozatnál a jószág tulajdono
sának jelen kell lennie.

A zsidó hozza a bárányát, ráte
szi a kezét a fejére és ránehezedik. 
Bizonyos értelemben olyan kap
csolatba kerül az állattal, mintha 
saját maga kiterjesztése lenne.

Végignézni, ahogy megölik 
sze gény párát, felkavaró élmény. 
Egy perccel ezelőtt még élt, most 
pedig élettelen hús. Ez nagyon 
megrázó. Az élet és halál játszó
dik le az ember szeme előtt. Az 

zsidó ember kettős küldetéssel szüle
tik. Létezik egy kö zös nemzeti külde
tés, amiben egyenlők vagyunk. Létezik 
azonban egy egyedi küldetés is, amely 
mindenki másétól különbözik.

Az egyéni küldetést hagyomá
nyosan úgy értelmezzük, hogy az 
valamely különleges, sajátos ké
pességünk felhasználása arra, 
hogy egyedit alkossunk ezen a vi
lágon. Sém miSmuel tanítását is
merve láthatjuk, hogy egyéni kül
detésünket a micvákon keresztül 
is teljesíthetjük. Bár a tettek ekkor 
egyformának tűnnek, valójában 
mindenki különböző lelkesedés
sel és gonddal végzi a micvákat.

A „mecorá” – a bőrbetegség
gel sújtott egyén – kizárásra kerül 
mind a nemzeti, mind az egyéni 
küldetése véghezviteléből. A Tóra 
(3Mózes 13,46) is kimondja, hogy 
a mecorá egyedül vándorol, amit 
a Talmud (Arachin 16b) úgy értel
mez: „a zsidó táboron kívül”. Ez a 
kényszerített magány jelképezi a 
mecorá kizárását a zsidó nép nem
zeti küldetésének teljesítéséből.

Azt is olvassuk, hogy a mecorát 
egy (3Mózes 13,4), esetenként 
két hétre (3Mózes 13,5) is bezár
ják. Ez arra utal, hogy minden 
embernek más-más időre van 
szüksége a lelki alantasság leküz
déséhez. Egy mecorá megtisztu
lásának fo lyamata, ideje egyé
nenként változó, attól függően, 

hogyan vált bűnössé. Ez jelenti a 
mecorá egyéni küldetésének el
tűnését is, hiszen a gyógyulásá
hoz idő kell és akarat.

Mindezek után érthetővé válik szá
munkra Széfer Jecirá megállapítá
sa, miszerint nincs magasztosabb az 
„oneg”-nél (öröm, élvezet), és nincs 
alantasabb a „negah”-nál. (Szójáték 
is egyben: mindegyik hárombetűs 
szó ayin, nun, gimmel). Az oneg szót 
gyakran használjuk a Sabbattal kap
csolatban. Nincs magasztosabb, mint 
a Sabbat onegje, hiszen magában fog
lalja az előbb bemutatott kettősséget. 
A Sabbat tehát tökéletesen kifejezi a 
zsidó nép nemzeti, ill. az egyénnek az 
egyedi küldetését, ilyen módon szol
gálva Istent a maga teljességében és 
tökéletességében. Másrészről viszont 
a negah jelképezi a me corát, akit ki
zárnak mind a nemzeti, mind pedig az 
egyéni küldetésének véghezviteléből. 
Semmi sem alantasabb, mint a kép
telenség arra, hogy bármely szintű fel
adatainkat elvégezzük.

Legyünk kétszeresen is áldot
tak, hogy sikeresen teljesítsük 
mind nemzeti, mind egyéni kül
detésünket, ill. szolgálhassuk Is-
te nünket a maga teljességében és 
tökéletességében!

Írta:Rabbi Aba 
Wagensberg, 

Forrás: Aish.com, 
Fordította: Hadházi Zsófi

ember agyán keresztül fut a gon
dolat: én is lehetnék. Ez az állat 
olyan, mint én, szíve van, szőre, 
epéje... Mi a különbség: a lélek?

Azután egy kis vért vesznek az 
állatból, és az oltárra teszik. A vér 
valamilyen szinten az ember álla
ti természetére utal. Azután zsira
dékokat égetnek el az oltáron. Ez 
szimbolizálja azokat a kívánsá
gokat, amit fel szeretnénk juttat
ni. A hús egy részét a kohénnak 
(zsidó pap) adják, aki segített az 
áldozat meghozatalában, ill. em
lékezteti az áldozót arra, hogy va
lójában semmi sem az ő tulajdo
na. Az Örökkévaló adta neki és 
osztoznia kell másokkal.

Végül a maradék húst elviheti a 
tulajdonos és megeheti, de kizáró
lag Jeruzsálem falain belül, mivel 
ez a hely szolgálja a spirituális fej
lődését. Az illetőnek rituálisan tisz
tának, ill. a spirituális változásra 
felkészültnek kell lennie. Ez nem 
csak egy szelet bárányhús a tányé
ron. Ez az ő báránya és ezzel együtt 
minden, amin keresztülment.

Az állat valóban áldozattá vált, 
az Örökkévalóhoz való közelebb 

kerülés eszközévé. Ennek az ételnek 
az elfogyasztása egy rendkívüli spiri
tuális élmény. Az étel az állati szint
ről felemelkedik az ember szintjére 
azáltal, hogy az azt elfogyasztó ré
szévé válik, ill. hogy az egész folya
mat eszköze volt. Láthatjuk, hogyan 
válik az étel az ünnep megtartásá
nak központi részévé.

Mikor még állt a Szentély, sokféle 
áldozatot mutattak be, de ez az alap
elv mindegyikre érvényes volt.

Voltak olyan áldozatok, amit 
nem kellett elfogyasztani, hanem 
teljesen elégették. Volt, amit nem
zeti szinten hoztak, azaz az állat 
megvásárlása egész Izrael nép
ének egyenlő hozzájárulásával tör
tént – a zsidóság tudta, hogy ezek 
az áldozatok az élet lényegi részei, 
ill. arra hivatottak, hogy egy kö
zösséggé formálják a zsidókat.

Ez a cikk éppen csak érintette a 
szentélybeli szolgálatok lényegét, de 
világosan kell látnunk, hogy a „kor-
ban” sokkal több, mint egy áldozat.

Írta: Rabbi Shmuel Silinsky
Forrás: Aish.com
Fordította: G.Sz.
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A szokások változnak, ez nem 
feltétlenül rossz. Egy or

szág vagy egy földrész szokása, 
ha nem törvényellenes, akár tör
vénnyé is nemesülhet. A külföld
ön kialakult metódusok begyű
rűznek hozzánk is. Ez történt a 
brisz (körülmetélés, Ábrahám 
szövetségébe való felvétel) ese
tében is.

Hogyan is zajlott/zajlik egy 
brisz? A kváter házaspár (ko
maszülők) behozzák a gyereket a 
brisz termébe. Átadják a kváter 
séninek (második kváternek), 
ennyi a szerepük. A második át
adja a slisinek, tehát a harma
diknak. Jár a baba kézről kézre, 
kapja a negyedik, az ötödik, ki 
tudja hányadik. Valaki a sor vé
gén leteszi a gyereket az Élijáhu 
székébe, egy megtisztelt kiveszi 
onnan és ráteszi a szándákosz (a 
támasz) térdére, aki lehet szülő 
vagy nagyszülő és az ügyes kezű, 
feddhetetlen előéletű mohél el
végzi a műtétet. Majd egy újabb 
megtisztelt karjába veszi a cse
csemőt és a mohél a szülő kí
vánsága szerinti nevet adja a 
legénykének. Az esemény látvá
nyos, sok embert mozgat meg, 
a feladatok megoszlanak. Az ott 
lévők sokra értékelik, hogy ré
szesei lettek egy micvának – ér
demnek. Ez a koncepció értelmes 
és világos. Mi tehát a baj? Az, 
hogy csorbul a komaszülők sze
repe. Az eredeti gondolat szerint 
pótszülőkké kell válniuk. Szinte 
rokonságba kerülve a csöppség
gel és a szüleivel. Akik kitalálták 
ezt a szokást, számoltak azzal az 
eshetőséggel is, ha az ég ne adja, 
történik valami az édesapával, 
édesanyával, legyen, aki a gyer
mek gondját viseli. Európában 
– ezen belül nálunk – a szokás 
a következő volt: A kváterin – 
tehát a komaanya – megjelent 
karján a gyerekkel. A mohél szó
lította a komaapát kváter felkiál
tással. Aki átvette a babát és rá
tette a próféta székére. A kváter 
slisi (nem tévedés, a harmadik) 
veszi a gyereket és az elsőnek a 
térdére teszi, ő már elfoglalta a 
helyét a műtét asztala mellett, 
ahol a szükséges eszközök sora
koznak. Tehát az első kváter tér
dén hajtja végre a mohél a műté
tet. „Vérében látja” a csecsemőt. 
Ez az élmény avatja szív szerinti 

komaapává. Amikor megtörtént 
a szabály szerinti körülmetélés, 
a kötözés (a kváter séni, a má
sodik koma a feladat komolysá
ga miatt), ő veszi kézbe a kisba
bát és tartja mindaddig, amíg a 
mohél vagy a rabbi nevet nem 
ad a fiúcskának. Boráldás követ
kezik, a gyerek is kap egy csepp 
„nyugtatót”. Az apa elviszi a fiát 
az anyjának a női szakaszba, aki 
szoptatással megnyugtatja és 
meggyőződik róla, hogy nincsen 
semmi baja a magzatának. A ki
csi már nem is sír. Mázel tovot, 
jó szerencsét kíván mindenki a 
bányászok üdvözlésével.

Lehet, hogy manapság kevesebb 
„kézen megy keresztül” az újszü
lött, de a megtiszteltek valóban 
résztvevői, asszisztálói eme tradí
ciónak, nélkülük ez az ünnepélyes 
esemény igencsak sivár lenne. A 
komaszülők pótszülők lesznek és 
a három kváter kötődése a csa
ládhoz szinte élethossziglan szól. 
A vendégek meg tanúi a második 
parancsolat teljesítésének. 

E sorok írójának kváterját 
Herskovitsnak hívták. Üveg- és 
porcelánkereskedésük volt az 
Akácfa utcában... Minden szü
letésnapomon meglátogattak, 
valami ajándékkal leptek meg. 
Magunk is betértünk a boltba, 
ahányszor arra jártunk. Ma is őr
zöm azt a zsidó történeteket tar
talmazó mesekönyvet, A kincsőr
ző fát, amit az egyik alkalommal 
tőlük kaptam. Ők sajnos nem le
hettek pótszülők, mert a vér sze
rintivel együtt a vészkorszak ál
dozataivá lettek. 

Ha már a témánál tartunk, 
hadd mondjam el, hogy 32 év
vel ezelőtt Mojse Weisz főrabbi 
mohél funkcionálása mellett én 
tartottam a kezembe a szertar
tás alatt feleségem szülőföldjé
ről, Munkácsról származó barát
nőjének fiát. De a felejthetetlen 

mester ügyessége és precizitása 
nem képezte vita tárgyát, az első 
ilyen irányú ténykedésem rend
kívüli izgalommal járt. Egy kivá
ló gyerekorvos, Bartha doktor ké
rés nélkül minden pesti műtétnél 
megjelent és a mohél magyarázta 
is neki, mit miért csinál. Egy idő 
után a doktor orvosi táskájába 
nyúlt, ráv Mojse Weisz meglepő
dött, nincs semmi baj a kicsivel. 

Mi az oka a készülődésnek? – 
Vele nincs – válaszolta az orvos, 
de a kváter mindjárt elájul. 

Barátságunk a családdal el
mélyült, gyakran találkoztunk, a 
fiú szép, magas fiatalember lett, 
elérkezett a bár micvó ideje. Az 
ünnepségre néhai Raj Tamás, a 
Nagyfuvaros utcai közösség rab
bija készítette fel. Azonban nem 
döntötték el, hogy a tanítójá
nak imaházába vagy a fiú által 
gyakran látogatott Vasvári Pál 
utcában - ahol a brisz is történt 
- legyen az avatás. Az időpont 
közeledett. A nagymama nyug
tatott minket, majd minden ki
derül. Mi egyre türelmetleneb
bek lettünk, hiszen a szertartás 
fogadással, meghívók nyomtatá
sával jár, stb. stb. Egy szép na
pon telefonált a nagyi, ne stra
páljuk magunkat, a bár micvót 
New Yorkban fogják megtartani, 
mert a család úgy látja, a zsidó 
élet ott több reménnyel kecseg
tet. Tehát mi előttünk is titko
lóztak, bennünk sem bíztak? A 
nagymama megnyugtatni igye
kezett minket, nincs szó erről. 
(De akkoriban minden vélet
lenül kimondott szónak súlyos 
következménye lehetett, még a 
falnak is füle volt.) Az ottani ro
konok támogatásukról biztosí
tották őket és ezért is maradtak 
kint. A fiatalember életének re
ménye külön téma lehetne. Jó 
magasra nőtt a centimétereket 
tekintve. Úgy hallottuk, most 
nősül. Gyakran telefonál a csa
lád valamelyik tagja, mama, 
papa vagy ő. Ha Pesten jár, mint 
minden közeli hozzátartozóját, 
minket is meglátogat. Tehát ro
konoknak tekint minket.

Visszatérve mondanivalónk 
ele jére, a szokások most meg
változtak. Mint fent említettem, 
a változást külföldről hozták be. 
Nem helytelenül. De aki még em
lékszik az évtizedekkel ezelőtti 
minchákra (metódusra), annak 
kötelessége azt megőrizni, meg
örökíteni, s nem a nosztalgia mi
att, hanem azért, mert egy nem 
haszontalan hagyománynak volt 
a részese. 

Deutsch Gábor 

A kváter
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Azok az olvasók, akik figyelem
mel kísérték az eddigi cikke

ket, megismerkedhettek a ko
rai középkor legkiemelkedőbb és 
legnagyobb hatású spanyol rab
bijaival. A sorozat mai részében 
egy olyan fontos tanítóval, tudós
sal ismerkedhetünk meg, akinek 
életútja szintén Spanyolországból 
indult, de Erec Jiszráelben telje
sedett ki.

Joszef ben Efrájim Karo Spa-
nyolországban vagy Portugá liá ban 
látta meg a napvilágot. A források 
a kor viharos történelmi eseményei 
miatt ellentmondanak egymásnak. 
A korábbi cikkekben szó esett ar
ról, milyen volumenű tragédia sö
pört végig az Ibériai–félszigeten 
a XV. század végén. A zsidókat – 
Amerika felfedezésének évében – 
kiűzték a zsidó világ egyik központ
jának számító Spanyolországból. 
Karo családja is menekülni kény
szerült. Amennyiben Joszef Karo 
még hispán földön született, ak
kor Toledóban jött a világra. 
Más források tudni vélik, hogy 
a később nemes egyszerűséggel 
„hamechaber” („a szerző”) vagy 
„maran” („mesterünk”) néven szó
lított rabbi a menedékül szolgá
ló Portugáliában született. Annyi 
bizonyos, hogy 1488-ban. Sajnos 
azonban Portugália sem bizonyult 
biztonságos helynek.

Karo még csak kilenc eszten dős 
volt, amikor családjával e gyütt el
menekült az Ibériai–félszigetről. 
A mai Bulgáriában leltek ideigle
nes otthonra, majd Törökországba 
telepedtek le. Mindkét ország az 
akkori (Európa megkerülhetet
len hatalmi tényezőjének számí
tó) Oszmán Birodalom része volt. 

Az Oszmán Birodalom I. Szelim és 
a Szigetvár ostromakor elhunyt I. 
Szulejmán szultánok uralkodása 
alatt, 1512 és 1566 közötti fél év
században élte virágkorát. Rabbi 
Karo Szelim szultán (a mai Izraelt 
az Oszmán Birodalomhoz csa
toló uralkodó) trónra lépésekor 
vált felnőtté és Szulejmán idejé
ben élt itt e hatalmas birodalom 
alattvalójaként Tanítója Rabbi 
Taitazak, a törökországi zsidóság 
egyik legkiemelkedőbb rabbija 
volt. Karo Nikopolban ismerkedett 
meg és kötött életre szóló barát
ságot Slomó Alkabeccel, akivel 
chávrutában (tanulópárban) ta
nultak. (Alkabecről, a péntek este 
énekelt „Lechá dodi” szerzőjéről 
egy későbbi írásban lesz szó.) Karo 
és Alkabec vezették be a „tikun lél 
sávuot” (a sávuot éjjeli tanulás) 
szokását. Minden jel arra mutat, 
hogy Alkabec rabbi hatására dön
tött Karo az alija (felmenetel, az 
Izraelbe való kiván dorlás) mellett.

Joszef Karo I. Szulejmán ural
kodása alatt hagyta el Európát 
és a birodalom keleti részében, a 
mai Izrael területén (akkori ne
vén Palesztinában) telepedett le. 
Cfáton lett rabbi és az egyik otta
ni jesivában tanított. Egy korabe
li utazó jegyezte fel, hogy amikor 
a városba látogatott, a jesivában 

kétszáz bócher hallgatta Karo 
rabbi siurját (tanóráját). Abban 
az időben ez a szám – Cfát akkori 
lakosainak számához viszonyítva 
– óriási létszámnak számított.

1536-ban 48 éves korában ér-
ke zett meg Erec Jiszráelbe. Ek
kor már túl volt azon a fájdal-
mon és gyászon, amit három 

gyer mekének elvesztése mi
att érzett. Mindhárom gyerme
két Törökországban temette el. 
Leszármazottjairól pontos adatok 
nem állnak rendelkezésünkre, de 
annyi bizonyos, hogy legalább hat 
gyermeket nemzett. A legkisebb 
akkor született, amikor Karo még 
fiatalember volt, hiszen alig múlt 
82 éves! Arról, hogy a gyermekek 
hány anyától származnak, szin
tén nem maradtak fenn pontos 
adatok. Karo műveiben a kutatók 
három apósról találtak említést, 
tehát ebből következően legalább 
három felesége volt, de elképzel
hető az is, hogy ennél több hölgy
gyel lépett frigyre. Júda nevű fia 
Jichák Luria Askenázi, a kabba
la híres cfáti mesterének a lányát 
vette feleségül.

Karo rabbi bét hámidrásában 
(tanházában) több száz bócher 
tanult. A tanházban azonban 
olyan dolgok történtek, amely
ről a bóchereknek sejtelmük sem 
volt. A pincébe Karo rabbi rend
szeresen találkozott és beszélge
tett egy angyallal.

Joszef Karo 1575–ben adta 
vissza lelkét az Örökkévalónak. 
Halálakor a rabbi éppen egy fel
merült sájle (halachikus kér
dés) megválaszolásán gondolko
dott. Fia talált rá, aki az elhunyt 

idős apja mellett lelt üres lapra 
ezt írta: „Az áldott emlékű mes
terünk üres lapot hagyott maga 
után. Leírta volna a kérdésre a 
választ, de a Fentiek magukhoz 
szólították az égi jesivába.”

Forrás: wordlingo.com
Ford.: K. á.

Aki rendszeresen 
találkozott egy angyallal

Joszef Karo Beit Knesset

A
rckép

csarn
ok

Zsidó 
szavak

Abrakadabra!

Bűvészkedni fogunk. Elővará-
zsol juk a varázsszó jelentését az 
etimológia legrejtelmesebb zu-
gaiból. 

Manapság leginkább, mint 
misz tikus varázsige használa
tos, gyakran a bűvészek is ennek 
segítségével hajtják végre mu
tatványaikat. Szokás még belő
le amulettet készíteni, betegsé
gek és gonosz szellemek ellen. 
Nem csak magyarul, hanem na
gyon sok más nyelvben is ismere
tes. Sőt, egy formája még a Harry 
Potter könyvekben is előfordul. 
De vajon honnan ered?

A Tórában, Mózes első köny
vében nyomon követhetjük a te
remtés történetét. Innen tudjuk, 
hogy az Örökkévaló nem némán, 
egyszerre teremtette a világot, 
hanem egy pontosan felépített 
rendszernek megfelelő lépések
ben, és minden újabb fázis előtt 
kijelentette, hogy mi lesz a kö
vetkező teremtmény. Erre utal a 
misnának az egyik legismertebb 
könyve, az Atyák bölcs mondásai 
(pirké avot) is (5. fej., 1. mondat), 
mely minden zsidó imakönyvben 
megtalálható: „Tíz mondattal te
remtetett a világ”. 

Innen ered az arameus gyökerű 
kabbalisztikus fogalom, az Avra 
K’Davra (אברא כדברא) is, melynek 
jelentése: „Úgy teremtek, amint 
szólok”. 

Egy másik értelmezés szerint, 
ha a kifejezés első „alef” betűjét 
„ájin”-ra cseréljük, a hangalakja 
változatlan marad, de mivel a je
lentése megváltozik, azt is jelent
heti: „Ami kimondatott, az betel
jesedik (elmúlik)”. 

A héber nyelvben találkozunk 6 
olyan betűvel is, amelyek kiejté
se változhat aszerint, hogy van-e 
benne pont. A pont ugyanis ke
ményíti, vagy zöngésíti a hangot. 
Az egyik ilyen betű a bét illetve 
vét (ב). Ennek köszönhető, hogy 
a fonetikus átírásban az eredeti 
kifejezésből varázslatos módon 
abrakadabra lett.

W. E.
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Izsák Gábor a zsidó témá
jú könyvek kiadásával fog
lalkozó Gabbiano Print ügy
vezetője, a Forrás újság ki
emelkedő támogatója. Az in
terjúban többek között arról 
mesél, hogy mi motiválja őt 
a könyvkiadásban, hogy ho
gyan születik meg egy új kö
tet, és hogy hobbija hogyan is 
kapcsolódik a munkájához. 

Mivel foglalkozik a Gabbiano 
Print? 

A Gabbiano Print nyomda és ki
adó kft., aminek az ügyvezető
je vagyok, körülbelül 12 évvel 
ezelőtt alakult meg, akkor még 
csak nyomdaként működött. A 
nyomda szép lassan nőtte ki ma
gát, majd körülbelül hat évvel ez
előtt egy teljesen véletlen folya
mán belecsöppentem a könyv
kiadásba, és azóta gyakorlatilag 
folyamatosan adunk ki könyve
ket. Most tartunk kb. huszon
öt-harminc saját megjelentetésű 
könyvnél. Amikor a könyvki
adással elkezdtünk foglalkozni, 
akkor több kérdés is felmerült. 
Az első kérdés, hogy ha csinál
juk, akkor miért csináljuk. A má
sik kérdés, hogy ha már belefo
gunk, akkor mit adjunk ki, vé
gül de nem utolsó sorban, hogy 
ki legyen a célcsoport. Hiszen a 
könyvkiadás minimum kétsíkú 
dolog, ugye az egyik aspektusa a 
dolognak az anyagi profit. A má
sik, hogy ha nem anyagi okokból 
csináljuk, akkor mi a motiváció. 
És itt jött be a képbe az én múl
tam. Rólam annyit kell tudni, 
hogy én 41 éves vagyok, erede
ti végzettségem nem nyomdász, 
nyolc évig az egyik magyar mú
zeumnak voltam a munkatársa, 
restaurátorként, gyűjtemény ke
zelőként, segéd muzeológusként 
is dolgoztam, de tekintettel arra, 
hogy ebből nem lehetett jól meg
élni, idővel elhagytam a pályát. 
Viszont a régi tárgyak, és a régi 
értékek iránti vonzalmam meg
maradt, és ezt gyűjtőként a mai 
napig fenntartom. Egyik gyűjtési 
területemet a régi judaika témá
jú tárgyak képezik, azon belül az 
írásos anyagok: könyvek, doku
mentumok, fotók, és nem utolsó 
sorban a képeslapok, ezek a ked
venceim. Magyarországon, azt 

hiszem, én vagyok ez utóbbinak 
az egyik legnagyobb gyűjtője, elég 
szép anyag van nálam, amelyből 
több művet is összeraktunk már; 
reprodukciókat, képeslapokat, 
könyv illusztrációkat, stb. 

Számomra nagyon fontos, 
hogy a gyűjteményemben sze
replő darabokat, – legyen az 
Hajós Alfrédnak valamelyik le
vele, vagy éppen egy kétszáz 
éves kézirat egy rabbitól, – ne a 
fiókomnak gyűjtsem, hogy ne ül
jek rajtuk, hanem tegyem azo
kat közkinccsé. Én azt szoktam 
mondani, hogy ezek úgy mű

ködnek, mint a reprint kiadású 
könyveink: alusszák csipkeró
zsika jellegű álmukat, egészen 
addig, amíg rájuk nem lehelünk 
egy csókot, és utána újra életre 
kelnek, újra használatban lesz
nek. És ez a köznek is jó, aki ez 
után érdeklődik. Ahogy említet
tem, múzeumi pályáról téved
tem át ide, közben voltak megál
lók, kint töltöttem közel egy évet 
Kanadában, ahová próbáltam 
magam integrálni, de az euró
pai kultúra nagyon hiányzott ne
kem. Rokonoknál laktam és egy 
nyomdában dolgoztam. Végül a 
Kanadai élmények és tapasztala
tok talaján kezdtem el itthon is 
a nyomdával foglalkozni, és ké
sőbb a könyvkiadással. 

Visszatérve a könyvkiadás
ra, próbálunk olyan informáci
ókat kigyűjteni a múltból, ame
lyek ma is megállják a helyüket, 
vagy amelyek elindíthatnak egy 
gondolkodási folyamatot. Ké szí-
tettünk egy könyvsorozatot, ez 
a Magyar Zsidó Tudományok, 
aminek Dr. Oláh János lett a fő
szerkesztője. Kapcsolatba kerül
tünk Deutsch Gáborral, akinek 
a lényét, személyét sokan isme
rik és szeretik. Nagyon jó bará
ti viszony alakult ki közöttünk, 
ami egy picit régebbre vezethe
tő vissza, mint a könyvkiadás. 
Tehát a saját képeslapgyűjtemé
nyem kapcsán pár éve felkértem 
arra, hogy nézegessen meg régi 
zsinagóga képeslapokat a Nagy-
Magyarország területéről, és ha 

valamelyik városról eszébe jut 
egy sztori, írja meg, és illusztráci
óként hozzá tűzzük a képeslapot. 
Így született meg a Képeslapok 
a múltból című kötet, ami az 
egyik legkeresettebb, legsikere
sebb kiadványunk lett. Aztán el
kezdtünk nyitni más irányba is, 
megjelentettük például Szilágyi 
György humoristának, - aki sze
gény most halt meg múlt év októ
berében - két könyvét, most ké
szülünk egy poszthumusz kötet 
kiadására. Ezenfelül megjelen
tettünk pl. egy reprint, ortodox
nak is beillő zsidó szakácsköny

vet, ami százhárom évvel ezelőtt 
jelent meg Prágában, ez egy gót 
betűs német könyv, amit szakfor
dító fordított le. 

Említetted, hogy a könyv
kiadásnál az egyik fontos 
kérdés az, hogy mi a moti
vációja egy könyv megjelen
tetésének. Létezik számodra 
egy általános motiváció? 

A fő motiváció az értékterem
tés. A hagyományoknak a tiszte
lete és megőrzése. Valószínűleg 
mindenki másképpen éli meg az 
öntudatát (itt most a zsidó öntu
datra gondolok). Mindenkinek 
másról szól az, hogy mit kell csi
nálnia az életben, és hogy azt ho
gyan kell csinálnia. Valószínűleg, 
ahogyan a művészeknél, úgy a ki
adóknál is van egy fajta exhibici
onizmus, tehát, hogy szeretnénk 
magunkból egy darabot kihasí
tani, és odadobni a köznek, hogy 
nesztek, nézzétek meg, ilyenek 
vagyunk. Lévén, hogy egy kiadó 
nem feltétlenül szerző, - és ez
zel én is így vagyok - maximum 
csak mások tollával ékeskedhe
tek, de fontosnak tartom, hogy 
a rövid életünkben, ami hamar 
elszáll, hagyjunk magunk után 
valami jelet. Mindenki más mó
don hagy maga után jelet, de 
ezek olyan mérföldkövek egy em
ber életében, amelyek igen fonto
sak. Magam is bibliofil ember va
gyok, imádom a könyveket, nem 
csak gyűjteni, hanem olvasni 

is. Az első, amit megnézek egy 
könyvön – részint szakmai árta
lomból –, az az impresszum. Ami 
ugye elárulja, hogy kikhez fű
ződik a könyv, hogy hol készült, 
mikor készült. Azok az emberek, 
amiknek még mond valamit az a 
név, hogy Schlesinger Jos, azok 
talán jobban megértik, hogy én 
mit szeretnék elérni. Ő volt az a 
könyvkiadó, aki a két világháború 
között, rossz szóval élve maga alá 
söpörte a zsidó irodalmat, a zsidó 
imakönyveket. Szinte minden ak
kori zsidó témájú könyv impresz
szumában ott szerepel az ő neve. 
Szerénytelenség lenne azt gon
dolni, hogy én az ő nyomdokaiba 
fogok valaha is lépni, de szeret
nék olyan lenni, mint Schlesinger 
Jos, és hogy ha már elértük azt, 
hogy Schlesinger Jos nem halt 
meg, mert van, aki emlékszik rá, 
akkor én is remélem, hogy száz 
év múlva majd valaki azt fogja 
mondani, hogy Gabbiano Print, 
és akkor már nem éltünk hiába. 
Azt soha nem szabad elfelejteni, 
hogy az a kiadó, amit én képvi
selek, az nem én vagyok. Hanem 
egy csapat, egy nyomda, ahol 
kollégák vannak, ahol szerkesz
tők dolgoznak, ahol előkészítik, 
ellenőrzik, lektorálják, kinyom
ják, és végül összerakják a művet. 
Nagyon fontos tehát a csapat, aki 
mögöttem áll. 

Mit jelent a „Gabbiano” szó?

A cég neve olaszul azt jelenti, 
hogy sirály. A szívemet-lelkemet 
melengeti az a szó, hogy Itália. 
Ezért lett a cégnek olasz neve. A 
sirály egyrészt szerintem egy na
gyon szép madár, másrészt pár 
éve divatos volt a menő dolgokra 
használni azt a szót, hogy király, 
sirály. Innen lett a név.

Hogyan születik meg egy 
új kiadvány? Kié az ötlet 
és ki gyűjti össze hozzá az 
anyagokat?

Mivel nagy gyűjtő vagyok, ren
geteg könyv ott van a polcomon. 
Ha szerencsém van, hozzáju
tok olyan könyvekhez aukciókon 
vagy bolhapiacon, amelyek ritkák 
a közforgalomban. Ha látok egy 
könyvben fantáziát, és valamiért 
izgalmassá válik, akkor érdemes 
elkezdeni dolgozni azon, hogy 
mit is lehetne kihozni belőle.

De vannak véletlenek is, most 
együtt dolgozunk Kézdy György 
színművésszel egy pályamű köte
ten, vele a véletlen hozott össze, 

Interjú Izsák Gáborral
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Az értékmentés 
fontossága egyértelmű.
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úgyhogy folyamatosan kerülnek 
elő a jobbnál jobb témák. 

Amit a kiadóról tudni kell még 
az az, hogy maximálisan törek
szünk arra, hogy a mennyiség 
ne menjen a minőség rovására. 
Vannak olyan témakörök, ame
lyeket semmiképpen nem érin
tünk. Ilyen a politika, a bulvár, és 
a bulvárnak a különböző leágazá
sai. Ami viszont óhatatlanul kell, 
az az érték. Ha judaikáról beszé
lünk, akkor a zsidó tradíció, a 
valláshoz való pozitív hozzáállás 
és a tisztelet. A vallásnak a tisz
telete, és hát az emberszeretet. 
Amennyiben ezek valahol talál
koznak, – akár egy reprint kötet
ben, akár egy új kiadású kötet
ben, – akkor ennek mi biztosan 
a kiadója leszünk. Ami még na
gyon fontos, hogy ezeket a köny
veket az esetek nagy részében sa
ját magunk szponzoráljuk. Mivel 
a gazdasági helyzet sajnos most 
nem a legjobb, valamilyen szin
ten mi magunk is támogatásra 
szorulunk. Ezzel együtt az olyan 
kezdeményezéseket, mint példá
ul a Forrás, fontosnak érezzük, 
hogy segítsük, és hogy így, segít
séggel megjelenhessen. Azt gon
dolom, hogy ez az újság egy olyan 
fórum, ami lehetőséget biztosít a 
magyarországi zsidóság,- és azon 
belül a fiatalok - egy részének ah
hoz, hogy ne kelljen választaniuk 
az agresszíven terjeszkedő irány
zatok és a teljesen új irányzatok 
között, hanem megtalálják azt 
a középutat, ahol meglelhetik a 
vallás számukra fontos részét és 
magát a zsidóságot. 

Mi a véleménye egy könyv
kiadónak arról, hogy mos
tanában arról szokás beszél
ni, hogy a Gutenberggalaxis 
végét éljük?

Én média PR szakon végeztem, 
úgyhogy a kérdést napi szinten 
tettük fel annak idején a főiskolán 
egymásnak. Azt gondolom, hogy 
hasonló a szituáció, mint amikor 
bejött a videó, és mindenki el
temette a mozit, majd kiderült, 
hogy arra is van alternatíva, mert 
a multiplex hálózatok még min
dig messze átlagokat döngetnek. 
Tény, hogy a művész mozik hal
dokolnak, de szerintem temetni 
a könyvet még korai. A mi gene
rációnk, – és megkockáztatom, 
hogy még az elkövetkezendő né
hány generáció is, – alapvetően 
papír alapú könyvet fog olvasni. 
Az ember csak szereti kézbe ven
ni a könyvet. Egy digitális könyv 

nem nyújtja ugyanazt az élveze
tet, mint amit az, ahogy megfo
god a papírt, megérinted az ujj
begyeddel, vagy hogy a párnádra 
odateszed, amikor elaludni ké
szülsz és az utolsó sorok után 
vagy. Nincs meg az a zamata, il
lata, ami szerintem még fontos az 
embernek, hogy érezze. 

Mi a legérdekesebb darabja 
a gyűjteményednek?

Mindig változnak a kedvencek. 
Ami most éppen rettenetesen iz
gat, az egyrészt egy olyan terület, 
ami még a történészek által sem 
lett igazából feldolgozva. Ez a te
rület nem éppen a legvidámabb 
témával foglalkozik. A dachau-i 
haláltábortól nem messze, Mün-
chentől néhány kilométerre léte-
zett egy erdőszakasz, ahol műkö
dött egy speciális koncentrációs 
tábor. Mühldorfnak hívták, és a 
Weingut fedőnév illette a német 
vezetés részéről, ebben a szektor
ban gyártották a V2-es repülőgé
peket a németek a háború során, 
és több tízezer kárpátaljai zsidót 
deportáltak ide, és alkalmaztak 
rabszolgának. Édesapám nagy
bátyja szintén itt volt rab, ott is 
szabadult fel az amerikaiak ál
tal 1945-ben. Múlt év nyarán lá
togattam el oda, szívbemarkoló 
volt az, amit ott láttam. Egy kiet
len erdőszakasz, a bejáratot nem 
jelöli emléktábla. Mintha szé
gyellnék, és próbálnák elrejte
ni a világ elől, hogy Münchentől 
pár kilométerre működött egy 
Dachauhoz hasonló halálgyár. 
Bent az erdőben meg lehet találni 
a mementókat és néhány emlék
táblát, amelyek emlékeztetnek 
arra, hogy itt emberéleteket tör
tek ketté, vagy pusztítottak el. Ez 
az, amivel kutatásom során talál
koztam, és mindenképpen sze
retnék majd még foglalkozni vele, 

mert a szakirodalom rettenete
sen keveset ír róla. Idetartozik az 
is, hogy nemrégiben találtam egy 
olyan képeslapot egy könyvbe be
helyezve, amit egy deportált írt. 
Ez az illető éppen egy vonat bel
sejében robogott sokadmagával 
Auschwitz-ba, amikor Vesz prém 
megyében a vonatot valami miatt 
megállították, és ezt kihasznál
va a vagon rései közül kicsúsz
tatott egy képeslapot, amire ce
ruzával írt a feleségének egy pár 
sort. Legnagyobb megdöbbené
sére, amikor a háború végén haza 
ment - azon kevesek közé tarto
zott, akik túlélték a deportálást - 
megtalálta ezt a képeslapot. Úgy 
tűnik, hogy volt olyan igaz em
ber, aki meglelte a lapot a sínek 
között, és postára adta. Később a 
lapot egy tollal írt kézjeggyel el
látta, azt írta rá, hogy „ez volt az 
a képeslap, amit Veszprém me
gyéből a feleségemnek dobtam 
ki a vagonból”. Nem tudom, hogy 
ki volt ez az ember, nem tudom, 
hogy kié volt az a könyv, ami a la
pot őrizte, de azt gondolom, hogy 
ez egy szenzációs lelet. Van még 
néhány olyan fotóm, ami valószí
nűleg illegálisan készült a munka
szolgálatosok frontra hurcolása
kor. Az egyik ilyen képen, szintén 
valami kis községben, egy mun
kaszolgálatos század menetel, ol
dalt a kápókkal és a magyar ka
tonaság jeles képviselőivel, akik 
ott pózolnak a menetnek az élén. 
Ez így önmagában semmitmon
dó, de miután be szkenneltem a 
képet, és rázummoltam a Pho-
toshoppal, megdöbbentő látvány 
tárult elém. Döbbenetes látni az 
arcokat, arckifejezéseket, ezek 
sokkal többet elárulnak, mint 
bármilyen leírás. 

Ezek olyan értékek, olyan le
letek, amiket a mai generáció  
függetlenül attól, hogy az illető 
zsidó vagy nem zsidó – nem ért 
meg, ha nem lát. Hasonló élmé
nyem volt egy másik kép kapcsán 
is, ami valahol Lengyelországban 
készülhetett. Ezen a képen egy 
tiszt épp tarkón lő egy zsidó fog
lyot, és mindezt olyan arckifeje
zéssel teszi, minthogyha egy kiló 
kenyérért menne le. Szóval ezek 
megdöbbentőek. Van egy csomó 
olyan képeslap, aminek az elején 
szerepel egy zsinagóga, és látszó
lag ennyi. De amikor az ember 
megfordítja és egy családi üze
netet talál, az nagyon izgalmas. 
Vagy például a Bodrogkeresztúri 
rebbének hozzám került egy olyan 
képeslapja, ami egy áldást tartal
maz, és ezt egy hölgynek küldte el, 

saját aláírással. Nagyon ritka da
rab ez a rebbe által aláírt képes
lap. Ketté van hajtva, valószínű
leg kabalaként hordhatta valaki a 
zsebében vagy a pénztárcájában. 
Ez teljesen véletlenül, egy auk
ción jutott hozzám. Feltehetőleg 
akik eladták, nem is tudták, hogy 
ez kinek az írása, és milyen érté
ket képvisel.

 
A saját családodban is kutat tál?

A családfakutatás valóban az 
egyik régi vesszőparipám volt, 
a családom története elolvasha
tó Deutsch Gábor Képeslapok 
a múltból című kötetben az „N” 
betűnél, Nagyszőlősnél. A csa
ládom apai ága egyrészről erdé
lyi, másrészről kárpátaljai, ők 
azok, akik némi nemű informá
ciót hagytak maguk után. Sajnos 
az édesanyám oldaláról a köze
li rokonaim mind számomra is
meretlenek voltak, a háborúban 
sajnos elpusztultak, illetve velük 
együtt elpusztult számos családi 
relikvia. Ennek ellenére sikerült 
olyan információkat összegyűjte
ni, amelyek érdekes újdonságok
kal szolgáltak nekem, meg ha a 
családban majd lesznek utódok, 
akkor nekik is érdekesek lesz
nek ezek. Sajnos azt nem tudom 
elmondani, hogy a családfámat 
vissza tudom vezetni a népván
dorlás koráig. 

Te mit szeretsz olvasni?

Elolvasom a szépirodalmat, szak
irodalmat, szeretem a klasszikus 
irodalmat, Victor Hugo-tól kezd
ve Jókai Mórig bármit elolvasok. 
Nagyon szeretem az útleírásokat, 
a szakmai írásokat, érdekel az eto
lógia, a pszichológia, a történelem, 
és persze a vallástörténet is. 

Nagyszerű dolog, amikor a 
munka, a hobbi és az életcél 
– jelen esetben az értékte
remtés – egyszerre tud meg
jelenni, és így igazi hivatássá 
válni az ember életében. 

Az értékmentés fontossága egy
értelmű. Ezért is próbálunk fo
lyamatosan a Forrás szerkesztő
bizottságnak segítséget nyújtani 
az újság megjelentetésében, kis
mértékű külalak változtatásában, 
illetőleg a tartalmi feltöltésében. 
Fontosnak tartom, hogy minél 
szélesebb körben ismertté váljon 
a Lativ tevékenysége, az a fajta 
gondoskodás, amit Rav Keletitől 
kaptok és mindazoktól, akik a 
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Eszter vs. Vásti 
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hátterében vannak. Nagyon fon
tosnak találom, hogy amit csinál
tok, ne csak egy kvázi gitt egylet 
legyen, hanem tele legyen tarta
lommal, értékkel, ami már most 
is tapasztalható, és amit folytat
ni kell. És igenis átadni generá
cióról-generációra azt az üzene
tet, amit ti is megkaptatok, akár 
születésektől kezdve, akár ké
sőbb. Ismert az a mondás, hogy 
az az ember tudja, hogy hová 
megy, aki tudja, hogy honnan 
jön. Enélkül elveszünk és beolva
dunk. Szoktam mindig példálóz
ni, hogy a zsidóság, de bármi más 
népcsoport is ugyanúgy műkö
dik, mint a legjobb óbor. Addig, 
ameddig tömény, addig az íze 
fantasztikus, ha elkezdik szép las
san cseppről-cseppre vízzel fel hi-
gítani, akkor az még bor lesz, az
tán fröccsé válik, és a végén már 
csak piszkos víz lesz belőle. 

Meggyőződésem, hogy ott, ahol 
van családi legendárium, és ahol 
az utódok meg akarják azokat ér
teni, lesz számukra egy olyan er
kölcsi bázis, amely segíteni fogja 
őket a világba való eligazodásban. 
Gondoljunk csak a nemesek re 
vagy akár a kohenitákra. Ezek a 
rangok öröklődnek, ha ezeket va
laki nem adja fel, hanem viszi to
vább, akkor az illető sokkal job
ban tudja pozicionálni magát az 
életben. Tudni fogja, hogy med
dig mehet el, hogy mi a dolga. 
Szemben azokkal, akik nőnek, 
mint a dudva, ahol nincs csalá
di háttér, ahol nincsen egy biz
tonságos pajzs a hátuk mögött. 
Sokszor azoknál a családoknál, 
ahol félbetörik a családi folyto
nosság, – aminek az oka lehet 
akár egy háború, vagy egy válás, 
– azok az utódok, akik még kap
tak valamit a családi legendári
umból, az ősöknek a múltjából, 
azok sokkal jobban túlélik, átvé
szelik a nehéz időszakokat, mint 
azok, akik semmit nem kaptak. 
Sokszor azoknak a családoknak, 
ahol nincsenek utódok, vagy van
nak utódok, de nincsen legendá
rium, a megoldást talán az olyan 
őrült kutatók jelenthetik, akik el
végzik a „piszkos munkát”, és le
ásnak a mélybe, és kiássák a nyo
mokat, és kutatják, hogy mi miért 
volt, és hogyan történt. 

Magyari Judit

VáSTI
A purimi történet katalizátora 
Vásti, aki megtagadta Áchásvéros 
parancsát. Első pillantásra ezt 
akár hősies, öntudatos tettnek is 
tekinthetjük: méltóságán aluli
nak érezte, hogy ruha nélkül pa
rádézzon a részeg tivornyázók 
előtt. Ezzel azonban van egy kis 
probléma. A zsidóság a hősiessé
get a következő módon határozza 
meg: túljutni egy spirituális cél el
érését akadályozó nehézségen. Az 
akadályt természetesen mindig 
a Teremtő állítja elénk, és leküz
dése különböző mértékű áldoza
tot kívánhat az embertől: az ego, 
a büszkeség, anyagi javak, vagy 
akár az élet feladását is. Nézzük, 
milyen spirituális cél felé haladt 
Vásti és mi állt az útjában.

Vásti nagyapja Nabukodonozor 
volt, az a babilóniai király, aki le
rombolta a jeruzsálemi Szentélyt 
és száműzetésbe hurcolta a zsi
dókat. Apja Belsácár volt, akinek 
drámai haláláról Dániel könyvé
ben olvashatunk: hatalmas lako
mát rendezett, ahol mindenkinek 
a Szentély edényeiből kellett inni, 
és az „arany és ezüst isteneit” di
csérni. Ekkor azonban egy ujj je
lent meg a falon, és írni kezdte: „Az 
Örökkévaló megszámlálta a király
ságod napjait és véget vetetett neki 
… a királyságodat felosztotta és a 
Médeknek és Perzsáknak adta.” 
Aznap éjjel e két nép megtámad
ta a palotát, Vásti volt az egyetlen 
túlélő. Apja hódító-leigázó szelle
me benne élt tovább. Később hoz
záment Áchásvéroshoz, aki erede
tileg Belsácár lovászfiúja volt.

A Talmudból (Megilla 12) tudjuk, 
hogy Vásti zsidó nőket dolgoztatott 
meztelenül Sábeszkor. Fenyegetve 
érezte magát a zsidó nők által, mert 
ők a szó legmélyebb értelmében le
igázhatatlanok voltak. Azzal, hogy 
Sábeszt tartottak, azt demonstrál
ták, hogy létezik egy Uralkodó, aki 
a király felett áll. Alapvető tulaj
donságuk, a cniut, pedig azt bizo
nyította, hogy belülről határozzák 
meg magukat, nem pedig felszíne
sen. Hozzáférhetetlenek voltak, és 
ez az, ami miatt Vásti szinte kény
szeres vágyat érzett arra, hogy 
megtörje őket. Ha Vásti nem volt 
szemérmes (mint az ebből látszik), 
akkor miért tagadta meg, hogy 
meztelenül megjelenjen Ahasvéros 
és részeg társai előtt? Amiatt az ar
rogancia miatt, amit az olyan em
ber tanúsít, aki saját maga fontos
ságának a rabja. A legegyszerűbb 
módszer számukra ezt az érzést el
érni az, ha a másikat lekicsinylik és 
ócsárolják. Ez felsőbbség-tudatot 

ad nekik, anélkül, hogy valóban 
többnek kéne lenniük. A Midrás 
Rábában olvashatjuk Vásti szavait 
(Áhásvéroshoz): „Az apám lovászfi
úja voltál. Szajhák parádéztak előt
ted. Most visszatérsz oda, ahonnan 
jöttél?” Látjuk, hogy nem az volt a 
szándéka, hogy magát építse, vagy, 
hogy megőrizze az integritását. 
Egyszerűen csak meg akarta aláz
ni Áchásvérost. Nyoma sem volt itt 
hősiességnek.

ESZTER
Eszter királynő első látásra akár 
passzív szereplőnek is tűnhet, aki 
nem meri elárulni a származását 
és először nem mer közben jár
ni a népéért. Valójában azonban 
ő volt egyike azon kevés zsidók
nak, akik a perzsa száműzetésben 
elkerülték az elérzéketlenedést, 
és akik meglátták a purimi tör
ténetben az Örökkévaló rejtett 
jelenlétét. 

Ki volt Eszter? Apja akkor halt 
meg, amikor az anyja állapotos 
volt, az édesanyja pedig a szülés
nél. A prágai Maharal mondja, 
hogy a születésének körülményei 
természetesen nem véletlensze
rűek. A magány is egyfajta esz
köz arra, hogy azzá váljunk, akivé 
válhatunk. Ebből az ürességből 
táplálkozott Eszter Istenhez való 
mély kötődése. Az Eszter szó hé
ber gyökere széter , ami elrejtést 
jelent. Eszter királynő lényegi tu
lajdonságát hordozza a neve: a 
képességét arra, hogy felfedezze 
a Teremtőt ott, ahol el van rejtve, 
ahol senki más nem találja meg. 
A magány és vágyakozás éveiben 

megtanulta, hogy hogyan hatol
jon be a felszín mögé, az embert 
körülvevő fal mögé. Megtanulta 
meglátni az Istent mindenhol, 
ahova csak tekintett. 

Eszter másik neve Hádászá 
volt, magyar jelentése: mirtusz. 
Egyike a szukoti csokor négy nö
vényének. Az etrog szív alakú, és 
azt is szimbolizálja, a luláv a ge
rincet, az árává az ajkakat és a 
hádász a szemeket. Eszter sze
mei a belső valóságot ugyanolyan 
tisztán látták, mint a mi szeme
ink a külső valóságot. Ezen kívül, 
Eszter nem hivalkodó külseje 
(cniut) a belső erejét rejtette. 

A Talmud – elég titokzatosan – 
azt mondja, hogy Eszter, mint a 
mirtusz, zöld volt. Ez azt jelenti, 
hogy Eszter lényegét a zöld szín 
jelképezte. A zöld kékből (hideg) 
és sárgából (meleg) áll. Eszter 
belső fénye is szenvedélyből, erős 
akaratból és hűsítő gondosko

dásból állt össze. Az, hogy „zöld” 
volt, a szerénységét, fogékonysá
gát és érzékenységét jelképezte.

Ha képesek vagyunk lehámozni 
az életünkről a felszínes csillogást, 
akkor felfedezzük, hogy akárcsak 
Eszter, mi is át tudunk hatolni a 
páncélokon – másokén, és a ma
gunkén is – és akkor bárhol fel
fedezhetjük a Teremtőt: saját szí
vünkben, más szívében, és az apró 
hétköznapi eseményekben, me
lyek életünk szövetét alkotják.   

Forrás: Tz. Heller: 
Here you are

ch.D.



Forrás • A Latív Alapítvány időszaki kiadványa2011. március 13
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Anna: Hali, mi újság?

Miri: Szia, minden OK Éppen 
rendezem a recepteket. Most ki
vételesen még Purim előtt meg
találtam a Hámán táska re cep te-
ket… 

Anna: Jaj de jó, átküldenél egy 
élesztőset? 

Miri: Íme…

KLASSZIKUS ÉLESZTŐS 
HáMáN TáSKA 
(párve recept)

Hozzávalók:
35 dkg rétesliszt, 15 dkg marga-
rin, 1dkg élesztő, 10 dkg cu kor, 
só, reszelt citromhéj, 2 tojás, 
kevés rum, szilva lekvár vagy 
máktöltelék.
A lisztet elmorzsoljuk a margarin
nal és az élesztővel. Belekeverjük 
a cukrot, a sót, a citromhéjat, a 
két tojást, és annyi rumot adunk 
hozzá, hogy jól nyújtható tész
ta legyen. Kinyújtjuk, és három-
szögletű darabokra vágjuk. Szil-
valekvárral vagy mákkal töltjük, 
félbehajtjuk, szélét lenyomkod
juk, és tojással kenve kikent lisz
tezett tepsiben pirosra sütjük. 
Készíthetjük úgy is, hogy na
gyobb pogácsaszaggatóval kivág
juk, a tölteléket középre rakjuk és 
három oldalról felhajtva középen 
összenyomjuk.

Cserébe elküldenéd a csoki tölte
lékes Hámán táska receptet?

Anna: Igen, ez volt tavaly a gye
rekek kedvence

cSOKIS VAGy MOGyORÓ
KRÉMES HáMáN TáSKA 
(sütőporos párve recept)

Hozzávalók:
7 dl liszt, 3 teáskanál sütőpor, 1,2 
dl cukor, 1/4 teáskanál só, 1,8 dl 
szobahőmérsékletű vaj, esetleg 
margarin, 3 tojás.
Tölteléknek: Csoki darabok, mo-
gyorókrém vagy kész lekvárok, 
mint barack, szilva. 
Keverjük össze a lisztet, sütő
port, cukrot és sót. A keverék
be gyúrjuk a vajat, majd a tojá
sokat. Nyújtsuk ki a tésztát 3-4 
mm vastagságúra, melyből pohár 
vagy szaggató segítségével készít
sünk 8-9 cm átmérőjű köröket. 
Kiskanál segítségével helyezzük 
a tölteléket a kör közepére, majd 
három oldalt hajtogassunk a ké
pek segítségével. A tetejét meg
kenheted tojással, majd sütőpa
pírra téve 200 ° C-on 10-15 perc 
alatt sül arany barnára egy adag.

TIPP! Ha szeretnéd a tölteléket 
a sütiben tartani, szakítani kell a 
csücskök csippentésének hagyomá
nyával és csak hajtogatni szabad! 

Miri: Köszi. Van még egy purimi 
süti, nem jut az eszembe a neve.

Anna: Melyikre gondolsz: a 
Kindlire vagy a Ma amoulra?

Miri: A Kindlire gondoltam. Ma 
anoul? Az is süti? Van recepted 
is? Szuper lenne valamilyen új
donságot tenni a Slachmóneszes 
csomagba…Kindli recepted is 
van?

Anna: :-D Egyébként amíg a 
Kindli tipikusan egy magyar, ad-
dig Ma amoul egy egyiptomi pu-
rimi süti.

MA AMOUL VAGy 
MENENAEGy ÉSZAKAF
RIKAI PURIMI REcEPT 
(tejes)

Hozzávalók: 500 g liszt, 2,5 dl 
margarin, 2 evőkanál cukor, 4 
evőkanál tej vagy rózsavíz
Töltelék: 2,5 dl darabos dió, 1,25 
dl datolyadarabkák, 2 evőkanál 
cukor.
A szobahőmérsékletű margarint 
összedolgozzuk a liszttel, cu kor-

ral majd a tejjel (vagy rózsavíz
zel). Cipót formázunk, amit fó
liában 20 percig pihentetünk. A 
tésztából ezután 20 gombócot 
készítünk, melybe először közép
re lyukat mélyítünk, majd tovább 
formázzuk kosárka alakúra. Ebbe 
tegyünk a töltelékből 1-2 teáska
nállal. A széleket ráhajtva bezár
juk a kosárka tetejét, amit villával 
vagy mintázóval díszítünk. 15-20 
percig 180° C-on sütjük.

KINDLI REcEPT 
(párve)

Hozzávalók: 600 g liszt, 30 dkg 
margarin, 20 dkg cukor, 1 dkg 
élesztő, csipet sütőpor, 2 kanál 
rum.
A hozzávalókat összegyúrjuk, ki
csit pihentetjük, majd kinyújtjuk. 
Nagyobb pogácsaszaggatóval ki
szúrjuk, majd dió vagy mák tölte
lékkel töltjük. Vigyázzunk, a hajtás 
alulra kerüljön! A kis tekercsekre 
ujjal kétoldalt mélyedéseket nyo
munk, hogy pólyás baba jellege 
legyen. Tojással megkenjük, majd 
mérsékelt sütőben sütjük. 
Töltelék: 20 dkg darált dió, 20 
dkg darált mák, l üveg szilva-
lekvár, l csomag mazsola, l sze-
let reszelt csokoládé, 2 evőkanál 
baracklekvár, fahéj, őrölt szeg-
fűszeg, reszelt narancshéj.
Máktöltelék: a darált mákot bor
ral felfőzzük, cukrot, mazsolát, 
reszelt narancshéjat és barack
lekvárt teszünk bele.
Diótöltelék: a darált diót borral 
felfőzzük, cukrot, mazsolát, re
szelt csokoládét ke ve rünk bele. 
Valamennyi tölteléket kihűtve 
tesszük a tésztába.

Miri: Csak attól, hogy olvasom, 
már 2-3 kilót híztam. Van egy di
étás receptem

Anna: Légyszi, légyszi nekem 
is…

Miri: Ok

ALMáS BIOHáMáNTáSKA

Hozzávalók: 280 g teljes kiőr-
lésű liszt, 150 g margarin, 1 bio 
citrom, 2 evőkanál almalé, 2 to-
jás, 1-2 evőkanál datolya-szirup 
(kóser kapható). 
Töltelék: 50 g margarin, 50 g 
darabos dió, 3 evőkanál mazso-
la, esetleg datolya-szirup, 1 teás-
kanál fahéj, 2 közepes (lecsurga-
tott reszelt) alma.
A hozzávalókat jól összedolgoz
zuk, majd cipót formázva fóliába 
téve 30 percig a hűtőben pihen
tetjük. Közben a töltelék hozzáva
lóit összekeverjük. Ezután a tész
tát lisztes deszkán 3 mm vastagra 
nyújtjuk, majd 7-8 cm átmérőjű 
köröket szaggatunk. A töltelékből 
egy teáskanálnyit helyezünk a kö
rök közepére és kettéhajtjuk, vagy 
kialakítjuk a klasszikus három
szögű csákó formát. Sütőpapírra 
téve 15-20 perc alatt 200°C arany 
barnára sütjük.

Anna: De jó!!! Most ki is próbá
lom…van kedved holnap feljön
ni egy kávéra? Akkor meg kós-
tolhatnád!

Miri: Jó ötlet, este felugrom. Ak-
kor holnap, szia. 

Anna: Várlak, szia.

Kürti Adrienn

Az írás a JMPoint a Zsidó 
Közösségért Közhasznú 

Alapítvány támogatásával 
jelent meg.

Még több recept: 
www.zsidokonyha.hu
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Mindannyian tökéletes szü
lők próbálunk lenni. Tud-

juk, hogy ez lehetetlen, de mindig 
képesnek kell lennünk javulni. Ez 
csak úgy lehetséges, ha időt sza
kítunk rá és erőfeszítéseket te
szünk ennek érdekében.

Szülőnek lenni ugyanolyan 
mes  terség, mint más. Könyvek, 
cikkek elolvasása, szakértőkkel 
való konzultációk és kérdések 
feltevése nélkül nem lehetünk 
job bak.

A Tazria hetiszakasz a tisztaság 
és gyerekszülés tórai törvényei
nek megtárgyalásával lehetősé
get ad arra, hogy elmélkedjünk 
szülői szerepünkről. Az alábbiak
ban az áldott emlékű Rav Yaakov 
Weinberg által felvetett néhány 
kérdést és a rá adott válaszokból 
idézünk:

Mi az a legfontosabb szempont, 
amit a férjnek és feleségnek figye
lembe kell venni a gyereknevelés 
kapcsán? 

A legfontosabb dolog a követke
zetesség. A gyereknek tudni kell, 
hogy valóban azt gondoljuk, amit 
mondunk. Nem lehet ugyanarra a 
helytelen cselekedetre egyik nap 
nemtetszésünket kifejezni, másik 
nap elfogadni azt. Természetesen 
férjnek és feleségnek ebben is 
összhangban kell lenni, különben 
a gyerek ki fogja játszani az egyik 

szülőt a másikkal szemben. Nem 
helyes a gyermek előtt megbe
szélni a gyerekneveléssel kapcso
latos dolgokat.

Hogyan vélekedik a Tóra a gye
rek büntetéséről? 

Salamon király mondta: „Aki 
sajnálja a pálcát a gyermeké
től, az utálja a gyermekét, de aki 
szereti őt, az fiatal korában ne
veli őt.” (Példabeszédek 13,24). 
A büntetés nem feltétlenül fi
zikai. Lehet egy rosszalló reak
ció, szigorú tekintet vagy sóhaj
tás. Szintén alkalmas a játékoktól 
való eltiltás egy időre. Meg kell 
magyarázni a gyereknek, ha hely
telenül cselekedett, különben ér
tékek nélkül nő fel és nem tud
ja, mi az elfogadható viselkedés. 
Nem szabad haragból büntetni. 
A gyereknek érezni kell, hogy a 
büntetés a szülők szeretetéből és 
törődéséből ered. A büntetést a 
szülőnek röviden kell a gyerek
kel megbeszélni, pontosan el kell 
mondani, miért lett megbüntetve 
és hogy a büntetés célja kizárólag 
a helyes értékrend megtanítása. 
A szeretet kifejezése a büntetés
kor nagyon fontos a gyerek-szülő 
kapcsolatban.

Mi a legfontosabb, amit meg 
kell tanítani gyermekeinknek?

A legfontosabb a jó jellemvo
nások hangsúlyozása. A zsidó 

törvények szerint tilos olyan em
bernek Tórát tanítani, akinek a 
jelleme nem megfelelő. A jó jel
lem kifejlesztése megelőzi a pa
rancsolatok betartására való ne-
velést. 

Kell-e erőltetni bizonyos pa
rancsolatok betartását, ha a gyer
mek nem élvezi azt? 

A feladatunk éppen az, hogy 
a micvék betartására neveljük 
gyermekeinket, de soha ne kény
szerítsük, mert akkor utálni fogja 
őket. Beszéljük rá, győzzük meg, 
jutalmazzuk, de sose erőltessük!

Hogyan lehet tanítani a gyer
mekeknek a spiritualitást?

A legjobb kezdet az olvasás. 
Olyan dolgokról kell olvasniuk, 
ami hatással van az értelmükre. 
Sokszor vidám témájú könyveket, 

kalandregényeket adunk ne
kik, amik egyszerűen csak szóra
koztatnak. Ellenőriznünk kell a 
könyveket, amit olvasnak, hogy 
tartalmas, az értelmet fejlesztő 
olvasmány legyen. Ebből szűrhe
tik le azt az üzenetet, hogy több is 
van az életben, mint finom étele
ket enni vagy tévét nézni. Az érte

lem hangsúlyozása a spiritualitás 
tanításának kezdete. A spiritua
litást nem lehet tanítani. A gyer
meknek (és felnőttnek is) saját 
magának kell felfedeznie.

Írta: Rabbi Boruch Leff
Forrás: Aish.com
Fordította: G. Sz.
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Feivel berohant a rabbi dol
gozó szobájába. – Rabbi, ször
nyűség történt! Megdöglött az 
ökröm! Most nem tudom mivel 
felszántani a földem! Hát nem ez 
a legeslegrosszabb, ami történ
hetett velem!?

Talán igen, talán nem. – fe
lelte a rabbi miközben szakállát 
simogatta.

Feivel elhagyta a rabbi házát. – 
Amit mondott nagy ostobaság,- 
gondolta Feivel, – persze, hogy 
ez a legrosszabb, ami történhe
tett velem!

Következő nap, Feivel, megint 
berohant a rabbi dolgozó szo
bájába. – Rabbi, ez nagyszerű! 
Tegnap, hazafelé menet, találtam 

egy lovat, az erdőben sétált. A ló
val felszántottam a földem, két
szer olyan gyorsan, mint az ökör
rel. Hát nem ez a legjobb, ami 
történhetett velem?

Talán igen, talán nem. – felel
te a rabbi miközben homlokát 
vakargatta.

Feivel megint eljött a rabbi
tól. – Amit mondott nagy osto
baság,- gondolta Feivel, – persze, 
hogy ez a legjobb, ami történhe
tett velem.

Következő nap, Feivel megint 
rohant a rabbihoz. – Rabbi ször
nyűség történt! A fiam leesett az 
új lóról és mindkét lábát eltör
te. Szegény fiú ágyban fekszik, 
fájdalmak közt. Hát nem ez a 

legrosszabb, ami történhetett 
velem!? 

Talán igen, talán, nem. – fe
lelte a rabbi, amint visszanézett 
könyvébe.

Feivel elhagyta a rabbi házát. 
– Nagy ostobaság, – gondolta 
– persze, hogy ez a legrosszabb, 
ami történhetett.

Következő nap a király ka-

to nái érkeztek a Feivel falujá
ba. Minden fiút elvittek a király 
seregébe. Az egyetlen fiú, akit 
nem vittek el Feivel fia volt, mert 
mindkét lába törött volt.

Feivel most már 
megértette a rabbi 
bölcs szavait. Nem 
mindig értjük meg 
az Hashem tetteit, 
de bármit tesz is, az 
a legjobb.

Fordította: 
Vályi Éva

ZSIDÓ 
SZÜLŐK 

AKADÉMIáJA 

2009. március 22.

A legrosszabb, 
ami történhet
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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
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Bp., VII. ker., Dob u. 16. 

Telefon: 
06 (70) 632 - 2771 

Nyitva tartás:  
Hétfő - Csütörtök: 8 - 20h  

Péntek: 8 - 14h 
Vasárnap: 10 - 16h
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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!
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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. Mi volt Eszter kiálynő másik neve? 2. Hogy mondják héberül azt, hogy „tekercs”? 3. Melyik törzsből származott Mordecháj? 4. 
Lizsenszki chaszid rebbe, ádár hónapban van a jahrzeitje. 5. Évente egyszer előfordoló micvára, az az évi új gyümölcsre, vagy egyéb 
örömteli eseményre mondandó áldás. 6. Így nevezzük a Gemárá bölcseit. 7. Hogy mondjuk héberül az „áldozatot”? 8. Hány államon 
uralkodott Eszter királynő? 9. Kinek van a születésnapja és a halálozási évfordulója is ádár hónap 7.-én? 10. Hogy hívták Hámán 
feleségét? 11. Étkezés utáni áldás.

Küldd be megfejtésedet április 3-ig az info@lativ.hu email címre!
A helyes megfejtők között értékes nyereményt sorsolunk ki!
A megoldások április 5-től 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: Deák Panka ∑ Munkatársak: Domán 
Sije, Fináli Gábor, Gádor György, Magyari Judit ∑ Lektorálta: Ollé-Deutsch 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 10700079-47164907-51100005 
Köszönjük, hogy adományával segíti munkánkat!

 

Előző számunk megfejtése: 
GEFILTE FIS

Az előző rejtvény nyertese:
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