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lul hónap elsejétől Jom Kip-
urig tart a tesuvá, a megté-

rés (pontosabban a visszatérés) 
időszaka. Ennek két oka van. Az 
egyik: az elul utáni hónap, tisri 
elseje Ros Hásáná, az újév. Az 
újév napja a zsidó hagyományban 
az ítélet napja is. E napon minden 
teremtménynek számot kell adnia 
arról, hogy mit végzett az elmúlt 
évben, és ekkor születik meg az új 
évre szóló ítélet, mely tíz nappal 
később, Jom Kipurkor lesz vég-
legesítve. Erre fel kell készülnünk, 
amihez a tesuvá az előkészítés. Át 
kell gondolni, hogy mit tettünk 
helyesen és mit kevésbé, majd 
azt, hogy mit tudunk jóvátenni, 
még az ítélet napja előtt, illetve 
terveket készítünk a következő 
évre: hogyan érhetjük el, hogy a 
következő Ros Hásánákor jobb 
eséllyel léphessünk az ítélet elé. A 
másik ok tórai. A Tóraadás után 
Mózes háromszor töltött negyven 
napot a Színáj hegyen. Először a 
Tóraadást követően, sziván hónap 
7-től támuz 17-ig. E napon állítot-
ták a zsidók az aranyborjút és törte 
össze Mózes a kőtáblákat. Ezu-
tán felment Mózes újra negyven 
napra a hegyre, hogy könyörögjön 
az Örökkévalóhoz, azért, hogy 
bocsásson meg a népnek. Ez a 
második negyven nap támuz 18-
tól áv 29-ig tartott. Ez az időszak 
csak arra volt elégséges, hogy az 
Örökkévaló felszólítsa Mózest a 
második kőtáblák elkészítésére, 
de a bűn megbocsájtásához szük-
ség volt a harmadik negyven napra 
is. Elul hónap elsején Mózes fel-
ment harmadszor, tisri hónap 10-
ig, Jom Kipur napjáig. Az Örök-
kévaló ekkor mondta: „Száláchti 
kidvárechá”, megbocsájtottam, 
a szavad szerint. Az elul elsejétől 
tisri tizedikéig tartó időszak volt 
a „sikeres”, az alkalmas időszak a 
tesuvára, amit az Örökkévaló el is 
fogadott.

Nem csak elulban lehet te-
suvát csinálni, természetesen az 
egész év alkalmas erre, de ebben 
az időszakban kiemelten erre 
koncentrálunk az újévre való 
felkészülés, valamint az időszak 
alkalmassága miatt. Nemc-
sak lehet, hanem tórai köteles-
ség, micvát ászé, azaz tevőleges 
parancsolat az, ha valamilyen 
helytelen dolgot követünk el, te-
suvát csináljunk.  

Mi a tesuvá? Ha bűnt követünk 
el és feledésbe merül az idő mú-
lásával, valójában csak mi fele-
jtjük el. A tett, beszéd vagy gon-
dolat tovább létezik, nem válik 
meg nem történtté. Pontosabban: 

minden cselekvésünk hat ránk. 
Vagy teljesebbé, vagy hiányos-
abbá tesz minket. Az a helytelen 
cselekvés, amit elkövettünk, 
hiába felejtettük el, vagy észre 
sem vettük, maga a hiányosság, 
amit okozott, bennünk marad, 
nem „kopik le” rólunk. Nem 
csak ebben a „százhúsz” évben 
válik részünkké, hanem örök 
hiányosság marad, örök falként 
az ember és az Örökkévaló között! 
Mit tudunk tenni? Hogyan tudjuk 
kitörölni a múltat? Ez a tesuvá!  
A témával foglalkozó alapmű, a 
Sááré Tesuvá (a híres Rábbénu 
Joná, Náchmánidesz – Rámbán 
kortársa és unokatestvére – írása) 
nem véletlenül kezdődik ezekkel 
a szavakkal: Min hátovot, áser 
hétiv hásem jiszborách im beruáv 
ki héchin láhem háderech...(Az 
egyike azoknak a jóknak, amikben 
jót tett az Örökkévaló a teremtmé-
nyeivel, hogy előkészítette nekik 
az utat…). Ez az út a tesuvá, amit 
az Örökkévaló jóságában készített 
elő: kitörölhetővé, kijavíthatóvá 
teszi a múltat, a hiányosságot, 
ami a részünkké vált. Azaz a tes-
uvá egy olyan folyamat, lehetőség, 
amellyel az ember a múltban 
elkövetett helytelen cselekede-
teit ki tudja javítani. Egy fontos 
előzetes feladat szükséges hozzá, 
a chesbon nefes, a „lélek elszámo-
lása”, amely két alapvető részből 
áll. Az egyik: tudjuk átfogóan és 
részleteiben is azt, hogy mi a jó és 
mi a rossz. A másik: tisztában kell 
lennünk azzal, hogy mit csinálunk. 
Az elsőhöz a legfontosabb a tanu-
lás, az állandó gondolkodás és ter-
mészetesen a bölcs emberek véle-
ményének kikérése. Nem találunk 
meg a tanulmányainkban minden 
élethelyzetre, minden részletre 
vonatkozó konkrét, bölcs utasí-
tást, hogy azokat követve mindig 
helyesen cselekedjünk. A nap 24 
órájában rengeteg helyzetben kell 
döntenünk jó és rossz között, és 
mivel nem célszerű kizárólag a sa-
ját fejünk után menni, szükséges 
ezeket megvitatni másokkal is. Ha 
egy nap végén tisztán látjuk, hogy 
mi mindent tettünk aznap, akkor el 
tudjuk dönteni, hogy mi tartozik a 
„jó” és mi a „rossz” kategóriájába. 
A jót meg kell erősíteni magunk-
ban, a rosszakra pedig tesuvát kell 
csinálnunk. Ha ez sikerül, aznap 

csak épültünk, kiteljesedtünk, 
újabb hiányosságok nélkül. Ha 
így folytatjuk, egy idő után már 
csak jó cselekedeteink lesznek, 
és ha be is csúszik valami he-
lytelen dolog, tesuvát csinálunk, 
és a hiányosságból nem marad 
semmi. Valóban ennyire egyszerű 
lenne tökéletes, teljes lényekké 
fejleszteni magunkat! Hogy tör-
ténhet, hogy nem jutunk el erre 
a szintre, sőt, egész nap „fürdünk 
a rosszban”? A jécer hárá, a rossz 
ösztön is tudja, hogy a kiteljese-
dés ilyen egyszerű, és akkor neki 
nem marad munkája! Ezért nem 
hagy minket. Nem engedi, hogy 
időt szánjunk a gondolkodásra, 
hogy mi a jó illetve a rossz, hogy 
átgondoljuk, miket is tettünk 
aznap. Eleinte többé-kevésbé 
bánjuk, amikor rosszat teszünk, 
majd megszokjuk, és „normális-
sá” válik, eszünkbe sem jut, nem 
csinálunk belőle gondot. Amit a 
társadalom normálisként elfogad, 
azt gondolkodás nélkül mi is el-
fogadjuk. Így csúszunk folyama-
tosan lefelé. Időnként felébred a 
vágyunk: milyen jó lenne jobbá 
tenni magunkat, de nem szánunk 
rá annyi energiát, hogy kiszálljunk 
ebből a körforgásból. A mai tragi-
kus társadalmi helyzetben az em-
bernek alig marad lehetősége arra, 
hogy a folyamatosan rázúduló 
külső ingertömeg közepette meg-
próbáljon bármit is átgondolni… 
Ez alapján, feltétlenül szükséges, 
hogy tudatossá váljon bennünk, 
hogy az egyetlen reményünk, ha 
mégis, minden nehézség ellenére 
is szánunk időt a chesbon nef-
esre és ezáltal lehetőséget adunk 
magunknak arra, hogy közelebb 
kerüljünk a teljességhez.

Van ebben a micvában egy 
mélyebb gondolat. A tesuvá szó 
visszatérést jelent. Vajon hová té-
rünk vissza? Az ember egy egyenes 
mentén mozog. Ez az egyenes két 
szélső pontot köt össze. Az egyik 
a külső, tisztán fizikai világ, a 
másik a belső, spirituális világ 
legbelsőbb és legteljesebb pontja, 
maga az Örökkévaló. Mi mozgat-
ja az embert ezen az egyenesen? 
Minden tett, beszéd és gondolat 
viszi őt valamelyik irányba. Ha az 
adott cselekvés „jó”, akkor beljebb 
kerül, közelebb a spirituálishoz, 
az Örökkévalóhoz. Ha pedig nem 

jó, akkor kifelé mozog, távolodik 
a belső világtól. Így eltávolodunk 
minden helytelen cselekedettel 
nemcsak a végcéltól, de az ezt 
megelőző pozíciótól is. A tesuvá 
a visszatérés az eredeti, a helytel-
en cselekedet előtti helyzethez. 
(Fontos, hogy nem pusztán el-
vont filozófiai fogalmakról van 
szó, hanem valódi történésekről.)

E szerint a megközelítés szerint 
a tesuvá micvája nem kizárólag 
olyan esetben lesz releváns, ha az 
ember ezt megelőzően valamily-
en bűnt követett el. Mindig lehet-
séges a Tesuvá, a visszatérés, ha 
nem oda, ahol a bűnt megelőzően 
voltunk, de a mostanihoz képest 
magasabb pozícióba…  

Ezáltal a tesuvá micvá-
ja egyikévé válik azoknak a 
micváknak, melyek tartalma 
magába foglalja és megegyezik 
a Tóra általános tartalmával. Vi-
lágos, hogy az egész Tórának és 
az összes micvának is pontosan 
ez a célja: felemelje az embert és 
minél közelebb juttassa egy ma-
gasabb, tisztább, belsőbb teljes-
séghez, minél közelebb az Örök-
kévalóhoz.       

A tesuvá micvája alapvetően 
négy részből áll:

Az első: Ázivát háchét, azaz a 
bűn elhagyása. Bölcseink példája 
arra az emberre, aki nem gondol-
ja, hogy a helytelen cselekedetét 
el kell hagynia: olyan, mint ha 
valaki úgy merülne le a mikvé-
ben, hogy közben a féreg a kezé-
ben van (ha valaki tisztátalan 
lett egy féreg által, el kell mennie 
mikvébe, hogy megtisztuljon). Ha 
továbbra is a kezében tartja azt, 
amitől tisztátlan lett, hogy tisztul 
meg? Ugyanígy, amikor hamisan 
cselekszünk, például láson hárát 
beszélünk, valakiről negatív dol-
got állítunk. Erre tesuvát kell cs-
inálni. Ha nem gondolunk arra, 
hogy ez valóban helytelen és én 
ezt el akarom hagyni, akkor a 
„férget” továbbra is a kezemben 
tartom. Ez az első lépés afelé, 
hogy nemcsak elvi szinten tud-
jam, mint egy könyvtáros, hogy 
amit tettem, „rossz”, hanem an-
nak is tudatosulnia kell bennem, 
hogy ez „valóban” rossz! Ehhez 
sok esetben foglalkozni és tanulni 
kell róla, alaposan elmélyedve 
benne. Az elmélyedés segítsé-
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gével juthatunk el a tesuvá má-
sodik részéhez, ami a chárátá, a 
megbánás. Rábbénu Joná ezt írja 
a Sááré Tesuvá című könyvében: 
„Értse meg a szíve, hogy rossz és 
keserű, hogy elhagyta az Örök-
kévalót […]” A második lépésben 
már nem elég, hogy tudati szinten 
világos számára, hogy az adott 
cselekvés helytelen, amit el kell 
hagyni. Ekkor már a szívnek kell 
éreznie a keserűséget és a meg-
bánást. Egy másik helyen azt írja 
Rábbénu Jona, hogy a tesuva sz-
intje a keserűség és a szomorúság 
érzésétől függ. Minél erőteljesebb 
ez az érzés, annál teljesebb, ma-
gasabb szintű a tesuvája és fordít-
va, minél kevésbé érezzük, és csak 
tudjuk a hibát, annál alacsonyabb 
szintű. Azt is hozzáfűzi, hogy a 
megbánás és a szomorúság érzése 
függ az ember lelkének és értel-
mének tisztaságától.

A harmadik rész a Viduj, a bűn 
bevallása. Tehát nem elégséges, 
ha az ember csak gondolati (és 
érzelmi) szinten csinál tesuvát, 
ezt meg kell jeleníteni a „gyako-
rlati” világban is, szavakkal ki 
kell fejezni: „Örökkévaló, ilyen és 
ilyen bűnt követtem el, ezt meg-
bánom, és soha többet nem sz-
eretnék erre a bűnre visszatérni”. 
(Sokak szerint ez a rész a tesuvá 
lényege, ez maga a tórai micvá, 
hogy amikor tesuvát csinál, ak-
kor vidujt is mond.) 

A negyedik lépés: Kábálá le há-
báá, megfogadni a jövőt illetően, 
hogy soha többet nem térünk 
vissza erre a bűnre. A Rámbám 
úgy fogalmazza ezt meg, hogy 
az embernek olyan erős elha-
tározással kell ezt magára ven-
nie, hogy „tanúskodhat rá a mé-
lységek ismerője, hogy soha nem 
fog visszatérni erre a bűnre”. 
Az utolsó lépés mélysége: be-
látjuk azt, hogy amikor rosszul 
cselekedtünk, hibásan választot-
tunk, hiszen választhattuk volna 
a „jót” is. A tesuvá utolsó lépése 
által a választás lehetőségét akar-
juk korlátozni és kényszeríteni 
magunkat arra, hogy legközelebb 
csak a jót választhassuk.

Fontos tudni, hogy amit ember-
társaink ellen követünk el, min-
dez önmagában nem elegendő. 
Mindaddig, amíg bocsánatot 
nem kérek tőle és helyre nem ho-
zom azt a kárt (akár anyagi, akár 
személyes), amit okoztam, nem 
segít semmiféle tesuvá!

„Nagy (dolog) a tesuvá, mert 
közelhozza az embert a Se chi-
nához […]” 

indenki életében van egy 
vezérlő elv. Van, akinek ez 

a pénz, másoknak a presztízs, 
megint másoknak az élvezetek. 
Képzeljük el, hogy olyan helyzet-
be kerülünk, amikor mindenről 
le kell mondani – munkáról, la-
kásról, autóról, egészségről, csa-
ládról (I-ten ments!). De van egy 
lehetőségünk, hogy egy dologhoz 
ragaszkodjunk. Mi lenne az?

A jövő megalapozása
Ezen a héten lépünk be Elul hó-
napjába. Sok tekintetben ez a 
zsidó év legfontosabb időszaka, 
mivel Elul megelőzi az őszi nagy 
ünnepeket, a felkészülés döntő 
időszaka.

Az első kérdés, hogy miről is 
szól Ros Hásáná.

Képzeld el, hogy egy tudomá-
nyos kutató vagy, akit egy em-
berbarát alapítvány finanszíroz. 
Minden évben meg kell jelenned 
az igazgatótanács előtt és be kell 
számolnod az elmúlt évben el-
ért eredményekről. A következő 
évre nyújtandó pénzügyi támo-
gatás azon múlik, hogy milyen 
jól használtad a múlt évi keretet 
– és hogy mennyire megalapo-
zott a következő évre szóló terv. 
Természetesen, ha elpazaroltad 
az előző évi forrásokat és nem 
készülsz fel a jövőre, akkor elég 
kicsi az esélye, hogy további pén-
zeket kapj.

Ugyanez történik Ros Hásáná-
kor. Ádám és Éva megteremté-
se óta (akik ezen a napon lettek 
teremtve) Ros Hásáná az a nap, 
amikor minden embert úgymond 
újrateremtenek. Ott állunk a Te-
remtő előtt és azt mondjuk. „Így 
használtam fel a forrásaimat és 
ez a tervem a jövőre nézve.”

Értékeljük az ajándékot
Ez valóban egy komoly dolog. Az 
életet nem lehet biztosra venni. 
Az élet egy fentről jövő értékes 
ajándék. Ez egy kényes dolog, 
bármelyik pillanatban elvehetik 
tőlünk.

Van egy történet egy szob-
rászról, akinek egy lóról kellett 
bronzszobrot készíteni a város 
főterére. Több hónapos munka 
után elkészült egy tökéletesen 
kidolgozott mű – minden izmot 
és szőrszálat megformált. Egy 

mestermunka volt. Azonban, 
mikor a szobrot kihelyezték a 
város főterére, mindenki elment 
mellette, észre sem vette. A szob-
rász nagyon csalódott volt, hogy 
nem értékelik a munkáját. Végül 
egy barátja azt mondta. „Sze-
rintem az a probléma, hogy a ló 
olyan tökéletes, hogy az emberek 
azt hiszik, hogy igazi. Ha ejtenél 
valami hibát rajta, akkor az em-
berek észrevennék, hogy ez egy 
művészi alkotás.”

Chászán Szajfer szerint ez a 
történet rámutat arra, hogy az 
életünk tele van áldásokkal. 
Csak a szemünk dollármilliókat 
ér. De nem vehetjük az áldásain-
kat természetesnek.

Az ember és az Örökkévaló 
kapcsolata hasonló a szülő-gyer-
mek kapcsolathoz. Például mi 
történik, ha egy gyerek kér egy 
sütit. A szülő szívesen ad. De ha a 
gyerek ezt nem értékeli (pl. nem 
akarja megköszönni vagy a föld-
re dobja az ételt), vajon fog-e a 
szülő adni még egy sütit? Nem!

Viszont, ha a gyerek elveszi a 
sütit, megköszöni, és azt mond-
ja: „milyen friss és finom, köszö-
nöm, hogy adtál”, akkor a szülő 
szívesen, örömmel ad még egyet, 
ha a gyerek kér.

Magabiztosan állhatunk-e az 
Örökkévaló elé Ros Hásánákor? 
Csak ha már önvizsgálatot tar-
tottunk – kik vagyunk és hova 
tartunk. Ha ezt nem látjuk vilá-
gosan, hogy várhatjuk el, hogy 
az Örökkévaló (igazgatótanács) 
még egy életévet adjon nekünk?

Személyes vezérelv
Van néhány szokás Elul hónap-

ban, melyek célja, hogy az előt-
tünk álló feladatokra felhívják a 
figyelmet. Az egyik a 27-es zsol-
tár mindennapi elmondása. Itt 
Dávid király azt mondja:

„Egyet kértem az Örökkévaló-
tól...., hogy lakhassam az Örök-
kévaló házában életem minden 
napjaiban.”

Dávid király egy félelmetes 
felismerést oszt meg velünk: ha 
mindent elvennének tőlem, és 
csak egy dolgot választhatnék, 
az Te lennél Örökkévaló. Ez a ve-
zérlő elv. A Teremtővel meglévő 
kapcsolat mindenen felülemel-
kedik, mert Ő mindennek a for-
rása. Nincsen semmi „ha”, „és” 
vagy „de”.

Ennek felismeréséről szól Elul 
hónapja.

A kapuk őrzése
Elul egyik különös szokása, hogy 
minden reggel megfújják a sófárt 
a zsinagógában. A sófár hangja 
az ébresztő, hogy kiemelkedjünk 
a spirituális szunyókálásból. A 
sófár világosságot, éberséget, 
összpontosítást hoz. A kapcso-
lat elvesztésének, a hibáknak az 
oka, hogy nem szánunk időt min-
den nap mélyebb vágyainkra, lé-
nyegünkre. Világos a megoldás. 
Minden nap töltsünk egy kis időt 
egyedül és tegyük fel a kérdést: 
Jó nyomon vagyok? Olyan cé-
lokat követek-e, ami általános 
változást hoz az életemben és a 
világban?

Így kezdődik a hetiszakasz:
„Bírákat és felügyelőket ren-

delj magadnak minden kapuid-
ban!”

A kommentárok így magyaráz-
zák az idézetben lévő metaforát: 
Állíts őröket a saját kapuidhoz 
– vagyis a tested nyílásaihoz. 
Óvd a füledet a pletykáktól! Óvd 
a szádat a hazugságtól! Őrizd a 
szemedet a könnyelműségektől!

Elul az ideje annak, hogy őszin-
te és reális képet alkossunk ar-
ról, hogy hol nem feleltünk meg 
a várakozásoknak a múltban, és 
min szeretnénk változtatni a jö-
vőben. Legyen ez mindannyiunk 
számára a fejlődés jelentőségtel-
jes időszaka.

Fordítás: G.Sz.
Forrás: Aish.com

M

Rabbi Shraga Simmons

Softim∑ A legfontosabb dolog az életben
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„Mikor háborúba mész ellen-
séged ellen és az Örökkévaló a 
te Istened a kezedbe adja őt…” 
(5Mózes 21:10)

Figyeljétek meg, hogyan vál-
tozik meg az alany a vers köze-
pén: Mikor háborúba mész, és 
az Örökkévaló kezedbe adja… Ki 
megy háborúba? Te. De ki adja 
neked a győzelmet? Az Örökké-
való.

Bölcseink úgy tanítják, hogy 
az ember legfontosabb háborúját 
saját ösztönei és vágyai ellen kell 
küzdenie. Pontosabban az ember 
két belső erővel bír, a jó és a rossz 
ösztönnel. A feladata pedig az, 
hogy legyőzze rossz ösztönét és 
kövesse a jót, hogy ezáltal tökéle-
tesebb, és Istenhez közelebb álló 
személy lehessen.

A K’száv Szofer, Rabbi 
Abraham Szofer (az 1800-as 
években élt pozsonyi rabbi) a 
fenti idézetet erre a legfonto-
sabb háborúra vonatkoztatja, és 
ezzel magyarázza Hilél rejtélyes 
mondását az Atyák Fejezeteiben 
(1:14): „Ha én nem vagyok ma-
gamért, akkor ki van értem? És 
ha én vagyok magamért, akkor 

Rabbi Yaakov Menken: Ki técé

∑ A mindennapok háborúja

mi vagyok én? És ha nem most, 
mikor?”

A Talmud Szuká traktátusában 
(52b) Rés Lákis azt mondja, hogy 
az ember rossz ösztöne minden 
nap megpróbálja legyőzni őt, és 
ha az Örökkévaló nem segítene 
minden embert, lehetetlen volna 
visszaverni ezeket a támadásokat. 
Ha ez így van – mondja a K’száv 
Szofer – sokan úgy gondolkod-
nának, hogy jobb nem is harcolni 
vagy egyáltalán bármi erőfeszí-
tést tenni, hogy az ösztönöket 
az uralmuk alá hajtsák. Ehelyett 
bízni kell abban, hogy Isten meg-
segít és megvívja a nevükben ezt 
a nagy háborút.

Az igazság azonban épp az el-
lenkezője. Aki ezt hiszi – mondja 
a K’száv Szofer –, soha nem fogja 
uralni a vágyait. Szükséges, hogy 
az ember folyamatosan küzdjön 
a vágyaival, képességeinek teljes 

„Akkor végy zsengéjéből a föld 
minden gyümölcsének, melyet 
betakarítasz a földedről, melyet 
az Örökkévaló a te Istened ad 
neked és tedd kosárba és menj 
arra a helyre, melyet kiválaszt 
az Örökkévaló…” (5Mózes 26,2)

A Tóra azt parancsolja, hogy 
az első gyümölcsöt vigyük a 
kohénhoz, mint hálaáldozat az 
Örökkévalónak. Máshol az van 
megparancsolva, hogy az „el-
sőket” szenteljük az Örökkéva-
lónak: az első gyapjúnyírást, az 
első tésztát, az ember és állat 
elsőszülöttjét, stb. Miért nem azt 
parancsolja a Tóra, hogy a termé-
sünk legjavát ajánljuk fel és ne az 
elsőt?

Az „első” jelentősége abban 
rejlik, hogy az a gyökere és alapja 
minden utána következőnek. Egy 
épület alapjának teljesen hibát-
lannak kell lennie. Egy hajszálre-
pedés az alapban veszélyezteti az 
e gész épületet, miközben ugyan-
az a repedés a negyedik emeleten 
már nem jelentős. Hasonlóan 
minden olyan dolognak, aminek 

Rabbi Zev Leff

Ki Távó ∑ Mindenekelőtt

köze van a kedusához (szent-
séghez), a kezdetének szentnek 
kell lennie és tisztának, mert a 
szentség és tisztaság abból ered. 
A gyökerekben meglévő bármi-
lyen tökéletlenség százszorosan 
megmutatkozik abban, ami kinő 
belőle. Ezért áldozunk minden 
„elsőt” az Örökkévalónak, hogy 
szilárdan megalapozzunk min-
dent, ami azután következik.

A Jeruzsálemi Talmud (Cha-
giga) Elisa ben Avuja Tórától való 
tragikus eltávolodásának az okát 
a körülmetélésének napján tör-
tént esetre vezeti vissza. Jeruzsá-
lem bölcsei a Tóráról tárgyaltak a 
brisz idején, olyan intenzitással, 
hogy egy tűz jött le az égből és 
körülvette őket. Mikor Elisa apja 
látta ezt, kijelentette, hogy fiát a 
Tórának szenteli, azért, hogy ő is 
tudjon ilyen csodákat művelni.

Az apa torz indítéka ott hagyta 
a nyomát a gyermekén. Elisa té-
ves következtetésre jutott külön-
böző megtapasztalt esetek alap-
ján. Látta egy gyermek halálát, 
mikor az apja parancsát követve 

birtokában – akkor az Ég is meg-
segíti. „Aki jön, hogy megtisztítsa 
magát, azt [az Ég] megsegíti” – 
mondják bölcseink (Sábát 104a). 
Az embernek kell elindulni a 
megtisztulás útján. 

Ez az, amit a K’száv Szofer sze-
rint Hilél mondott: „Ha én nem 
vagyok magamért, akkor ki van 
értem?” Ha az ember önmaga 
nem tesz semmit, és nem harcol 
az ösztönei ellen, akkor ki fog 
neki segíteni? „És ha én vagyok 
magamért, akkor mi vagyok én?” 
De, még ha megtesszük is ezt az 
erőfeszítést, valójában mi ez? Ön-
magában ez nem elegendő. Senki 
sem tudja uralni az ösztöneit to-
vábbi segítség nélkül. „És ha nem 
most, mikor?” Senki se gondolja, 
hogy félre tudja tenni ezt a harcot 
addig, amíg idős nem lesz és sok 
fizikai élvezetre vonatkozó vágyát 
el nem veszíti, s majd csak akkor 

elküldte az anyamadarat, mielőtt 
elvette a tojását. Mivel a Tóra 
hosszú életet ígér a szülő tisztele-
téért és az anyamadár elküldésé-
ért, arra a következtetésre jutott, 
hogy nincs igazság és nincs bíró.

 
A jó kezdet
A jó kezdetből jó folytatás kö-
vetkezik. A Talmud (Bava Mecia 
85b) hozza példaként, hogy Rab-
bi Chija úgy kezdte a Tóra meg-
ismertetését egy olyan generáci-
óval, mely elfelejtette azt, hogy 
lent termesztett, hogy a lenből 
hálót készített és szarvast fogott 
vele. Ennek a szarvasnak a bőré-
re írta a Tóra öt könyvét. Ezután 
városról városra utazott és Tórát 
tanított öt fiúnak minden város-
ban. Mindegyikkel megtanulta a 
Chumás egy könyvét, hat idősebb 
fiúnak megtanította a Misna egy-
egy rendjét. Ezután mindegyikük 
megtanította a többieknek, amit 
tudott és így a Tórát újból meg-
alapozták.

Miért kellett Rabi Chijának lent 
ültetni és hálót készíteni? Nem 
tudta volna megvenni? A válasz 
az, hogy minden új kezdet egy 
alap létrehozása. Csak ha min-
den egyes lépést szent és tiszta 
szándék vezet, akkor lesz az ered-
mény is szent és tiszta. Ugyan-
ez az alapelv válaszol meg egy 

tér vissza az Örökkévalóhoz, aki 
majd kegyelemmel visszafogadja 
őt. Bölcseink már megmondták: 
Boldog az, aki féli az Örökkéva-
lót, míg fizikai erejének birtoká-
ban van, mert akkor még teljesen 
vissza tud térni Istenhez, és fel 
tud hagyni rossz viselkedésével.

A fenti idézet a hetiszakaszunk-
ból könnyen alkalmazható erre 
a háborúra: „Mikor háborúba 
mész ellenséged ellen” – ez a 
rossz ösztön, és csak abban az 
esetben, ha harcolni kezdesz el-
lene, akkor „az Örökkévaló a te 
Istened a kezedbe adja őt”, mert 
„aki jön, hogy megtisztítsa ma-
gát, azt [az Ég] megsegíti”. Ez 
könnyen érthető – zárja beszédét 
a K’száv Szofer.

Forrás: Torah.org
Fordítás: YaakovZoli

Chanukával kapcsolatos kérdést. 
Miért kellett egy csoda ahhoz, 
hogy a menórát ne tisztátalan 
olajjal gyújtsák meg? A törvény 
szerint lehet tisztátalan olajat 
használni olyan micvére, mely az 
egész közösségre vonatkozik.

A válasz az, hogy Chanuka a 
Szentély és a menóra újraszen-
telése. Vagyis egy új kezdet volt, 
ezért csak a tiszta olaj volt megfe-
lelő. Csak amikor a szentség már 
szilárd alapokon állt, akkor lehe-
tett a tisztátalan olajat használni.

A bölcsek szerint a fiatal gyer-
mekek tanításának jelentősége 
abban áll, hogy megalapozzuk 
bennük a Tórát. Hasonlóan azok 
az áldások és átkok, melyeket 
ránk szórtak Izrael földjére való 
belépésünkkor Évál hegyénél és 
Grizim hegyénél, arra utalnak, 
hogy az Országgal való első talál-
kozásunknak kellett megalapozni 
a későbbi letelepedést. Ez meg-
követelte, hogy tisztában legyünk 
feladatainkkal és felelősségünk-
kel.

Az új év
A Ros Hásáná és Jom Kipur köz-
ti tíz bűnbánó nap során jobban 
oda szoktunk figyelni a  „Akkor 
végy zsengéjéből a föld minden 
gyümölcsének, melyet betakarí-

Folytatás a 6. oldalon

H
etiszakasz
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inden dolognak, amit a fi-
zikai világban érzékelünk, 

megtalálhatjuk a tükörképét a 
spirituális világban is. Az entró-
piáról például a termodinamika 
második főtétele szól: minden 
magára hagyott rendszer hőmér-
sékleti különbségei kiegyenlítőd-
nek – ezt nevezzük úgy, hogy az 
entrópia növekszik. Minden ren-
dezett, különválasztott dolog ösz-
szekeveredik, ha magára hagyják, 
a világ önmagától, külső beavat-
kozás nélkül a rendezetlenség, a 
káosz felé halad.

Ezek alapján csak idő kérdése, 
hogy végül minden magára ha-
gyott dolog előbb-utóbb darab-

jaira essen, és így megszűnjön 
létezni. A létezés csak addig tart, 
amíg van valami erő, ami létezés-
ben tartja.

Már maga a tény is, hogy élünk, 
meglehetősen rendellenes. A ter-
mészetben megtalálható állandó, 
nyugalomban lévő dolgok (kövek, 
hegyek) nem élnek. Mi, emberek 
sem élnénk, ha nem jutnánk oxi-
génhez. Minden pillanatban léle-
geznünk kell, azaz beleavatkozni 
a rendbe, ha életben akarunk 
maradni. Táplálékra és anyagcse-
rére van szükségünk a folyama-
tos létfenntartáshoz. Testünket a 
gravitáció a Föld felé vonzza – a 
mi erőnkre van szükség ahhoz, 

hogy egyáltalán egyhelyben állni 
vagy akár csak ülni tudjunk. Fo-
lyamatosan, minden pillanatban 
élettel töltjük meg azt a milliárd-
nyi élettelen részecskét, amit a 
testünknek nevezünk.

A mi életünk nem a puszta lé-
tezésről szól. Testünk, lelkünk 
úgy dönt, azt választja, hogy élni 
akar. Az élet: választás. Ahogyan 
a hetiszakaszunkban olvassuk: 
„válaszd az életet azért, hogy él-
hess” (Dvárim 30,19).

Az emberi elme egy kerthez 
hasonlítható. A kertben csak 
olyan növény terem meg, ami-
lyen magot elültettek benne. Ha 
viszont egyáltalán nem vetik be, 

akkor a gaz fogja ellepni. Ugyan-
így működik az ember: pozitív, 
építő gondolatok nélkül a negatív 
gondolkodás felé húzza a termé-
szete – a „passzív középút” nem 
létezik.

Nekünk, embereknek nem ter-
mészetes állapot a spirituális éb-
renlét. Magunknak kell megtenni 
az erőfeszítést. Választanunk kell 
az életet. Erről szól a Ros Hásáná 
időszaka. Legtöbbünk egész év-
ben aludt. A sófár hangja szá-
munkra egy ébresztőóra, ami az 
életre, a cselekvésre hív, ösztönöz 
– hogy valójában élhessünk.

Fordítás: Szántó-Várnagy Ádám
Forrás: torah.org

Rabbi Mordechai Kamenetzky

Nicávim ∑ Spirituális entrópia

tasz a földedről, melyet az Örök-
kévaló a te Istened ad neked és 
tedd kosárba és menj arra a 
helyre, melyet kiválaszt az Örök-
kévaló…” (5Mózes 26,2)

A Tóra azt parancsolja, hogy 
az első gyümölcsöt vigyük a 
kohénhoz, mint hálaáldozat az 
Örökkévalónak. Máshol az van 
megparancsolva, hogy az „el-
sőket” szenteljük az Örökkéva-
lónak: az első gyapjúnyírást, az 
első tésztát, az ember és állat 
elsőszülöttjét, stb. Miért nem azt 
parancsolja a Tóra, hogy a termé-
sünk legjavát ajánljuk fel és ne az 
elsőt?

Az „első” jelentősége abban 
rejlik, hogy az a gyökere és alapja 
minden utána következőnek. Egy 
épület alapjának teljesen hibát-
lannak kell lennie. Egy hajszálre-
pedés az alapban veszélyezteti az 
egész épületet, miközben ugyan-
az a repedés a negyedik emeleten 
már nem jelentős. Hasonlóan 
minden olyan dolognak, aminek 
köze van a kedusához (szent-
séghez), a kezdetének szentnek 
kell lennie és tisztának, mert a 
szentség és tisztaság abból ered. 
A gyökerekben meglévő bármi-
lyen tökéletlenség százszorosan 
megmutatkozik abban, ami kinő 
belőle. Ezért áldozunk minden 
„elsőt” az Örökkévalónak, hogy 
szilárdan megalapozzunk min-
dent, ami azután következik.

A Jeruzsálemi Talmud (Cha-
giga) Elisa ben Avuja Tórától való 

tragikus eltávolodásának az okát 
a körülmetélésének napján tör-
tént esetre vezeti vissza. Jeruzsá-
lem bölcsei a Tóráról tárgyaltak a 
brisz idején, olyan intenzitással, 
hogy egy tűz jött le az égből és 
körülvette őket. Mikor Elisa apja 
látta ezt, kijelentette, hogy fiát a 
Tórának szenteli, azért, hogy ő is 
tudjon ilyen csodákat művelni.

Az apa torz indítéka ott hagyta 
a nyomát a gyermekén. Elisa té-
ves következtetésre jutott külön-
böző megtapasztalt esetek alap-
ján. Látta egy gyermek halálát, 
mikor az apja parancsát követve 
elküldte az anyamadarat, mielőtt 
elvette a tojását. Mivel a Tóra 
hosszú életet ígér a szülő tisztele-
téért és az anyamadár elküldésé-
ért, arra a következtetésre jutott, 
hogy nincs igazság és nincs bíró.

 
A jó kezdet
A jó kezdetből jó folytatás követ-
kezik. A Talmud (Bava Mecia 85b) 
hozza példaként, hogy Rabbi Chija 
úgy kezdte a Tóra megismerteté-
sét egy olyan generációval, mely 
elfelejtette azt, hogy lent termesz-
tett, hogy a lenből hálót készített 
és szarvast fogott vele. Ennek a 
szarvasnak a bőrére írta a Tóra öt 
könyvét. Ezután városról városra 
utazott és Tórát tanított öt fiúnak 
minden városban. Mindegyikkel 
megtanulta a Chumás egy köny-
vét, hat idősebb fiúnak megtaní-
totta a Misna egy-egy rendjét. Ez-
után mindegyikük megtanította a 
többieknek, amit tudott és így a 
Tórát újból megalapozták.

Miért kellett Rabi Chijának lent 
ültetni és hálót készíteni? Nem 
tudta volna megvenni? A válasz 
az, hogy minden új kezdet egy 
alap létrehozása. Csak ha min-
den egyes lépést szent és tiszta 
szándék vezet, akkor lesz az ered-
mény is szent és tiszta. Ugyan-
ez az alapelv válaszol meg egy 
Chanukával kapcsolatos kérdést. 
Miért kellett egy csoda ahhoz, 
hogy a menórát ne tisztátalan 
olajjal gyújtsák meg? A törvény 
szerint lehet tisztátalan olajat 
használni olyan micvére, mely az 
egész közösségre vonatkozik.

A válasz az, hogy Chanuka a 
Szentély és a menóra újraszen-
telése. Vagyis egy új kezdet volt, 
ezért csak a tiszta olaj volt megfe-
lelő. Csak amikor a szentség már 
szilárd alapokon állt, akkor lehe-
tett a tisztátalan olajat használni.

A bölcsek szerint a fiatal gyer-
mekek tanításának jelentősége 
abban áll, hogy megalapozzuk 
bennük a Tórát. Hasonlóan azok 
az áldások és átkok, melyeket 
ránk szórtak Izrael földjére való 
belépésünkkor Évál hegyénél és 
Grizim hegyénél, arra utalnak, 
hogy az Országgal való első ta-
lálkozásunknak kellett megala-
pozni a későbbi letelepedést. Ez 
megkövetelte, hogy tisztában le-
gyünk feladatainkkal és felelős-
ségünkkel.

Az új év
A Ros Hásáná és Jom Kipur köz-
ti tíz bűnbánó nap során jobban 
oda szoktunk figyelni a micvék 

betartására. Így például ha vala-
ki általában megeszi a nem zsidó 
által sütött kóser kenyeret (pász 
pálter), ilyenkor ezt szigorúbban 
kell vennie. Első látásra nehéz 
megérteni ezt a gyakorlatot, mert 
arra az emberre vonatkozik, aki 
év közben hajlandó megenni a 
pász páltert. Be akarjuk csapni 
az Örökkévalót, gondolván, hogy 
vallásosabbak vagyunk, mint va-
lójában, azért, hogy jobb ítéletet 
kapjunk?

Ennek a viselkedésnek az a ma-
gyarázata, hogy Ros Hásáná nem 
csak egyszerűen az év kezdete, 
hanem egyben „résit hásáná” - 
az egész év megalapozása. A tíz 
nap mindegyikére úgy kell tekin-
teni, mint első napra, melyet az 
Örökkévalónak szentelünk tisz-
taságban és szentségben. Ezért a 
fokozott szigorúság, az elmélyült 
ima és tanulás nem csak a látszat 
kedvéért történik. Ezek teremtik 
meg az egész év alapját. Még ha 
az elkövetkező év épülete nem is 
csak ilyen minőségi anyagokból 
áll, az alap erőssé teszi.

Salamon király, a legbölcsebb 
ember így mondta: „tov áchárit 
dávár mé’résito” (Prédikátorok 
könyve 7:8). Ezt így fordítják: „a 
dolgok vége nagyobb, mint a kez-
dete”, de így is lehet érteni: „a jó 
befejezés a jó kezdetből ered”.

Fordítás: G.Sz.
Forrás: Aish.com 

Az 5. oldal folytatása

M
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És Mózes ment… (5Mózes 31:1) 
A szöveg nem jelöli meg pon-
tosan, hogy hova ment Mózes. 
A Targum Jonátán (a Tóra egy 
arameus fordítása, melyet a 
tanaita Rabbi Jonátán ben Uziel 
írt) így ír erről: „Mózes a Bét 
Hámidrásba, a tanházba ment.” 
(Nyilvánvalóan feltételezhetjük, 
hogy ha valahova ment Mózes, 
akkor az a kedvenc helye volt – a 
Bét Hámidrás.) Miért ment oda 
most?

Mózes így kezdi a beszédét 
(31:2), „Százhúsz esztendős va-
gyok ma; már nem tudok kimen-
ni és visszajönni.” Lehetséges 
– kérdezi Rási –, hogy Mózes 
nem tudott már „kimenni és 
visszajönni” – azaz veszített ere-
jéből és vitalitásából? Az lehe-
tetlen! A Tóra azt írja (34:5-7), 
„És meghalt ott Mózes, az Úrnak 
szolgája a Moáb földjén. Mózes 
pedig száz és húszesztendõs volt, 
mikor meghalt; nem homályoso-
dott meg az õ szeme, sem el nem 
fogyatkozott az õ ereje.” Rási így 
válaszol: azt, hogy „kimenni és 
visszajönni” nem fizikai értelem-
ben kell érteni, hanem inkább 
úgy, „hogy a tudás és a bölcses-
ség forrása távol maradt tőle a 
halála napján”, tehát nem tudott 
„kimenni és visszajönni” a Böl-
csesség kapuján át.

Mózes ezért elment a Bét 
Hámidrásba tanulni, hogy 
folytassa a Tóratanulást egé-
szen a halála pillanatáig. [Lév 
Szimchá] 

Ebből megtanulhatunk egy 
fontos dolgot: néha az Örökké-
valónak tett szolgálataink „men-
nek” – úgy érezzük kielégítenek 
és feltöltenek. Néha pedig nem. 
Néha úgy tűnik, hogy a dolgok 
nem „mennek”, éppen a lehető 
legrosszabb pillanatban.

Egy példa erre: azt mondják, 
hogy egy vőlegény az esküvője 
napján olyan, mint egy király 
– bármit kér az Örökkévalótól, 
megkapja. Emlékszem, hogy na-
gyon éber voltam vőlegényként. 
Korán felkeltem, hogy Zsoltáro-
kat mondjak a reggeli imádkozás 
előtt, és az egész napot az imád-
kozásnak és az inspirációnak 
akartam szentelni. Egy szónak 
is száz a vége: nem „ment”. Nem 

éreztem úgy az imáimat, aho-
gyan szerettem volna. Nem volt 
bennük inspiráció. És bármit 
tettem, nem segített.

Ez gyakran megtörténhet va-
lakivel a nagyünnepek során 
is. Néha a bőséges előkészüle-

tek ellenére is azt érezhetik az 
imádkozók, hogy nincs meg az 
„érzés”, amit várnak. Mindez 
nagyon kiábrándító lehet, főleg 
egy olyan ember számára, aki 
sok időt és energiát fektetett bele 
abba, hogy felkészüljön az imái-
ra. Hogyan viszonyuljunk ahhoz, 
amikor ez történik? Dobjuk be a 
törülközőt, és adjuk fel?

Jól ismert, hogy egy cádik, egy 
igaz ember számára a halála nap-
ja egy igen emelkedett időpont. A 
Szent Zóhár hosszasan tárgyalja 
azt a misztikus napot, amikor 
szerzője, Rabbi Simon bár Jocháj 
meghalt. Képzeljük el azt az iró-
niát, hogy Mózes előtt azon a na-
pon, amikor el kell hagynia ezt a 

világot, becsapják a Bölcsesség 
Kapuit. 

Hogyan reagált Mózes? Elment 
a Bét Hámidrásba. Ez olyan, 
mint ha azt mondanánk: „Mivel 
most úgy érzem, hogy képtelen 
vagyok az Örökkévalót szolgálni 

– Tórát tanulni és kapcsolatba 
lépni az Örökkévalóval – abban 
az emelkedett állapotban, mely-
hez hozzá vagyok szokva, elme-
gyek a Bét Hámidrásba, és Tórát 
fogok tanulni, mint egy egyszerű 
zsidó.” Semmi csüggedés. Semmi 
levertség. Csak az egyszerű felis-
merése annak, hogy „nem raj-
tam múlik”. Egy embertől nem 
lehet többet kérni, mint azt, hogy 
a lehető legjobbat tegye abban a 
pillanatban, amely megadatott 
neki. Ha azt a pillanatot úgy kell 
eltölteni, hogy az Örökkévalót az 
inspiráció és a buzgalom mély 
érzéseivel szolgálja, nagysze-
rű. Ha úgy kell eltölteni, hogy 
az Örökkévalót egyszerűen úgy 

szolgálja, hogy elmondja az ima 
vagy a Tóra szavait a lehető leg-
nagyobb összpontosítással, amit 
csak össze tud gyűjteni – akkor 
legyen így. Az inspiráció hiánya 
nem kifogás arra, hogy szolgál-
juk az Örökkévalót.

Legendás az a buzgalom, mely-
lyel a szent cadik, a berdicsevi 
Rabbi Lévi Jichák szolgálta az 
Örökkévalót. Azt mondják, hogy 
Rabbi Lévi Jichák soha nem tu-
dott elaludni a Szombat kime-
netele után attól az izgalomtól, 
hogy vasárnap reggel felteheti 
ismét a tfilint, miután szomba-
ton nem tette fel. Szukot első 
éjszakáján egész éjjel arra vára-
kozott, hogy reggel teljesíthesse 
az etrog és a luláv micváját. És 
amikor felkelt a reggeli nap, elő-
vette az etrogját és a lulávját, és 
csókolgatta azokat nagy szere-
tetében. Azt is mond ják, hogy 
egyszer, amikor nagy izgatott-
ság állapotában volt, elért az 
árbá minimhez (hogy kézbe ve-
gye Szukotkor a „négy fajtát”, a 
négy fajta növényt: etrog, luláv, 
hádász, árává), és véletlenül elfe-
lejtette kinyitni a szobája ajtaját, 
és egyenesen az üvegen keresztül 
nyúlt be értük…

Kevéssé ismert az az egyéves 
időszak, mely alatt Rabbi Lévi 
Jichák spirituális emelkedettsé-
ge távol maradt. Ennek ellenére 
ez év alatt úgy szolgálta az Örök-
kévalót, mint egy egyszerű zsidó, 
imádkozással és Tóratanulással, 
képességei legjavával.

Ez egy niszájon, egy próba 
volt. Az, ahogy Rabbi Lévi Jichák 
az Örökkévalót szolgálta, függött 
az áhítat és inspiráció érzéseitől, 
melyekhez hozzászokott? Soha 
nem szabad függenie. Néha ezek 
a dolgok túl vannak azon, amire 
hatással tudunk lenni. Követ-
nünk kell Mózes példáját, me-
lyet megmutatott a számunkra 
azon a napon, amikor elhagyta 
ezt a világot. A lehető legjobbat 
kell tennünk minden egyes pil-
lanatban, és minden napba bele 
kell illesztenünk az imádkozást 
és a tanulást. Találkozunk a Bét 
Hámidrásban…

Fordítás: Domán Sándor 
Forrás: Torah.org

Rabbi Eliyahu Hoffmann

Vájelech ∑ Mózes mesterünk utolsó napja

H
etiszakasz
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agas, jó megjelenésű úr 
tűnt fel a Visegrádi utcai 

zsinagógában vagy egy évtizede. 
Izraelből érkezett mérnök, részt 
vett a biatorbágyi építkezésen 
és más projektekben. Mindenki 
felé segítőkésznek mutatkozott. 
Érdeklődési köre igen szélesnek 
bizonyult. Kutatott egy rabbi 
után − Jiszochor Slomo Teichtal 
Pöstényi  (1885 – 1944)  −, aki a 
vészkorszak alatt a Kazinczy utcai 
zsinagógával szemben lévő ház-
ban húzta meg magát. Nevezett 
a cionizmustól mereven elzárkó-
zott, a munkácsi rabbi hívei közé 
tartozott. De a tragikus jelent lát-
va és sejtve a még drámaibb jövőt 
revidiálta álláspontját, mivel azt 
tapasztalta, hogy a zsidók befo-
gadásától szinte minden ország 
tartózkodott. 

A vállalkozó szellemű fiatal-
ember, Slomo Glazer megírta 
− a zsoltár szövegét kissé módo-
sítva − az Anya (ország) örvend 
gyermekeinek című könyvet, 
amelyben megismerteti a rabbi 
sorsát, életét, halálát. Értékes 

felvilágosítást L. Tamástól ka-
pott.

Sokoldalúságát igazolja, hogy 
izraeli utazási iroda felkérésére 
bejárta Magyarországot. Különö-
sen a fürdőhelyeket kereste fel, 
azok kóser étkezési lehetőségéről 
és imahelyek létesítéséről tájéko-
zódott. Bár a fürdőhelyek panasz-
kodtak, keveslik a vendégeket, 
még sem látott fogadókészséget. 
Csalódottan csóválta a fejét – van 
minden: rengetek üres helyiség 
(imahelyek kialakítására), a gaz-
dák szívesen adnának tejet, vajat 
− mégsem jön össze, hogy az iz-
raeli és más országokból jövő val-
lásos emberek gyógyturizmusa 
megvalósuljon, pedig jótékony 
vízben gazdag ez az ország.  Va-
lószínűleg szervezés hiányában, 
másrészt idegenkedés okán. A 
tehetséges és sokoldalú Slomo 
Glazer élete nem mindig alakult 
szerencsésen, kezdeményezéseit 
többször nem koronázta siker.

 Egy véletlen perspektívát nyi-
tott előtte, a Visegrádi utcában a 
Pesti Sülben kapott helyet a ráv 

Keleti vezette Lativ kolelben, 
a hol 30–35 fiatal, többnyire diák 
hallgatja, tanulja a judaizmust. 
Felkérésre szívesen vállalta a hé-
ber nyelv oktatását. Egymásra 
talált hallgató és oktató. Élményt 
jelentett számára ez a társadalmi 
munka, mert látta az érdeklődést 
és erőfeszítésének eredményét. 
Örömét lelte ezen elfoglaltság-

Deutsch Gábor

Slomo Glazer emlékére

Kurucz Ákos: „Az Örökkévaló titka 

megnyílik az előtt, aki féli őt” — Ári 2. rész

ban, mintha ilyesmire várt volna 
régen. Hirtelen jött betegsége 
alatt imádkoztunk temploma-
inkban. Váratlan halála megdöb-
bentett mindenkit, aki ismerte 
Slomo Glazert. A család Izraelbe 
vitette, az anyaföld befogadta 
fiát. Gyermekei, rokonai, barátai 
állták körül ravatalát. Emlékezni 
fognak rá, akik ismerték.          
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z előző számban megismer-
kedtünk rabbi Jichák As ke-

názi, a Szent Ári életének főbb 
eseményeivel, míg ebben a szám-
ban a vele kapcsolatban fennma-
radt érdekes történeteket tárom 
az olvasók elé.

Áriról úgy tartják, hogy nem-
csak a tóratudás terén rendel-
kezett kiemelkedő ismeretekkel, 
hanem ő volt az a kabbalista, aki 
a fák, madarak és angyalok nyel-
vén is beszélt. Ári olyan képessé-
gekkel rendelkezett, amelynek se-
gítségével tudott mindenről, amit 
bármelyik ember tett a múltban. 
Sőt, előre tudta és látta, amit má-
sok a jövőben fognak megtenni. 
A rabbi rendelkezett azzal a ké-
pességgel, hogy az emberek gon-
dolataiban olvasson. Ami a leg-
megdöbbentőbb, hogy már akkor 
látta a többiek gondolatait, ami-

kor azok még meg sem fogalma-
zódtak a másik ember agyában, 

azaz tudta, hogy a környezetében 
lévők mire fognak majd gondol-
ni. Ezek után már meg sem lepő-
dünk azon, hogy ÁRI előre látta a 
jövőben bekövetkező eseménye-
ket, tudomással bírt mindenről, 
ami a földön történik, és arról is, 
amiről az égben született döntés. 
Tekintettel arra, hogy a lélekván-
dorlás titkait is ismerte, tudta jól, 
melyik az a lélek, amelyik elő-
ször van itt a Földön és kik azok, 
akiknek a lelke egy másik testben 
ismét lejött. Elég volt számára 
csak ránéznie az emberre, és lát-
ta, hogy az adott ember hogyan 
kapcsolódik a magasabb szelle-
mi szintekhez. Szemeivel időbeli 
korlátokra tekintet nélkül látta az 
igaz emberek lelkét, tehát azokét, 
akik nemrég távoztak el az élők 
sorából, és azokét is, akik sokkal 
korábban adták vissza lelküket 

a Teremtőnek. Ezt bizonyítja az 
alábbi két történet:

Történt egyszer, hogy a Szent 
Ári egy tóratudóssal találkozott, 
hosszasan nézte az embert, mé-
lyen a szemeibe nézett, végül azt 
mondta neki: „nagy vétket kö-
vettél el, állatkínzás bűne terheli 
a lelkedet”. A tóratudós keresni 
kezdte az okot, miért mondta 
ezt Ári, és rájött, hogy a felesé-
ge elfelejtette megetetni aznap a 
csirkéket. A férj a lelkére kötötte 
a feleségének, hogy adjon vizet és 
korpát a szárnyasoknak minden 
reggel. Ezt követően visszament 
Árihoz, aki ismét a szemébe né-
zett és anélkül, hogy egy szót is 
mondott volna ez az ember, Ári 
közölte vele: „jól van, elmúlt a 
bűnöd”.

Volt egyszer egy nagyon jó 
ember, aki becsületes és igazán 

A
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Arató Mátyás

A zsidók szláv nyelve

z utóbbi időben szerencsére 
egyre nagyobb az érdeklődés 

a jiddis nyelv iránt, azt azonban 
már valószínűleg kevesebben 
tudják, hogy a jiddis nyelv meg-
jelenését megelőző időszakban 
Közép-Európában a zsidók egy, 
a csehszlovák nyelvek közé tar-
tozó szláv dialektust beszéltek, 
és ezt a nyelvváltozatot éppen a 
jiddis térnyerése szorította ki a 
használatból valamikor a XIV-
XV. században. Ennek a mára 
kihalt nyelvnek a magyar elne-
vezése knaani vagy judeoszláv, 
addig a nemzetközi terminológia 
a Judæo-Czech, illetve Judæo-
Slavic kifejezést támogatja a 
Knaanic és a Canaanic mellett. 
Elterjedésének központja elsősor-
ban a cseh birodalom, valamint 
Lengyelország, Luzsica (Lausitz) 
és más szorb területek voltak.

A zsidók vándorlásaik során 
általában felvették a környező né-
pek nyelvét, így gyakran alakultak 
ki speciálisan zsidó nyelvváltoza-
tok, pl. judeo-görög (יווני yevani), 
judeo-kurd, judeo-francia (צרפתי 
tsarfati), judeo-arab (judezmo), 
ladino, jiddis, judeo-grúz és 
yinglish, yeshivish nyelvek, de 
csak az egykori Perzsia területén 
legalább 14 egymástól elkülönít-
hető zsidó nyelvváltozatot talá-
lunk, összességében pedig több, 
mint 54 külön nyelvről, vagy 

nyelvváltozatról beszélhetünk (a 
héber külön böző történelmi és te-
rületi változatait nem számolva). 
Ezek a nyelvek olykor alig-alig 
térnek el a többségi nyelvválto-
zattól, azonban vannak olyanok 
is, melyekben az esetleges elszi-
geteltség során bekövetkező kü-
lönfejlődés, vagy a kölcsönszavak 
magas aránya megnehezíti, vagy 
akár lehetetlenné teszi a többségi 
társadalommal való szóbeli érint-
kezést.

A knaani nyelv elnevezésének 
kérdésére két elképzelés is él. Az 
egyik feltételezés szerint a Knaan 
szó épp olyan földrajzi és népraj-
zi elnevezése volna a zsidó népes-
ségnek az Elba folyótól keletre, 
ahogyan az askenázi zsidók épp 
az Elba folyótól nyugatra éltek, 
vagy miképp a Ibériai-félsziget-
ről származó zsidókat tekintjük 
szefárdnak. A másik elképzelés 
szerint a héber כנען (kena’an) 

szóból ered, tehát önmagukat 
kánaáni nyelvet beszélő zsidók 
önelnevezése lehet, de ugyanígy 
lehet külső, a többségi társada-
lom által használt név is.

Ennek a nyelvváltozatnak a lé-
tére kezdetben kizárólag logikai 
úton tudtak következtetni, sem-
milyen tárgyi bizonyíték nem állt 
a kutatók rendelkezésére. Az egyik 
ilyen feltételezésnek az alapja, 
hogy a jiddis nyelv korai korsza-
kában (1350-1500 között) olyan, 
nagyszámú szláv kölcsönszavak 
jelentek meg a jiddisben, melyek 
a környező szláv nyelvekben ab-
ban az időben már rég nem voltak 
használatban. Létezik egy másik 
jelenség is, amely végképp meg-
nehezíti a tudományos nyelvroko-
nítást, nézzünk erre egy példát: az 
unterzogn/interzugn ‘felbújt, sar-
kall, buzdít’ ige első látásra német 
eredetűnek tűnik, az elöljárószó 
és a szótő egyértelműen a német 
unter és sagen szavakat jelente-
nék, azonban a német nyelvben 
az untersagen szónak nincs ilyen 
jelentése; ezt a jelenséget egy szláv 
kifejezés tükörfordításának ismer-
jük (vö. pl. orosz под-сказать 
pod-skazatj). Több szó esetén 
azonban, mint pl. oyszogn ‘felfed, 
leleplez’ is, sem a német, sem a 
szláv nyelvek nem adnak segít-
séget erre a jelenségre, ugyanis 
az átvett készletek oly mértékben 
növelték a tisztán belső szóképzés 
lehetőségét, hogy ez megsokszo-
rozta a lehetséges variációkat.

Egyes kutatók, mint Paul 
Wexler állítják, hogy a knaani 
nyelv a jiddis közvetlen előde, 
mely egyszerűen germanizáló-

őszinte volt, és egyszer ÁRI az 
ő otthonában vendégeskedett. 
A házigazda nagy tisztelettel és 
odafigyeléssel látta őt vendégül. 
Amikor a Szent Ári elindult, hogy 
folytassa az útját, az ajtóban visz-
szafordult, és azt kérdezte a ven-
déglátójától: „mondd meg ne-
kem, hogyan tudnám viszonozni 
neked azt a mérhetetlen szerete-
tet, amit irányomban tanúsítot-
tál?” A házigazda azt válaszolta: 
miután a felesége több gyereknek 
adott életet, meddővé vált. Talán 
tudna Ári javasolni valamit, hogy 
újra születhessenek gyerekeik. 
Ári elmagyarázta a férfinek, mi-
től lett meddő a felesége: „a há-
zad falához állítva volt egy kis lét-
ra, amit a csibék arra használtak, 
hogy felmentek rajta és így inni 
tudtak egy kis edényből. Egyszer 
azonban a feleséged arra utasí-

dott az idők folyamán, sőt épp a 
knaani beszélők okozták a leg-
több nyelvtani változást a jiddis 
fejlődésében, további eltávo-
lodását elősegítve a felnémet 
nyelvektől. Ez ellentétben áll 
Max Weinrech nézeteivel, aki 
hangsúlyozta, hogy a szláv köl-
csönszavak csak abban az időben 
kerültek a jiddisbe, mikor az már 
teljesen kialakult (?).

Később aztán tárgyi bizonyíté-
kok is előkerültek, azonban ezek 
közül sok vitatott eredetű. Az első 
legkorábbi lehetséges knaani irat 
egy levél a IX. századból, mely a 
rutén zsidó közösségnek íródott. 
Az első, minden téren elfogadott 
bizonyíték jóval később, a XII-
XIII. századból került elő. A ké-
pen is látható, III. Mieszko és I. 
Leszek lengyel fejedelmek ural-
kodásának idejéből való érmék-
ből többet is találtak régészeti 
feltárás során. Az érmén פלסק 
 felirat látható (a szláv משקא קרל
átírás szerint mško krl plsk), 
azaz „Mieszko lengyel király”. Az 
utolsó leletek, melyen még héber 
írást találunk, a XVI. századból 
valók. Ekkoriban már folyamatos 
volt a judeo-germán nyelvre való 
eltérés, ráadásul a Litván Nagy-
fejedelemség területére nem csak 
Németország felől telepedtek be 
zsidók, hanem délkeleti irányból, 
Kijev felől is, itt azonban ezek 
is áttértek a jiddisre. Tudatos 
nyelvpolitika ekkor még nemigen 
létezett, így a zsidók első közép-
európai nyelve teljesen kiment 
a használatból, azonban a jiddis 
nyelvnek hála, számtalan eleme a 
mai napig tovább él.

totta a szolgálólányt, hogy vegye 
el onnan a létrát. Igaz, hogy ezt 
nem azért tette, hogy a csirkék ne 
tudjanak inni, hanem csak azért, 
mert rendet rakott az udvaron. 
Onnantól kezdve a kiscsirkék 

nem tudták oltani a szomjukat, 
és sírásuk eljutott a Mindenha-
tóhoz, aki megsajnálta a szom-
júságtól szenvedő kis teremtmé-
nyeket, és ezért tette meddővé a 
feleségedet.” Miután a házigazda 
visszahelyezte a létrát az eredeti 
helyére, az Örökkévaló úgy dön-
tött, hogy a felesége újra teherbe 
eshet, és onnantól kezdve ismét 
születtek gyerekeik.

Ári lelke méltó volt arra, hogy 
minden éjjel felszálljon a menny-
be. Ilyenkor angyalok egész se-
rege köszöntötte őt, és vigyázta 
minden lépését az úton, melyen 
felfelé haladt. Így kísérték az 
angyalok ÁRI lelkét a menny-
országban lévő tanházakba. Az 
angyalok ilyenkor megkérdezték 
a Szent Árit, ma éppen melyik 
tanházat kívánja meglátogatni. 
Ő leggyakrabban azt válaszolta, 

hogy rabbi Simon bár Jocháj 
jesivájában szeretne tanulni, de 
sokszor arra kérte az angyalok 
seregét, hogy rabbi Akiva tan-
házába kísérjék. Ári egész éjjel 
tanult valamelyik mennybéli 
jesivában, majd a hajnal köze-
ledtével az angyalok visszakísér-
ték a Földre, és búcsút vettek tőle 
a következő éjjelig.

Azt találjuk a Példabeszédek-
ben: „szod Háshem liréáv”, azaz 
az „Örökkévaló titka megnyílik az 
előtt, aki féli őt”. A liréáv szóban 
megtalálhatjuk az álef, rés, jud 
betűket, amik Ári nevének a be-
tűi. 

Forrás: jewishveg.com
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dén nyáron megvalósult egy 
régi álmom. Olyan öröm ért, 

hogy kaptam egy elég jelen-
tős ösztöndíjat egy jeruzsálemi 
lányjesivába. 

A Jewel egy bentlakásos „oko-
sító” intézmény az elegáns Ramat 
Eshkol lakónegyedben. Három-
szintes villákban huszonegy hu-
szonéves lány élt, és tanult július 
25. és augusztus 17. között kö-
tetlen, barátságos hangulatban, 
ugyanakkor mégis intenzíven.

Két csoport volt: az Experience, 
ahová a teljesen kezdők tömö-
rültek, illetve a Bridge azok 
számára, akik már elvégezték 
az Experience-t, vagy pedig egy 
kicsit több háttérismerettel ren-
delkeztek. Én az utóbbiba kerül-
tem.

Naponta átlagosan öt-hat ó -
ránk volt, melyeken különböző, 
fi atal lányokat érintő témákat 
jár tunk be.

Hogy miket is? Olyan kérdése-
ket, hogy melyek a női és a férfi 
princípiumok, mi a kísértés, hol 
találunk rá példát a Tórában, mi 
a zsidó koncentráció, hogyan és 
miért kell imádkozni, mit jelent 
a hat konstans micva, milyen 
a zsidó gondolkodásmód, vagy 
például mi a boldogság, hogyan 
lehet eljutni hozzá. Kószáltunk 
az imakönyvben és a Tórában, 
felfedeztünk bennük érdekes 
böl csességeket és igazságokat. 
Öt állandó tanárunk volt, viszont 
időnként meghívtak pár elég jó 
előadót. A villán kívül kaptunk 
oktatást az Aish épületben, ami a 
Siratófallal szembeni óriás épü-
letkomplexus. Ebben a nívós in-
tézményben volt egy elég érdekes 
szeminárium, aminek a keretén 
belül a Tórát tudományos szem-
mel vizsgáltuk meg. Olyan bizo-
nyítékokat próbáltunk fellelni 
benne, melyek a csoportban lévő 
szkeptikus lányok kételkedését is 
eloszlatni szándékoztak. Például 
sosem tudtam, hogy a disznón 
kívül valóban nem létezik olyan 
párosujjú patás állat, amelyik 
nem kérődzik, ill. a hidrobioló-
gusok valóban nem találtak se-
melyik óceánban olyan halfajtát, 
melynek pikkelye van, de uszony-
nyal nem rendelkezik. Ezeket az 
órákat egyetemi kutatók és taná-
rok tartották – meglehetősen jó 

és élvezetes stílusban. Akárcsak 
a kolélban, az oktatók próbáltak 
kapcsolatot kialakítani a lány-
csapattal: sokszor megkérdezték 

a véleményünket, beszélgetéssé 
alakítva az előadásokat. 

Azt azonban, hogy csak ta-
nulásból állt volna az életünk, 
nyilván egyetlen olvasóm sem 
gondolhatja. Bejártuk Jeruzsá-
lemet: láttuk madártávlatból, 

jártunk a Kotél alatti alagútban, 
megmásztunk egy vízesést (!), 
vé giggyalogoltunk ruhástól egy 
folyót (!!!), önkénteskedtünk egy 
szegénykonyhán, vacsorázgat-
tunk a tanárainkkal, és persze 
közösen Sábeszeltünk. Három 
madrich lány segített bennünket, 
ők vallásosabbak voltak a nagy 
átlagnál – de senki se gondoljon 
vasszigorra. Elég jól értettek a 

szervezéshez, mert nem voltak 
üres járatok a programok között, 
minden gördülékeny ment: nem 
unatkoztunk. Háromszori étke-
zést biztosították számunkra, 
valamint időnként szabad dél-
utánokat és estéket – mert hát 

nem lehet egyfolytában tanulni.
Így tehát nagyon jól éreztem 

mindvégig magamat. Most, hogy 
az utolsó Sábesz elé nézünk, szá-
momra ez a három hét csak úgy 
elrepült, meghagyva bennem a 
sok szép élményt, az új ismere-
teket, a barátságokat, valamint a 
jeruzsálemi hangulatokat.

Jeruzsálemben öt éve jártam 
Taglit BirthRighton, azóta min-

den évben visszavágyakoztam 
ugyanazokra a kicsi, hangulatos 
ősi utcákra.

Mert Jeruzsálem gyönyörű 
és változatos, egyben találkozó 
pontja a kultúráknak, a világok-
nak. A belváros, a BenYehuda 
utca és környéke kozmopolita 
forgatag, bármely más világvá-
rossal megegyező: lendületes 
fiatal stílussal, kávéházakkal, 
szórakozóhelyekkel, boltokkal, 
miegymással. Ha a fal mögé 
sétálunk, akkor az óvárosban 
tekereghetünk – szerintem, so-
sem lehet megunni. Sok város-
rész van, sokféle látnivaló - a 
szekuláris ízlésűek és az ortodo-
xok egyaránt találhatnak benne 
valamit, amit megszerethetnek. 
Jeruzsálem – én szeretem. 

Sasvári Ildikó 

Jeruzsálem – Szeretem

I
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Bárcsak megállíthattuk volna az időt!

emrég Pesten járt kedves 
new yorki barátnőm, aki 

egyszerűen nem értette, miért 
olyan kevés idehaza a zsidó es-
küvő, hisz ő odakint pillanatok 
alatt „kiházasította” mindhárom 
csemetéjét. Azt meg aztán vég-
képp nehéz volt neki elmagya-
ráznom, micsoda elkötelezettség 
kell ahhoz, hogy két magyaror-
szági zsidó fiatal valóban a vallá-
si előírásoknak megfelelő módon 
kösse össze az életét. 

Be kell vallanom, én magam 
is a kivételes alkalmaknak kijá-
ró megilletődöttséggel léptem a 
Bethlen Téri Zsinagóga udvará ra 
azon a forró augusztusi vasár-
napon, amelyen Várnagy Eszter 
Lea és Szántó Ádám (Binjámin 
Zeév) házastársakká váltak. 

Ha más-más szakon is, de 
mind ketten osztálytársaim a 
Zsi  dó Egyetemen. Lea a liturgia 
szak legmosolygósabb, legköz-
vetlenebb és legsegítőkészebb 
hallgatója. Egyszerre két egye-
temen is helytáll, s eközben nem 
csorbulhat vallásos elkötelezett-
sége. 

Ádám a kántor szak legfelké-
szültebb, legeszesebb és legba-
rátságosabb növendéke, aki an-
nak ellenére alázatosan, őszinte 
eltökéltséggel és rendkívüli szor-
galommal készül vallási hiva-
tására, hogy közben egy másik 
egyetemen már ő tanítja a hall-
gatókat. 

Kedves barátaim esküvőjére 
érkeztem tehát azon a fülledt 
nyári délutánon, noch dazu en-
gem ért a megtiszteltetés, hogy 
eleget tehessek a kántori felada-
toknak. 

A Lativ kolel vezetője, Keleti 
Dávid rabbi vezette a szertartást. 
Mindjárt a Ketuba aláírása és a 
Mincha imádság után ünnepi 
hangulatot teremtett barátságos, 
de határozott megjelenésével. 
Radnóti Zoltán rabbi pedig hét 
talmudi bölcset idézett meg a be-
szédében, s azok tanításai alap-

ján igyekezett irányt mutatni az 
ifjú házasoknak a tartós boldog-
ság felé. 

Ugyan lélekig hatoló útmuta-
tást kaptunk, nekem mégis az 
jutott eszembe, hogy valójában 
ez a két tehetséges, fiatal ember, 
Lea és Ádám szolgálhat példa-
ként azok számára, akik esetleg 

nap mint nap kétségek között 
igyekeznek zsidóságukat meg-
élni, kimondatlanul is tartva a 
holnaptól; gyökereiket, vallá-
sukat féltve. Lea és Ádám ra-
gaszkodása az ősi törvényekhez, 
büszke kötődésük a hithez és a 
hagyományokhoz, életerős egyé-
niségük zsidó identitásukban va-

ló kiteljesedése igenis erőt, lelki 
muníciót adhat mindazoknak, 
akik talán fejüket lehajtva, reb-
benő szemmel igyekeznének át-
evickélni ezeken a kusza és a zsi-
dóság számára (is) óhatatlanul 
kissé fenyegetőnek ható éveken.

Lea és Ádám tántoríthatatlan-
sága, bátor egymásba kapaszko-

dása példamutató: lelkük csupa 
láng (a Példabeszédek Könyve 
szerint az ember lelke Isten egy 
gyertyája), és ez a lobogás két-
ségkívül a jövő záloga.

A hét áldást igen illusztris 
vendégek mondták el, mint pél-
dául Gádor György és Winkler 
Miksa. A vendégek között pedig 

Várnagy Eszter Lea és Szántó Ádám
a Lativ kolel kedves tanítványainak esküvője 
a Bethlen Téri Zsinagógában

felfedezhettük az ifjak barátait, 
tanárait, rengeteg ismerős arcot 
a honi zsidóságból.

Miközben az addig végtelen tü-
relemmel várakozó kisgyerekek 
már egyre szaporábban pillant-
gattak a finomabbnál finomabb 
süteményekkel megrakott asz-
talok felé, az éltesebb korosztály 
tagjai közül bizony sokan még 
a szemüket törölgették a meg-
hatottságtól. Ám amikor a friss 
házasok eltűntek néhány percre 
egy félreeső szobában, újra friss 
kacagástól zengett a Bethlen zsi-
nagóga udvara. Zizzenő szárnyú 
szitakötők zümmögtek-zsongtak 
a süteményes asztalok körül, és 
a tekintetekből egyre csak azt 
olvashattam ki: most lenne jó 
megállítani az időt!

Drága Lea és Ádi! Aligha van 
ezekben a napokban nálatok bol-
dogabb zsidó fiatal Hegyeshal-
mon innen. Ám ne feledjétek: a 
chászene csak a kezdet! Életre 
választani társat a legkeményebb 
döntésünk. Évtizedeken át na-
pirenden lesznek a hétköznapi 
problémák, az irtózatos közös 
erőfeszítések egy-egy nagy cél 
elérése érdekében, a választot-
tunk esendőségének tolerálása, 
az örök harc az elszürkülés ellen, 
életre szóló értékek adása a cse-
metéknek, stb. Mindebben egy-
valami lehet csak segítségetek-
re: a szeretet. A szeretet, amely 
nélkül a házasság egy gyorsan 
kipukkadó lufi, s amelynek a 
megmaradásáért mindenek előtt 
magunkon kell dolgoznunk, néha 
egy egész életen át.

Múlhatatlan rokonszenvvel 
ö lel lek Benneteket, s kívánok a 
magyar zsidóság nevében annyi 
utódot, mint égen a csillag!

Nógrádi Gergő, 
a Frankel zsinagóga kántora

N
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özép-, és  főiskolás koromban 
odaadó embernek tartottam 

magam… Órákat töltöttem a helyi 
öregek otthonában és a gyermek-
kórházban. Megszámlál ha ta t lan  
szom bat estéken ke resz   tül segítet-
tem vacsorát pa  kolni hajléktala-
nok részére, amivel az után jártuk 
Manhattan utcáit, éhes embereket 
keresve. A főiskolán belvárosi sze-
gény gyerekeket korrepetáltam, 
s az önkéntes csoportnak is tagja 
voltam a Penn Hospitalban…

De sosem beszéltem ezekről 
az elfoglaltságaimról, egysze-
rűen életem részévé váltak, 
mint az iskolai óráim, vagy a 
diáklány egyesület. Olyan em-
ber voltam, aki a világot jobbá 
akarta tenni. 

Szerettem adni. Olyan ember 
voltam, akivel jól ki lehetett jön-
ni. Remek volt a kapcsolatom a 
szüleimmel, iskolatársaimmal, 
kön nyen alkalmazkodtam. Mi 
a baj abban, ha a szobatársaim 
ruhái szanaszét vannak a föl-
dön, vagy ha ő akarja elfoglalni 
a nagyobb szobát? Miért baj ez? 
– kérdeztem.

Diploma után hozzámentem 

Mázál Tov
Egy híres rabbi éppen egy talál-
kozón ült, amikor kinyílt az ajtó, 
és az egyik tanítványa bedugta a 
fejét. „Rabbi!” – kiáltott izgatot-
tan. „Óriási hírem van! Jechiél 
vőlegény!”

„Ó, ragyogó hír! Mazel tov, 
mazel tov!” – reagált a rabbi. 
„Köszönöm, hogy közölted ezt a 
jó hírt.”

Pár perccel később, egy másik 
tanítvány lépett be. „Rabbi, hal-
lottad? Jechiél vőlegény!”

„Mazel tov, köszönöm, hogy el-
mondtad!” – mondta a rabbi egy 
nagy mosollyal kísérve. 

Néhány pillanattal később egy 
újabb diák lépett be, és a már is-
mert hírt közölte a rabbival, aki 
hasonlóan reagált, mint az első 
két esetben.

Az egyik jelenlévő nem tudta 
visszatartani a kíváncsiságát. 
„Miért nem mondod el nekik, 
hogy már hallottad a hírt, miért 
játszod el mindig újra a meglepő-
döttet?

„Nem látod, mennyire örül 
min degyik, amikor azt gondolja, 
ő a jó hír hozója? Ha azt mond-
tam volna: ‚Már hallottam’, az 
illető csalódott lenne.”

Az emberek nem tudják mit 
tegyenek, hogy jobban kedvel-
jék őket. Egy jó tanács, amivel 
lehet kezdeni, ne használjuk a 
„tudom”, vagy „már hallottam” 
kifejezéseket. Próbáld ki. A hatá-
sa óriási.

Folyó víz
Az egyiptomi Faud király a fele-
ségével sétálgatott a királyi palo-

ta kertjében. Mivel nagyon nagy 
volt a hőség, a felesége kijelentet-
te, hogy most szeretne fürödni 
egyet a kerten átfolyó patak vi-
zében. A király megtagadta a ké-
rést, de ő mégis csobbant egyet.

Ezzel a királyt komoly dilem-
ma elé állította. Egyrészről, a 
királyné engedetlennek mutat-
kozott az előljárók szeme láttára, 
és ez bizony súlyos büntetést kí-
ván, akár kivégzést is. Másrész-
ről viszont nem akarta megölni 
a feleségét, de ezt képtelen volt 
kijelenteni. Összehívta tehát a 
három fő vallás vezetőit, és meg-
kérdezte tőlük, hogy mit csinál-
jon. Nem volt megelégedve sem 
a muzulmán, sem a keresztény 
vezetőkkel.

A harmadik tanácsadó, akit a 
király megkérdezett rabbi Ná-
chum, Egyiptom rabbija volt.  
Tudván, hogy egy nem megfelelő 
válasz sokba kerülne neki, kül-
dött egy levelet Rabbi Jehosua 
Léb Diszkinnek, hogy mit vá-
laszoljon a királynak. Rabbi 
Jehosua Léb azt felelte, hogy a 

Talmudban az áll: ha valaki le-
borul egy patak előtt, bálvány-
ként kezelve azt, azzal nem teszi 
a patakot tilossá, hiszen a víz, 
ami előtt leborult, már elfolyt, és 
ami a patakban most jön, az már 
nem ugyanaz a víz. Esetünkben 
ugyanígy, a víz, amiben a király-
né fürdött az már nem ugyanaz a 
víz volt, mint amit a király meg-
tiltott – tehát nem történt enge-
detlenség.

Faud király nagyon meg volt 
elégedve a válasszal, és egy ma-
gas tisztséggel jutalmazta Rabbi 
Náchumot.

Fordítás: Sárosi Gábor 
Forrás: innernet.org.il

Dovid Kaplan 

Sztorik

a lelki társamhoz, s azonnal rá-
jöttem, hogy merev és önző va-
gyok…

Arra lettem figyelmes, hogy 
olyanokat mondok: ki törődik 
azzal, amit én akarok? Miért al-
kudjak mindig én? Miért moso-
gassak el újra én?

Mivel a házasságunk kezdettől 
jó volt, nem hiányzott a tiszte-
let, megbecsülés, ezért tudtam, 
ben nem változott valami, va-
lami új lett. Elkezdett zavarni, 
hogy szétszórt cipőkön keresztül 
kell bukdácsolnom. Bizony nem 
mindig voltam odaadó, s az adás 
nehezebbé vált, hiszen nem ön-
kéntes volt, hanem elvárt.

Ez a felfedezés új csúcsokra ju-
tott, amikor megszülettek a gye r-
ekeim. Attól a perctől kezdve nem 
számított, hogy jó kedvem van-e. 
Nemegyszer kellett felkelnem az 
éjszaka közepén, ha akartam, ha 
nem. Hányást takarítottam, le-
pedőt cseréltem egy egész éjjelen 
át hatszor, amikor a gyermekeim 
elkapták ugyanazt a gyomorví-
rust. És utána ugyanúgy fenn 
kellett lennem másnap, reggelit 
adni, dolgozni, mosolyogva…

Egy reggel végre beláttam: ez 
nehéz. Sosem éreztem ilyesmit 
az önkéntes munka során. Moso-
lyogva tudtam üdvözölni egy ta-
nulót vagy beteget hétről, hétre. 
Feleségként és anyaként viszont 
nem volt következő hét, vagy pil-
lanat: csak most volt.

Amikor őszintén magamba néz-
tem, hogy mi hiányzik, rájöttem: 
az elismerés. A csendes, megér-
tő, támogató pillantások baráta-
im, kollégáim részéről. Tudtam: 
kitakaríthatom én a kony hát és 
cserélhetek pelenkát tízszer akár, 
nem számít. Valahogy úgy érze-
tem, senkit nem érdekel.

Aztán megszületett a negyedik 
gyermekünk: szép, egészséges 
kis baba volt, már egy hónapos 
korában mosolygott. Volt viszont 
valami: nem akart aludni. Szinte 
soha. Igazság szerint nem szí-
vesen hallgatom a gyereksírást, 
ezért óránként etettem, ringat-
tam. Felesleges mondanom, mi-
lyen fáradt voltam, néha alig bír-
tam… Egyszer azonban megtör-
tént a csoda: öt hónapos korában 
végre átaludta az éjszakát…belo-
pakodtam sokszor ellenőrizni a 

lélegzetét…és igen, aludt..! 
Második éjszaka nagyon aggód-

tam. Miért nem kel fel enni? Oda-
lopakodtam: karocskái a feje fö-
lött voltak, mellkasa lassan emel-
kedett. Ekkor éreztem egy könny-
cseppet legurulni az arcomon. Rá-
jöttem, hogy mindaz, amit adok a 
családomnak, az igenis számít… 
Senki nem jegyzi fel az álmatlan 
éjszakáimat, nem. De anyának 
lenni annyi, mint odaadó emberré 
válni. Az anyaság megtanít teret 
adni olyan dolgoknak, amelyek-
ről sosem gondoltam, hogy képes 
vagyok megtenni. Segít, hogy meg 
tudjam tapasztalni a határaimat, 
amiket önkéntes munkám során 
nem éreztem.

És amint elfordultam alvó kis-
fiamtól, rájöttem, igazából akkor 
tudsz adni, amikor nincs éppen 
kedved hozzá, de tudod, meg 
kell tenned. Amikor egész álló 
nap dolgoztál és arra jössz haza 
az otthonod feje tetején áll. És 
mindenki a te figyelmedre vár… 
Amikor éhes vagy, de előbb mást 
etetsz meg…

Igazi adás az, amikor sosem ér 
véget a munkaidőd...

Az adás megváltoztat bennün-
ket és az egész világot, örökre.

És ez az, ami számít…

Fordítás: Hidegh Györgyi 
Forrás: Aish.com
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el Sara Debbie Gutfreund
Odaadó embernek tartottam magam. 
Aztán jött a család és a gyerekek…
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Kürti Adrienn

A zsidó konyha rejtelmei ∑ Nyári tartósítás

arack, szilva, körte, szőlő, sze-
der és sok más termés fő sze-

zonja az augusztusi hónap. Ilyen-
kor legédesebbek a gyümölcsök, 
vörösen piroslik a paradicsom 
és a pirospaprika. Kóstolgatva a 
lehűtött gyümölcsöket a nyárvé-
gi napokon, érdemes átgondolni, 
hogyan őrizhetnénk meg ezeket a 
napsugárral telt finomságokat a 
hűvös, borongós napokra.

Nagymamáink receptes köny-
veit nézegetve rá kell döbbennem, 
sok mindenből készítettek befőt-
teket, lekvárokat, amik manapság 
legjobb esetben is a komposzt-
dombom végzik, mint például a 
görögdinnye héjából, zöld dióból, 
zöld paradicsomból. Az ízesítések 
nem csak fűszeres és édes, hanem 
savanykásak is voltak, akár olyan 
befőttek esetén, mint amilyen 
a szilva. Az alábbi recept alapja 
egy 19. századi kóser konyhából 
származik, adaptálva a mai kony-
hagépekre és beszerezhető hazai 
alapanyagokra.

EcETES SzilvA-párvE 
befőtt sült húsok mellé
Hozzávalók: 

1 kg hibátlan szilva• 
1,1 l víz• 
2,8 dl vörösbor ecet (6%)• 
Kb. 1 kg cukor (gyümölcscu-• 

korból kevesebb)
1,5 kávéskanál fahéj• 
5 db szegfűszeg• 
3 db 1 literes befőttes üveg • 

csavaros vagy  patentos tetőkkel
A megmosott kimagozott szilvák-
ról, konyharuhával alaposan le-
töröljük a héjak hámos viaszréte-
gét, majd villával megszurkáljuk. 
A szilvákat egyenletesen eloszlat-
juk a sterilizált befőttes üvegek-
ben. Az üvegeket kiforrázhatjuk, 
vagy mikrohullámú sütőben kis 
vizet forralva, vagy a cumis üveg-
sterilizáló segítségével fertőtle-
níthetjük, vegyszerek használata 
nélkül. Az ecetet, vizet, cukrot 
és fűszereket felforraljuk – és a 
mikrosütő segítségével előzőleg 
kicsit megmelegített – szilvás 
befőttes üvegek tartalmára óva-
tosan ráöntjük. Az üveg nyakát 
a tetőkkel lazán letakarjuk és a 
napra érni kitesszük. Másnap, és 
harmadik nap is, a levet leöntjük, 
újra felforraljuk, majd a szilvák-
ra visszaöntjük. A harmadik napi 

leöntés után az üvegeket lezárjuk. 
Száraz, hűvös helyen tároljuk, az 
üveg felbontása után az ecetes 
szilva még egy hónapig hűtőben 
eltartható.

SzáríToTT pArAdicSoM 
hAlMok
— még egy régi recept
Az érett, hibátlan paradicsomot 
kevés vízzel megpároljuk, majd 
átpasszírozzuk. Ezt a masszát 
lassan és óvatosan sűrűre főzzük. 
A kihűlt sűrű masszából beola-
jozott sütőpapírra vékony hal-
mocskákat teszünk, majd vékony 
tüllel letakarva szellős helyen 
szárítunk. 

Eleink szívesen használtak 
szárított zöldségeket és gyümöl-
csöket. Most a 21. században újra 
divatba jött a aszalás, mivel a jó 
minőségű nyári alapanyagok vi-
tamin és ásványi tartalma a leg-
jobban így őrizhető meg. Sokféle 
aszalógép kapható, de sütővel, sőt 
napon is száríthatunk. A módszer 
lényege a drasztikus vízelvonás, 
aminek következménye képpen 
a mikroorganizmusok nem ké-
pesek szaporodni, illetve a növé-
nyi enzimek működése roppant 
mértékben lelassul. Ezek közül 
néhány enzim tehet például a 
kint felejtett krumpli vagy alma 
barnulásáért is, vagyis a termések 
teljes lebomlásáért is. A befőzés, 
fagyasztás vagy más tartósító el-
járás tehát a mikroorganizmusok 
jelenlétét és elszaporodását illetve 
a növényi enzimek működésének 
a leállítását célozzák meg. 

ASzAláSi prAkTikák
Fő kiindulási pont minden tar-
tósításnál, hogy érett, hibátlan 
zöldségeket vagy gyümölcsöket 
szerezzünk be. A tisztítás és le-
csöpögtetés után a gyümölcsöket 
felvágjuk, vagy felaprítjuk, időt 
szánva arra is, hogy rovarmente-
sekké tegyük a szárítandó alap-

anyagainkat. A könnyen barnuló 
gyümölcsöket citromleves forró 
fürdőbe márthatjuk, megakadá-
lyozva az elszíneződéseket. A 
szil  vát érdemes 1%-os szódás 
fürdőben is (a viaszréteg leoldá-
sa miatt) megmártani. A kevésbé 
édes darabokon is „segíthetünk”: 
forró cukros vízbe tesszük a gyü-
mölcsöket, majd megvárjuk, 
amíg kihűl, a léből kivéve pedig 
hagyjuk a cukrot a gyümölcsre 
rászáradni. Kilyuggatott tálcára 
téve 50–60 C fokon 10–18 óra 
alatt aszaljuk őket. A zöldségek, 
fűszernövények szobahőmérsék-
leten kiterítve is száríthatóak, 
illetve 2–3 óra alatt gépben vagy 
sütőben is aszalhatjuk őket. A 
fentiekből is kiderül, hogy ha 
árammal vagy gázzal működő gé-
pekkel szárítunk, az bizony nem 
mindig pénztálca kímélő foglala-
tosság. Ennél környezetbarátabb 
megoldás a napon aszalás, ami-
hez egy tiszta asztal, egy tüll-
amivel letakarjuk a gyümölcsö-
ket, illetve néhány melegebb nap 
szükséges. Az árnyékba egyesével 
kiterített tüll alatti darabkákat 
2-3 meleg nap után kis textilzacs-
kóba téve, fellógatva tehetjük el a 
spájzunkba télire.

A cukrozott gyümölcs határ-
eset a befőzés és aszalás között. A 
fentiekhez hasonlóan előkészített 
gyümölcsdarabokat itt is először 
enyhén ecetes vagy citromos víz-
ben megmártva barnulás ellen 
„előkezeljük”. 1 liter vízhez 30-
40 dkg cukorral cukorszirupot 
készítünk. Ez a cukorszirup az 
alapja általában a klasszikus gyü-
mölcsbefőzési eljárásoknak is. A 
mikroorganizmusok számára is, 
bármilyen hihetetlen, a túl édes 
közeg nem megfelelő élettér, va-
gyis a tömény cukros oldat egy 
tartósítószer. A gyümölcsöt ebbe 
cukoroldatba téve és minden 
nap egyszer felforralva, egy hét 
után ragacsos-nyúlós masszát 
kapunk. Ekkor kivesszük a gyü-
mölcsdarabokat, porcukorban 
meghempergetve választjuk őket 
szét egymástól. Sütőpapírral bé-
lelt dobozban, porcukorral meg-
hintve tároljuk ezeket a cukrozott 
gyümölcsöket.

FAgyASzTáSi úTMuTATó
Talán a legjobban elterjedt házi 

tartósító eljárás a fagyasztás. 
Egyszerű, de utána számolva nem 
a legolcsóbb módszer: a háztar-
tásunk által fogyasztott villamos 
energia néha fele a hűtő és a fa-
gyasztó fogyasztása. Az előkészí-
tés teljesen azonos az aszalásnál 
leírtakkal. Gurulós gyümölcsöket 
akkor kapunk, ha a fagyasztásnál 
a málnát, epret, cseresznyét egy 
sorba kiterítve fagyasztjuk le, és 
csak fagyasztva tesszük tasakba 
vagy dobozba őket.

A zöldségek és gyümölcsök ál-
talában 10–12 hónapig eltartha-
tóak  -18C-fok alatti hőmérsékle-
ten, ez alól a paprika és paradi-
csom 8–10 hónappal, az uborka 
6–8 hónappal tér el. A gyökér-
zöldségek is jól fagyaszthatóak, 
de érdemes egy picit megfőzni 
őket a mélyhűtőbe helyezés előtt. 

Két perces forró párolás szük-
séges: karfiol, paprika, káposzta, 
tök, zöldborsó esetén. Három 
percesek: gomba, kelbimbó, spár-
ga, karalábé zöldbab. Öt percesek: 
Sárga- és fehérrépa, zeller.

A fagyasztott zöldségekből ke-
verékeket is porciózhatunk, a ta-
sakok lehetnek leves vagy  saláta 
mixek is például.

Minden tartósításnál érde-
mes előre gondolkodni, legin-
kább a még igen távolinak tűnő 
Tu’Bisvátra vagy Pészáhra, példá-
ul eleve pészáhi edényekben főzve. 
Ha fagyasztunk: pészáhi késeket, 
eszközöket használva már most 
előre is gondoskodhatunk zöld-
ség és gyümölcs alapanyagokról. 
Például lefagyaszthatunk barac-
kot, szilvát pészáhra alkalmasnak 
megtartva, majd kincseinket az 
ünnepet megelőző héten, mikor 
gyakran már konyhánk pészáhira 
„átált”, felhasználhatjuk kopótok, 
lekvárok készítésére. 

Egy utolsó tipp: ha a fagyasztott 
gyümölcsöt nyersen vagy kom-
pótként szeretnénk felhasználni, 
megcukrozva, vagy cukorszirup 
alatt engedjük fel, így jobban 
megidézhetjük az augusztusi nap 
édesítő sugarait.

Kürti Adrienn
Az írás a JMPoint a Zsidó Kö-

zösségért Közhasznú Alapítvány 
támogatásával jelent meg.

Még több recept: 
www.zsidokonyha.hu
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jeruzsálemi Elijáhu Avichail 
rabbi a tíz elveszett törzset 

keresi. Meglepő módon, úgy véli, 
hogy több millió olyan embert 
talált, akik valóban ezeknek a rég 
elveszett zsidóknak a leszárma-
zottai lehetnek.

Avichail rabbi az elmúlt 18 évét 
annak szentelte, hogy bejárja a 
világot és olyan embereket keres, 
akik hivatalosan ugyan nem zsi-
dók, de mégis számos zsidó szo-
kást tartanak, egyéb kézzelfog-
ható kapcsolatuk is van a zsidó 
néppel és magukat zsidó szárma-
zásúnak tartják.

Az Ámisáv (visszatér a népem) 
nevű csoportjának tagjaival és tá-
mogatóival megvizsgálja ezeknek 
az embereknek az esetét, hogy 
van-e elegendő bizonyíték ahhoz, 
hogy érdemi igényük legyen a zsi-
dó örökséghez. Ha a rabbi eléggé 
kényszerítő bizonyítékot talál, és 
az illető vissza kíván térni a zsi-
dósághoz, akkor visszaviszi őket 
Izraelbe, ahol tanulnak, betérnek 
és letelepednek.  

A törzseket kutató spirituális 
utazás 1960-ban kezdődött, ami-
kor Avichail rabbi kíváncsiságból 
meghallgatott egy előadást a tíz 
elveszett törzsről. A történelmi 
tényeket természetesen már is-
merte: Salamon király uralkodá-
sa után Izrael 12 törzse kettévált 
(i. e. 10. sz.). Júda és Benjámin 
megalakította Júdeát, a déli ki-
rályságot, a többi tíz törzs pedig 
Izraelt, az északi királyságot. Két 
évszázaddal később az asszírok 
elfoglalták Izraelt és száműzték a 
törzseket, a szétszóratást i.e. 722-
ben fejezve be.

Ami a történelmet illeti, a tíz 
törzs akkor eltűnt. Nyilvánvaló-
an valahol keleten telepedtek le, 
valószínűleg Kurdisztán, Afga-
nisztán, Szíria és Irán területén, 
azután feltételezhetően teljesen 
beolvadtak.

A kutatás motivációja
Az előbbiektől motiválva Avichail 
rabbi elkezdte tanulmányozni a 
tíz elveszett törzset. Elolvasta a 
Szent Iratokat, melyeket gyakran 
idéz könyvében, az „Izrael tör-
zsei”-ben. Olvasott a sok zsidó 
utazóról, akik azt állítják, hogy 
találkoztak a törzsekkel, és olyan 
teóriákról is, amelyek szerint a 
tíz elveszett törzs az amerikai 

indiánok vagy az angolszászok 
ősei. 

Erkölcsi kötelességének érez-
te kiterjeszteni a kutatását a 
marrano zsidókra is, akik nem 
az elveszett törzs tagjai, hanem 
Júdáé. Csodálatos módon, 500 
évvel a spanyol inkvizíció után, 
(amikor erőszakkal megkeresz-
telték őket) néhány marrano 
leszármazott még mindig meg-
tartott néhány zsidó szokást. 
Avichail rabbi elhatározta, hogy 
megtalálja ezeket a marranokat 
és megnézi, hogy vissza kíván-
nak-e térni a zsidósághoz. És 
valóban, Belmotéban, Portugá-
liában ilyen marranok Avichail 
rabbi segítségével visszatértek. 

Útja során a rabbi eljutott töb-
bek között Kínába, Japánba, Ti-
betbe, Pakisztánba, Indiába, Pe-
ruba, Mexikóba, Spanyolország-
ba és a volt Szovjetunió három 
tagállamába. Több alkalommal 
ellenséges muszlim területeken 
utazott. Kasmírban például min-
denhova követték mert azt hitték, 
hogy kém.

Avichail rabbi kutatása, mely-
lyel a zsidó származás igényét 
és reményét igyekszik igazolni 
fárasztó, ugyanakkor lélegzetel-
állító. 

A sinlung törzs
A sinlung törzs, kb. 1-2 millióan, 
Indiában és Burmában élnek. 
5000 sinlung állítja, hogy az el-
veszett Menáse törzsből szárma-
zik, és elkezdett zsidó szokásokat 
tartani.

Ők úgy tartják, hogy Menáse 
törzse Perzsiában telepedett le, és 
azután egyre keletebbre szorítot-
ták őket, egészen Kínáig. Azután 
i.sz.600 körül, onnan is elüldöz-
ték őket, és elmenekültek Viet-
námba, ahol barlangokban éltek. 
Maga a sinlung név is barlang-
lakót jelent. Később Vietnámból 
is elüldözték őket, Thaiföldön és 
Burmában vándoroltak, míg át 
nem keltek az Irrawady folyón és 
le nem telepedtek Indiában. 

Kb. 100 évvel ezelőtt keresz-
tény hittérítőkkel kerültek kap-
csolatba, akik, amikor látták, 
hogy sok zsidó szokást követnek, 
azt gondolták, hogy megtéríthe-
tik őket keresztényeknek. Brit 
csapatok segítségével elvették 
a sinlungok vallási kincseit, és 

így nem tudták tovább tartani a 
zsidó szokásokat. Mizoramban, 
az egyik indiai államban, ahol a 
sinlungok élnek, a törzs tagjainak 
90%-át megkeresztelték.

Az 1950-es évek elején egy 
Chala nevű sinlung gazda álmot 
látott, amelyben megtudta, hogy 
a sinlungok az elveszett Menáse 
törzse, és vissza kell térniük Izra-
elbe. Más törzstagok is hallottak 
hasonló történeteket. Tudták, 
hogy a szokásaik zsidó eredetűek. 
Az ősüket Menászénak hívták, 
ami nagyon hasonlít a Menáséra. 
A legfelső lényt Y’wa-nak hívják. 
Az ünnepeik megfelelnek a kü-
lönböző zsidó ünnepeknek, az 
állatáldozataik pedig a Bibliában 
leírtaknak. A szokásaik között 
volt, hogy nem hamvasztották el 
a halottaikat, felszentelték az új-
szülött fiúkat a nyolcadik napon, 
valamint levágták és kivéreztet-
ték az állatokat evés előtt.    

A pathanok
A pathan törzs 15 millió tagja Af-
ganisztánban és Pakisztánban él. 
Ez a törzs harcolt a szovjet csapa-
tok ellen a nyolcvanas években a 
szovjetek afganisztáni inváziója 
után. A pathanok a határ mentén 
élnek, 7 millióan Afganisztánban 
és 8 millióan Pakisztánban.

A muszlim pathanok, különbö-
ző mértékben, 21 speciális zsidó 
szokást követnek. Az idősebb 
pathan nők például péntek es-
ténként gyertyát gyújtanak, hogy 
megáldják a Sábátot. A törzs tag-
jai használják a Dávid-csillagot, 
négyszögletes imaruhát viselnek, 
és a nyolcadik napon körülme-
télést tartanak. Sokuknak zsidó 
hangzású neve van. Az altörzsek 
nevei pedig egyenesen a tíz törzsre 
utalnak: Rabani (Ruvén), Sinwari 
(Simon), Datani (Naftali), Asuri 
(Aser), Yuszef-szai (József fiai). 
Néhány pathan Bnéi Iszraelnek, 
Izrael fiainak hívja magát.

Afrikai törzsek
Sok afrikai törzs tartja magukat, 
zsidó eredetűnek. A 100 ezres 
nagyságú, Afrika déli részén élő 
Lemba törzs például gyakorol-
ja a körülmetélést, nem esznek 
meg bizonyos ételeket, amiket 
tisztátalannak tartanak, úgy-
mint a disznót és a hasított pata 
nélküli állatokat. Néhányan kö-

zülük úgy hiszik, hogy zsidók le-
származottai. 

Nyugat-Afrikában, Szenegál-
ban. Dahomeyben, Nigériában és 
Sierra Leonéban több millió em-
ber gyakorolja a kereszténység és 
a bibliai zsidó vallás valamiféle 
keverékét.

perui és mexikói indiánok
Mexikóban, Halapában egy 
2-300 emberből álló csoport zsi-
dó életet akar élni. Ők a marranok 
és mások leszármazottai, akik-
nek a családjuk valahogyan zsidó 
szokásokat örökített rájuk. Egy 
másik mexikói csoport Vienta-
Priettában él. Van zsinagógájuk, 
temetőjük, közösségi központjuk 
és mikvéjük. Noha nem zsidók-
nak számítanak, be szeretnének 
térni a zsidó szabályok szerint.

A perui „Bnéi Mose” tagjai 
Cajamarcában, Trujilloban és 
Limában élnek. Úgy ötven évvel 
ezelőtt indult a csoport, vezető-
jük, Segundo Villanueva 15 éve-
sen kapott egy Bibliát  az apjától. 
Villanueva és a bátyja zsidó életet 
kezdtek élni. 1971-ben a csoport 
férfi tagjai körülmetéltették ma-
gukat. 1987-ben egy izraeli mér-
nök, aki a környéken tartózkodott, 
felhívta rájuk az Ámisáv figyel-
mét. Miután formálisan betértek, 
1990-ben a csoport megérkezett 
Izraelbe. Avichail rabbi nagyon 
óvatos az olyasfajta igényekkel, 
hogy ezek az emberek ténylegesen 
az elveszett törzsek leszármazot-
tai. Azt mondja, hogy visszatér-
hetnek a zsidó népbe, de csak egy 
rendes betérés után. Akármennyi 
bizonyíték is kerül elő az elveszett 
törzsekhez fűződő kapcsolatuk-
ról, jelentős kérdések merülnek 
fel, annak ellenére, hogy, ahogy 
a rabbi mondja, „egy zsidó lélek 
mindig zsidó lélek marad”.

Avichail rabbi erőfeszítéseit el-
lenkezés is kíséri. Létezik termé-
szetesen egy normális szkepticiz-
mus azzal szemben, hogy esetleg 
megtalálta az elveszett törzseket. 
Ráadásul létezik egy egyre erő-
sebb politikai ellenzés is.

Bárki, aki találkozik Avichail 
rabbival, hallhatja hangjában 
a kedvességet és a szenvedélyt. 
Nyugalommal veszi tudomásul, 
hogy a zsidó történelem egy nagy 
pillanatának a részese. Ez a tör-
ténelem-érzet és a felvállalt kül-
detése az, ami hajtja a spirituális 
szenvedélyét.  

Fordítás: D.Ch. 
Forrás: innernet.org.il

Lawrence J. Epstein A tíz elveszett 

törzs nyomában

A
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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: +36-30-93062 62
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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.
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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
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mert a Te gyermeked, 

a Mi gyermekünk is!

érdeklődni:  Á . Zita: +36-30-9306262
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Zsidó bölcső de az Újlipótvárosban

Miért a tfilin? 
Rabbi Arjeh Kaplan nyomán

Most először jelent meg 
Magyarországon a XX. 
század egyik kiemelke-
dő rabbija, Arje Kaplan 
imaszíjról írt műve „Mi-
ért a tfilin?” címmel.

Az imaszíj felvétele a 
zsidó vallás egyik leg-
fontosabb és sarkalatos 
parancsolata: a zsidó 
férfiak a sábát és a tórai 
ünnepek kivételével az 
év minden egyes regge-
lén imaszíjjal a kezükön 
és a fejükön imádkoz-
nak. A könyvben érde-

kes, közérthető stílusban olvashatjuk az imaszíj viselésének 
a szabályait, és magának az imaszíjban található pergamen-
tekercseknek a magyarázatait. A mű megvilágítja számunkra 
ennek a tórai parancsolatnak a mélyebb összefüggéseit, és 
tartalmazza az imaszíj felhelyezésekor mondandó áldáso-
kat, így könnyen elsajátíthatjuk az imaszíj viselésének helyes 
módját.

A könyvecske figyelmet szentel ezen parancsolat mélyebb 
összefüggéseinek is, így a filozófia és a kabbala szemszögéből 
is megismerkedünk az imaszíj jelentőségével. A könyv tar-
talmazza mindazokat a Talmudi idézeteket, melyek a tfilin 
viselésének fontosságát és szépségét hangsúlyozzák, illetve a 
mindennapi életben leggyakrabban felmerült kérdéseket is 
számba veszi és ismerteti az azokra adandó halachákat.

A könyvet Kurucz Ákos fordította és szerkesztette.
Megrendelhető e-mailben a drkuruczakos@gmail.com 
címen.
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Péntek: 8–17h
Vasárnap: 10–16h
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Játssz velünk! – Zsidó kvíz

1. Népszerű amerikai chaszid reggae zenész. 2. Kenyérevés utáni áldás. 3. Melyik hetiszakaszban vannak felsorolva az áldások és az átkok 
Mózes 5. könyvében? 4. Hogy hívják azt az imát, amit a Ros Hásánát megelőző napokban hajnalban mondunk? 5. Mi a neve annak  a 
kohén gádolnak, aki felnevelte Sámuel prófétát? 6. Héber utónév, jelentése medve. 7. Hányszor negyven napot volt Mózes a Szináj he-
gyen? 8. Ki az, aki életben maradt az oroszlánok között Babilóniában? 9. Melyik izraeli városban van atomerőmű? 

Küldd be megfejtésedet október 3-ig az 
info@lativ.hu email címre!

A helyes megfejtők között értékes nyereményt sorsolunk ki!
A megoldások október 4-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!

 

A Lativ kolel sok szeretettel gratulál 
a Panyi családnak újszülött kislányukhoz, 

Ráchel Chájához, és kíván jó egészséget, és sok 
nácheszt! Érdemesüljenek a szülők felnevelni 

Tórára, Chupára és jó cselekedetekre! 

Előző számunk megfejtése: 

Menáchem áv 

Az előző rejtvény nyertese:

Szántó-Várnagy család

Gratulálunk a helyes 
megfejtőknek!


