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ros hasanai imarend há
rom központi téma körül 

fo rog, az egyik ezek közül a 
„Zichronot”, az emlékezés. Mit 
jelent ez?

Az alábbi beszéd Rabbi 
Dessler szájából hangzott el az 
izraeli Ponyevics jesivában 1953 
ros hasanáján.

Tévesen úgy gondoljuk, hogy 
ha elfelejtünk egy gondolatot, 
az többé nem létezik. Valójában 
a hatása továbbra is jelen van az 
agyunkban, de már távol a tu
datosságtól. Amikor koncentrá
lunk, hogy emlékezzünk egy el
felejtettt gondolatra, akkor e set
leg visszajön a tudatosba. 

A tudatalatti erők dolgoznak 
azon, hogy egy gondolatot néha 
az agyunk előterébe, néha pedig 
a hátterébe helyezzenek. Mivel 
semmit nem tudunk ezekről a 
mechanizmusokról, a folyamatot 
egy szerűen csak „felejtés”-nek 
ne vezzük.

Van olyan, hogy az agyunk egy 
gondolatot a háttérbe küld, mert 
nincs rá szükségünk. A tulajdon
ságaink miatt kevés fontosságot 
tulajdonítunk az adott gondolat
nak, ezért a háttérbe száműzzük.

Van olyan tény, ami jelen van 
az elménk tudatos részében, de 
már nem emlékszünk a hozzá el
vezető lépésekre. Automatikusan 
tudjuk, hogy „kétszer kettő 
négy”, és nincs szükségünk vé
giggondolni a kiskorunkban ta
nult folyamatot, hogy „itt van két 
alma, melléteszünk még két al
mát, akkor most hány alma van 
itt?”, és így tovább.

Hasonlóképpen, amikor egy 
könyvet olvasunk, nincs rá szük
ségünk, hogy egyenként azono
sítsuk a betűket, stb. A szó, és 
gyakran az egész mondat egyben 
el van mentve az agyunkban. 
Ez azért van, mert az olvasás 
szokása annyira beleivódott az 
agyunkba , hogy már nem kell 
keresztülmenni a folyamat egyes 
lépésein.

FELEDÉKENYSÉG
Idővel elfelejtjük a bajainkat. 
„Az idő mindent begyógyít.” Ez 
azért van, mert a lelke mélyén 
minden ember tudja, hogy a fi
zikai problémák nem olyan fon

tosak. Valamikor hatalmasak 
voltak, de amint a pillanat heve 
elszáll, az ember készen áll arra, 
hogy megvígasztalódjon. 

Egy szeretett ember halála 
másmilyen: a szeretet lelki do
log, és az ember gondolhatja, 
hogy semmilyen vígasztalás nem 
segít. Ezért mondják a Bölcseink, 
hogy ez csak egy isteni rendelke
zés által történhet, hogy a halot
tat elfelejti a szív. 

A jécer hárá (önpusztító erő, 
ami eltávolít minket Istentől) 
egyik tudatalatti tevékenysége 
az, hogy elrejti előlünk a bűne
ink súlyát, ezáltal megakadá
lyozza, hogy megbánjuk azokat. 

Az emberek könnyen elfelejtik 
a bűneiket, de Isten hamarosan 
emlékeztetni fogja rájuk őket. 
Még a legkisebb bűn is ott van 
bennünk, de elfordítjuk a figyel
münket, és ez az, amit „felejtés”
nek hívunk. Boldog az az ember, 
aki tisztában van a bűnei súlyá

val, és a felelőségei méretével, 
így a feledékenységnek nincsen 
fölötte ereje.

MIKROSZKÓPIKUS 
ELLENŐRZÉS
Egy gondolat akár rengeteg 
apró elemből állhat, önmagá
ban mindegyik észrevehetet
len, éppenúgy, ahogy a fizikai 
érzékeléssel látunk egy kezet, 
ami a valóságban számtalan 
mikroszkópikus sejtből áll. Egy 
em ber késztetése arra, hogy 
megtegyen egy micvát lehet 
majd nem tökéletes, de esetleg 
egy apró önös elemmel kevered
hetett. Még akkor is, ha ez alig 

észrevehető, része a motiváció
nak, és egy nap Isten felfedi, és 
az ember felelősségre lesz vonva 
miatta.

Miért? Mert odafigyelhettünk 
volna. Ha rendesen tanult vol
na a személyiségfejlesztésről, 
és igyekezett volna kifejleszteni 

magában az igazságérzetet, ha 
keményen dolgozott volna azon, 
hogy jobbá tegye önmagát, ak
kor kialakult volna benne egy 
„mikroszkóp”, amin keresztül 
észrevett volna magában min
dent ami értéktelen, vagy rossz, 
akármilyen kicsi legyen is az. Az 
ember nem csak a tetteivel szen
telheti meg Isten nevét, hanem a 
tetteinek minden kis részletével, 
még azokkal is, amik általában 
észrevehetetlenek.

[Ros Hasanakor], amikor azt 
mondjuk: „Nincs felejtés a meny
nyei trónod előtt”, azt úgy értjük, 
hogy Isten bíráskodása figyelem
be veszi minden kicsi részletét 
annak, ahogyan meg kéne szen
telnünk a nevét.

„...És semmi sincs elrejtve a 
szemeid előtt:” Ezek Isten sze
mei, amik „végigpásztázzák az 
egész világot.” Ahogy a Zohár 
mondja ezek a „tanúk”, amik ta
núskodnak az ember cselekede
tiről. Isten szemei tanúskodnak 
a legkisebb és a legkevésbé nyil
vánvaló dolgokról.

LELKI SZEMEK
Mivel a lelki szemeink nehezen 
észlelik a nagyon kis dolgokat, 
Isten nekünk adta a Tórát, ami 
segít nekünk észrevenni azt, 
amit egyébként nem tudnánk. A 
Tóra a tökéletes igazság és a tör
vényei a teljes helyesség.

[Ros Hasanakor mondjuk]: 
„Aki emlékezik jó emlékek
re, akik Őt eszükbe juttatják.” 
Vagyis Isten megemlékezik az 
embernek még a legkisebb jó
cselekedeteiről is. De csak azok
nak, akik „eszükbe juttatják Őt”. 
Vagyis azoknak, akik igyekeznek 
emlékezni Rá, és felismerni, va
lamint felfedni a saját lelküknek 
még a legkisebb pontjait is – ezt 
értjük „emlékezés” alatt.

Az, aki ezt a legjobb tudása 
szerint csinálja, és lelkének még 
a legkisebb pontjait is felfedi 
Isten előtt, megpróbálja hely
rehozni az Istenszolgálat része
ként, az ténylegesen „emlékezik” 
Istenre, és cserébe Isten „emlé
kezik” rá.

Fordítás: Sárosi Gábor
Forrás: innernet.org.il

 

Rabbi Elijahu Eliezer Dessler 

Nincs felejtés Isten előtt 
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halálát? Mert nem tudták elvi
selni, hogy elváljanak szeretett 
vezetőjüktől, aki kihozta őket 
Egyiptomból, kettéválasztotta a 
tengert, vizet fakasztott a sziklá
ból, és ami a legfontosabb, Tórát 
tanított nekik. Képzeljük el! 
Negy ven évig semmi mást nem 
csináltak a sivatagban, csak pa
naszkodtak Mózesre. Most hir
telen mindenki megváltoztat
ta a véleményét. De a kocka el 
volt vetve. A Teremtő azt mond
ta: „Mózes délben fog felmenni a 
hegyre, fényes nappal, hogy min
denki lássa, Isten akaratát nem 
lehet megakadályozni.

SPIRITUÁLIS SZÁMADÁS
Ez a három esemény az emberi 
természet egy sajnálatos mintá
ját tükrözi. Addig nem akarunk 
semmit tenni, amíg túl késő nem 
lesz. Nem kezdünk diétázni és 
tornázni, amíg nem jön a szív
roham. Nem gondolunk házas
sági tanácsadásra, amíg a szakí
tás már a küszöbön nem áll. Nem 
próbálunk meg a gyerekeinkkel 
beszélni addig, amíg már elsod
ródtak mellőlünk.

A szőnyeg alá söpörjük a prob
lémát, azt remélve, hogy majd 
magától eltűnik. De ahogy a da
ganat a röntgenfelvételen, a prob
léma csak nagyobb és nagyobb 
lesz… addig, amíg már túl késő.

Mi hát a megoldás?
A zsidó hagyomány arról be

szél, hogy chesbont kel csinál
nunk – spirituális számadást a 
nyereségről és a veszteségről. 
Úgy, ahogy az üzleti életben fon
tos a könyvelés, nekünk is szük
ségünk van egy szabályos rend
szerre, hogy felmérjük hol is 
állunk. Gondoljuk csak el, mi
csoda ereje van egy ilyen rend
szernek ha alkalmazzuk a kap
csolatainkban, karrierünkben és 
a spirituális életünkben! Alapos 
meg  figyeléssel észrevehetünk 
épp csak felbukkanó potenciális 
prob lémákat, és foglalkozhatunk 
velük, mielőtt még súlyos gon
dokká válnának.

A chesbon nem csak megóv 
minket a tévedésektől, de növeli 
a produktivitásunkat olyan terü
leteken, amik az erősségeink.

Íme a chesbon négy egyszerű 
lépése:

Gondoljuk át, hogy milyennek 
szeretnénk az életünket látni 12 
hónap múlva.

Határozzuk el, hogy ebben az 
évben ezt elérjük.

Alakítsunk ki egy tervet arról, 
hogy hogyan érjük el ezt.

Kérjük a Mindenhatót, hogy 
segítsen nekünk ebben.

EGYSZERRE EGY LÉPÉST
De hiszen mindannyian jó szán
dékkal kezdjük, és mégsem érjük 
el soha a célunkat. Miben más a 
chesbon?

A kulcs az, hogy olyan realisz
tikus, rövidtávú célok sorozatát 
fejlesszük ki, melyeket naponta 
követhetünk. Akár a kilométer
kövek az úton, a rövidtávú célok 
mind egyegy lépés a hosszú távú 
cél felé.

A fejlődés egyik legnagyobb 
gátlója az az érzés, hogy a feladat 

nagysága túlnő rajtunk. Ha egy 
cél túl nagyszabású és elérhetet
len, akkor szükségszerűen elbu
kunk és elbátortalanodunk.

A zsidó megközelítés azon
ban más. Jákob híres álmában az 
Örökkévaló egy égbenyúló létrát 
mutat neki. A feljődésnek, akár a 
létramászásnak, lépésről lépés
re kell történnie, kicsi, egymásra 
épülő célok által.

Hogy biztosan sikerüljön, ér
demes kezdő célunknak olyasmit 
kiválasztani, amiről tudjuk, hogy 

el tudjuk érni. A siker íze meg
erősíti az önbizalmunkat és az 
eltökéltségünket, és ezt az ener
giát magasabb célok elérésére 
fordíthatjuk.

Találjuk ki az első lépést a 
hosszútávú célunk felé – ez lesz 
az ideiglenes rövidtávú célunk. 
Miután elértük, lépjünk tovább 
a hosszútávú célunk második lé
péséhez – ami pedig a következő 
ideiglenes rövitávú célunk lesz.

Emlékezzünk, a leghosszabb út 
is egy lépéssel kezdődik. És mivel 
nem láthatjuk előre a jövőt, csak 
annyit tehetünk, hogy előrefelé 
haladunk. Egyszerre egy lépést.

Az, hogy talán soha nem érjük el 
a végső hosszútávú célunkat nem 
kell, hogy túlságosan foglalkoz
tasson minket. Ez például lehet a 
tökéletesség, amit nagy valószí
nűséggel lehetetlen elérni. De pró
bálkozni lehet, csak ennyit várnak 
el tölünk.

SZEMMEL TARTANI A 
RENDSZERT
A másik kulcsfontosságú elem 
a fejlődés figyelemmel kíséré
se. Minden este, mielőtt lefek

szünk, tekintsünk vissza a napra, 
és mérjük fel, hol nyertünk és hol 
veszetettünk. Azután készítsünk 
tervet, hogy a következő nap pro
duktívabb legyen.

Kérdezzük meg magunktól:
Mit értem ma el?
Elértem, amit kitűztem magam 

elé?
Hogyan javítsak holnap?
Mik az erősségeim és a 

gyen  géim?
Mi a nyereségem? Mi a 

vesz  teségem?

Simmons Shraga rabbi 

Háázinu∑ Fényes nappalH
et

is
za

ka
sz

smét eltelt egy év, egy ciklus, és 
Mózes öt könyve a végéhez kö

zeledik. Az e heti szakasz végén a 
Teremtő azt mondja Mózesnek, 
hogy menjen fel a hegyre, ahol 
meg fog halni „Beecem hajom 
haze” – fényes nappal. (5Mózes 
32:48)

Rási, az első számú Tórakom-
men tátor három helyre mutat 
rá a Tórában, ahol ez a kifejezés 
megjelenik: 

Noé 120 évet töltött a bárka 
építésével. A Midrás azt mond
ja, hogy az Övaló azt akarta, hgy 
Noé közben arról beszéljen az 
emberekkel, hogy milyen élet
módbeli változással tudják el
kerülni a közelgő katasztrófát. 
Mégis, 120 éven át senki nem 
hallgatott rá, és ignorálták az elő
rejelzéseit, amíg el nem kezdett 
esni az eső. Késlekedtek, ma
kacskodtak, és nem hallgattak a 
figyelmeztető jelekre. De ekkor, 
amikor már esett az eső, késő 
volt. Ekkor döbbentek rá, hogy 
mi következik. Pánikba estek, és 
azzal fenyegették Noét, hogy ösz
szetörik a bárkát, hogy ne tudjon 
beszállni. Itt a Teremtő közbelé
pett: „Beviszem Noét a bárkába. 
Nem az éj leple alatt besurranva, 
hanem fényes nappal – Be’ecem 
hajom haze.” (1Mózes 7:13)

Hasonló jelenet ismétlődik 
meg az egyiptomi kivonulásnál. 
Egy teljes évnyi szörnyű csapás és 
Mózes végtelen könyörgése elle
nére a Fáraó nem akarja elenged
ni a zsidókat… egészen az utolsó 
csapásig, amikor is kétségbeeset
ten és összetörve rohant az utcán 
éjfélkor, és könyörgött a zsidók
nak, hogy azonnal menjenek el. 
(2Mózes 12:31) Mi a Teremtő vá
lasza? A Fáraó eljátszotta az esé
lyét. A zsidóknak a házakban kel
lett maradniuk egész éjjel, mert 
nem tolvajként kell ellopakodni
uk, hanem fényes nappal fogják 
elhagyni Egyiptomot – Be’ecem 
hajom haze. (2Mózes 12:41)

A Rási által említett harmadik 
eset a mostani hetiszakaszban 
van, amikor Mózesnek szem
be kell néznie az azonnali halál
lal. „Nem hagyjuk, hogy Mózes 
elhagyjon minket!” sírt a nép. 
„Megakadályozzuk, hogy felmen
jen a hegyre.!” Miért akarták a 
zsidók megakadályozni Mózes 

I
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Rabbi Mordechai Kamenetzky

Vezot hábráchá ∑ Korlátok

W. E.

Git Sabesz! Git Jantev!

H
etiszakasz

Mennyire haladtam előre a 
hos szútávú célom elérésével?

Mi akadályozza, hogy még job
ban fejlődjek?

Önfegyelem kell ahhoz, hogy 
nap mint nap feltegyük magunk
nak ezeket a kérdéseket. A leg
jobb, ha kijelölünk magunknak 
10 percnyi „szent időt”, ami
kor nem hagyjuk, hogy a telefon 
vagy az email zavarjon minket.
Keressünk egy szobát és zárjuk 
be az ajtaját. Ha kell, használjunk 
füldugót. Napi tíz percet legyünk 
egyedül saját magunkkal, hogy 
gondolkozzunk, elmélkedjünk, 
felmérjünk és tervezzünk.

A MEGBOCSÁJTÁS NAPJA
Rasi három példát hoz arra, hogy 
„Be’ecem hájom háze”, a Tóra 
egy ugyanilyen kifejezést használ 
a Jom Kipurral kapcsolatban (3 
Mózes 23:29).

Mi a kapcsolat? Jom Kipurkor, 
minden egyes zsidó ítélete lepe
csételődik a következő évre. Fel 
vagyunk készülve, vagy húztuk az 
időt? Érdekel minket egyáltalán, 
hogy megtapasztaljuk az engesz
telés tisztitó erejét?

Jom Kipurkor Isten akarata 
teljesül, és mi észhez térünk – ha 
akarjuk, ha nem.

Ez segít megmagyarázni a 
Majmonidész által leírt anomá
liát, miszerint bizonyos helyze
tekben, ha valaki nem teszi meg 
a kötelességét, a bíróság kénysze
ríti, hogy azt mondja: „Igen, ön
ként meg akarom tenni”.

Nincs ebben ellentmondás? 
– Kényszeríteni, hoggy önként 
megtegye?!

Valójában, mindenki a he
lyes tettet akarja megcselekedni. 
Változni akarunk. Fejlődni aka
runk. Van, hogy ezt fel kell ismer
nünk...rúgás és kiáltás.

Jom Kipurkor, Isten leszedi 
rólunk az álarcunkat, és a leg
csupaszabb formában látjuk ma
gunkat. Nincs étel. Nincsenek ci
pők. Csak a lélek és a Teremtője. 
Az életünk kopár valósága...füg
gőben...fényes nappal...„Be’ecem 
hájom háze”.

Ijesztően hangzik? Nem kell, 
hogy az legyen. A megoldás egy
szerű. Készíts egy mérleget. 
Találd meg, hol van a nyeresé
ged, és hol van a veszteséged. 
Majd készíts egy tervet a követ
kező évre.

A Mindenható segítségével si
kerülni fog.

Forrás: Aish.com
Fordítás: D.Ch.

A Tóra első és utolsó személy
re szóló parancsolata feltűnő ha
sonlóságot mutat. Az Örökkévaló 
kedvelt szolgálójának, Mózesnek 
azt az utolsó feladatot adta, hogy 
menjen fel egy hegytetőre és on
nan nézze meg Izrael földjét. 
Megmutatja neki a gyönyörű he
gyeket, völgyeket és termőföl
deket, majd azt mondja „te nem 
fogsz oda bemenni”.

A Tóra egy hasonló jelenettel 
kezdődik. Ádám megnézheti az 
egész Édenkertet. Miután látta 
minden fa gyümölcsének szépsé
gét, az Örökkévaló figyelmezteti, 
hogy a Tudás Fájának gyümölcse 
tiltott a számára.

Lehete kapcsolat az édenkerti 
tiltás és a Mózes életének utolsó 
szakaszában rá kirótt korlátozás 
között? Miért kezdődik és végző
dik a Tóra bőkezű víziókkal, me
lyeket korlátozások határolnak?

Rabbi Jákob Kamenetzky, a 
Tzitivyan nevű kisváros rabbija 
és családja borzasztó nyomorban 
éltek. A kevéske fizetésből a gye
rekek éheztek és alig volt ruhájuk. 
Nem csoda, hogy öröm töltötte el 
a házat arra a hírre, hogy Rabbi 
Jákob jó eséllyel jelöltetheti ma
gát Wilkomir, Litvánia harma
dik legnagyobb zsidó városának 

rabbijának. Megígérték neki a 
pozíciót és hogy hamarosan elké
szül a szerződése.

Néhány hét várakozás után 
azonban Rabbi Jákob azt a hírt 
kapta, hogy hiába valóak voltak 
a reményei. Az állást egy másik, 
befolyásosabb családból szár
mazó rabbi kapta meg. Bár a 
Kamenetzky család szinte gyász
ba borult, Rabbi Jákob biztosí
totta őket arról, hogy időnként 
a „nem” a legjobb válasz. Nem 
mindig értjük meg azonnal, de 
még akkor is van világos jövő, 
mikor úgy tűnik,hogy az álmok 
és a remények szertefoszlottak.

A folytatódó szegénység meg
erősítette Rabbi Jákobot ab
ban az elhatározásában, hogy 
Amerikába menjen, ahol vezető 
Tóratudós lett.

Wilkomir várost megtizedelték 
a nácik, megölték szinte minden 
lakóját a rabbival együtt.

Bizonyára a Tóra egy alapvető 
üzenetet küld a legnagyobb em
berek által. Nem minden, amit 
szeretnénk megkapni, lehet a mi
enk egy szóra. És nem mindent 
vehetünk el. És nem mindent ve
hetünk el, amit szemünk megkí
ván. Vannak korlátok a világon. 
Nem kaphatunk meg mindent. 

Lehet, hogy azon van igazi ál
dás, amit nem veszel el. Mindig 
lesznek a világon olyan dolgok, 
amiket szeretnénk, de nem fo
gunk, nem tudunk és nem szabad 
megszereznünk..

A Tóra tele van tiltásokkal. 
Megjelennek abban, hogy mit ve
szünk a szánkba., milyen gondo
latokat fogadunk be, mit viselünk 
a testünkön. Az életnek magába 
kell foglalni az önuralmat.

A Tóratartó zsidók azonban 
szerencsések. Ők már rendelkez
nek a „nem” megértésének ké
pességével. Az, hogy követik a 
365 negatív parancsolat világos 
irányelveit, megvédi őket és ké
pessé teszi őket arra, hogy meg
felelő válaszokat adjanak a társa
dalom kísértéseire.

A Tórát teljes egészében ez 
az üzenet fogja át. Ezt kellett 
Mózesnek hallania távozásakor 
és Ádámnak a belépésekor. Épp 
most fejeztünk be egy évet és egy 
újat kezdünk, fontos, hogy mi is 
meghalljuk ezt az üzenetet.

Fordítás: Sz.G. 
Forrás: torah.org

Legújabb szavunk (ami valójá
ban több szó lesz) egy kicsit kés
ve érkezik, de ha megjegyezzük, 
a következő ünnep alkalmával 
hasznosíthatjuk. Mivel épp most 
készülünk a nagyünnepekre, lesz 
időnk gyakorolni.

Talán nem tévedek nagyot, ha 
azt gondolom, hogy a Salom 
szót mindenki isme (שלום)
ri. Jelentése: béke; a mai hé
ber nyelvben köszöntésként is 
használatos. Találkozhatunk 
vele szókapcsolatok formájá
ban is, például salom aléchem, 
azaz béke veled; ami mind egyes, 
mind többes számban érvényes. 
Szombaton pedig hozzátehetjük 

a nap nevét, így lesz belőle sábát 
salom (שבת שלום). 

Európai askenáz zsidó közös
ségekben azonban inkább a jid
dis gut sábesz, vagy másképpen 
git sábesz (גוט שבת) az elterjedt 
forma mind a mai napig. 

Ünnepkor ezt felváltja a gut 
(vagy git) jantev. De mi is az a 
jantev? Az ünnepeket a zsidó ha
gyomány leggyakrabban két né
ven említi. Az egyik a Tórában 
több helyen is előforduló chag 
 טוב) a másik pedig a jom tov ,(חג)
melynek szó szerinti jelenté ,(יום
se jó nap. Ez utóbbi kifejezés ösz
szevont alakja a jantev. Izraelben 
ezt manapság többnyire úgy 

hallhatjuk, hogy chag szameach, 
azaz boldog ünnepet. 

És ezzel még nincs vége. Hiszen 
a félünnepet, azaz egy 7 vagy 8 
napos ünnep első és utolsó nap
jai közötti időszakot meg kell kü
lönböztetnünk az ünneptől, de a 
hétköznaptól is! Erre is van te
hát külön szavunk, ami nem más, 
mint a moed (מועד). Ennek meg
felelően félünnepkor a megfele
lő köszöntés a gut’n (vagy git’n) 
moed. Ennek modern változa
ta az azonos jelentésű moadim 
l’szimcha, de ezzel már végképp 
túlteljesítettük a mai tantervet. 

* A magyar fonetikus átírásban 
szereplő „ch” a héberben gyak
ran előforduló, torokban képzett 
„kemény h” hangzót jelöli, mely
nek a magyar nyelvben nincs 
megfelelője. 
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Rabbi Aba Wagensberg

Berésit ∑ A nők három misztikus dimenziója

a figyelmesen olvassuk a 
Tóra legelső hetiszakaszát, 

észrevehetjük, hogy Ádám, 
csak azután nevezi el felesé
gét Chávának, miután felesége 
meggyőzte őt, hogy egyen a til
tott gyümölcsből. Vajon miért 
nem adott neki nevet korábban? 
Hagyományunk úgy tanítja, hogy 
az emberiség eredendően örök
ké élt volna, Chává hibás dönté
se az Éden kertjében azonban azt 
eredményezte, hogy a halál meg
jelent a világban. A Midrás sze
rint ezért Isten három különleges 
parancsolatot adott Chávának, 
hogy azok által kijavítsa a halállal 
okozott tökéletlenséget a Földön 
(Beresit Rábá 17:8).

Az egyik módja a halál kijavítá
sának, a chálá micváján keresz
tül történt, Chávának kenyérsü
téskor el kellett választania és 
meg kellett semmisítenie egy kis 
darab tésztát. Ádámot „a Világ 
chálájának – kenyerének” hívják, 
mivel Isten egy maroknyi föld
ből teremtette, melyet elválasz
tott a többi földtől. Mivel Chává 
tette hibát eredményezett a Világ 
chálájában, a chálá micváján ke
resztül tehető jóvá.

A halált úgy is tekinthetjük, 
mint a vér eltávozását a testből. 
Ezért úgy ítéltetett, hogy egy ke
vés vér Chává testéből is eltá
vozzon minden hónapban, és 
egyúttal Isten megparancsol
ta Chávának a niddá törvényeit, 
mely ebben az időszakban meg
tiltja a szexuális intimitást a há
zasfelek között.

Végül a halált lehet úgy is te
kinteni, mint a fény, vagyis a lélek 
kioltását. Erre bizonyítékot is ta
lálhatunk a Példabeszédek köny
vében: „Az Örökkévaló mécsese 
az ember lelke” (Példabeszédek 
20:27). A halál ezen aspek
tusának kijavítása érdekében 
Chávának meg lett parancsolva, 
hogy minden héten fényt hoz
zon a világba a sábáti gyertyák 
meggyújtásával.

Egy mélyebb szinten e három 
megsérült aspektus – chálá, vér 
és fény – a valóság három dimen
ziójának felel meg: tér, idő és szelf 
(én). A fény kioltása, a lélek kiol
tását jelenti, mely az énünkkel 
való megsérült kapcsolatunkra 
utal. A vér eltávozása a testből, a 

H
et
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sz

térrel való sérült kapcsolatunkat 
szimbolizálja, ugyanis az egyet
len tér, amit ebben a világban va
lóban birtokolni tudunk, az az a 
föld, amibe eltemetnek minket. 
A potenciális örök Paradicsom 
így átmeneti sírrá változott eb
ben a világban. Végül az Ádám 
és a chálá közötti kapcsolat meg
mutatja az egyetlen különbséget 
a kovászos és kovásztalan kenyér 
között: az eltelt idő. A mácával 
ellentétben, a kenyérnek van ide
je megkelni. Chává tévedése által 
megsérült a kapcsolatunk a tér
rel, az idővel és az énünkkel. 

Bész Jiszroél kommentárja 
sze  rint, mindez megmagyarázza, 
Ádám miért csak azután nevez
te el Chávát, miután megtörtént 
a tiltott gyümölcs elfogyasztása. 
Chává neve a következő héber 
betűkből áll: chet, váv és hé. Ezek 
a betűk egy mozaikszót alkotnak: 

Chálá (tészta), Veszet (házassá
gi tisztaság) és Hádlákát nérot 
(gyertyák gyújtása). Chává csak 
azután kapta meg a nevét, mi
után lehetőséget kapott, hogy 
mindhárom dimenzióban kijavít
hassa hibáját, az Istentől kapott 
három egyedi parancsolata által.

Látnunk kell, hogy Chávát köz
vetlenül Isten teremtette. Ennek 
eredményeképpen ő nagyon ma
gas szellemi szinten volt. A vilá
gon nem volt még egy olyan igaz 
és kiváló nő, mint Chává, egészen 
addig, amíg meg nem született 
Szárá ősanyánk. A Midrás szerint 

három csodás jel volt Szárá sát
rában egész élete során: egy kü
lönleges felhő lebegett állandó
an a sátor fölött, az általa gyújtott 
sábáti gyertyák égve maradtak 
egész héten, és az őáltala készített 
chálá friss és meleg maradt egész 
héten (Berésit Rábá 60:15).

H Ezt a három csodás eseményt 
a fenti három dimenzióval lehet 
összekapcsolni. A felhő Szárá sát
ra felett képviseli a tér dimenzi
óját. A sábáti gyertyák, amelyek 
égve maradtak, az én (lélek) di
menzióját reprezentálja. Végül a 
chálá, ami friss és meleg maradt 
egész héten át, az idő dimenzióját 
szimbolizálja. Mindebből láthat
juk, hogy Szárá képes volt meg
szentelni és kijavítani az emberi
ség kapcsolatát a térrel, az idővel 
és az énnel, és ezáltal gyógyulást 
és javulást hozott a Világba.

A csodák, melyek Szárá ottho

nában történtek, megmutatják, 
hogy a nőknek lehetőségük van 
tökéletesíteni a világot e három 
misztikus dimenzióban.

Forrás: Aish.com
Fordítás: YaakovZoli
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Az Arcképcsarnok sorozat ehavi 
szá mában megismerkedünk rab
bi Mó se Cordovero (azaz Ra-
mak) életének főbb állomásaival. 
Születésének körülményeiről csak 
annyit tudunk, hogy a 16. század 
első felében (1522-ben) jött a vi
lágra, azonban születési helye is
meretlen. Neve arra enged követ
keztetni, hogy a spanyolországi 
Córdoba városában látta meg a 
napvilágot, családja innen vándo
rolt el a zsidók Spanyolországból 
történő kiűzetésekor. Nevével 
kapcsolatban a Cordoeiro írásmód 
is fennmaradt, ami arra enged kö
vetkeztetni, hogy portugál erede
tű volt a családja. A neve alapján 
csak annyi valószínű tehát, hogy 
az Ibériai-félszigetről szárma
zik, de egyes források tudni vélik, 
hogy Cfát városában látta meg a 
napvilágot. Ramak annak a Slomó 
Alkabecnek volt a sógora, aki a 
Lechá dodi című imát szerezte.

Noha Cfáton élt, amely éppen 
ebben az időben vált a kabbala 

központjává, húsz esztendős ko
ráig nem foglalkozott a misztikus 
tannal, de már ekkor is kiemel
kedő tehetségű tudósként és igen 
termékeny szerzőként tartották 
számon. Kiemelkedő tudással 
rendelkezett a zsidó filozófia te
rületén, és ő volt a Portugáliából 
érkezett zsidók által látogatott 
jesiva vezetője.

Húszévesen azonban változás 
állt be az életébe: egy hang szólt 
hozzá a mennyből, és felszólí
totta, hogy kezdjen el kabbalát 
tanulni. Az égi hang azt is meg
mondta neki, hogy kivel: sógo
rával, Alkabec rabbival kell kab
balát tanulnia és megismernie „a 
kabbala kertjét”. Ramak a Zohár 
tanulmányozása során a kabbala 
beavatott mesterévé vált, illetve 
oly’ mértékben elmélyült a misz
tikus tanokban, hogy Párdesz 
rimonim (A gránátalmák ligete) 
című művében rendszerezte és 
témák szerint csoportosítva adta 
közre azokat.

A mű – mely a rabbi első köny
ve volt – a 16. század közepén 
(1548-ben) jelent meg először: a 
szerző ekkor mindössze huszon
hat éves volt! A Párdesz rimonim 
olyan kiemelkedő alkotás volt, 
hogy már ezzel az első művével 
halhatatlan hírnevet szerzett ma
gának. Mi lehetett ennek az oka? 
Az, hogy ez volt az első olyan mű, 
mely a kiadásáig napvilágot látott 
valamennyi kabbalisztikus gon
dolatot összegyűjtötte és rend
szerezett formában adta közre. 
Ne felejtsük el, hogy a 16. század 
közepén járunk, a cfáti kabbalista 
iskolák kialakulásának és a kab
bala mestereinek színre lépésé
nek idején. Az egyes iskolák, a 
különböző tudósok más és más 
meggyőződésre jutottak egyes 
gondolatok kapcsán, és külön
böző álláspontokat alakítottak 
ki az egyes kérdésekben. Ebben 
a könyvében a szerzőnek sike
rült a különböző tanításokat ösz
szeegyeztetnie. A másik óriási 

újítása a Párdesz rimonimnak az, 
hogy nemcsak a különböző állás
pontokat sikerült egymással ki
békítenie, hanem bebizonyította, 
hogy a kabbala filozófiai alapo
kon nyugszik és lényegét tekint
ve egységes.

Ezekben az években (1550 kö
rül) Cordovero rabbi iskolát is 
alapított Cfát városában, mely a 
misztikus tanokkal foglalkozott. 
Az iskolának mintegy két évtize
den át – egészen haláláig – veze
tője volt. Csak két mondat az is
koláról: olyan későbbi szellemi 
nagyságok voltak a tanítványai 
sorában, mint rabbi Élijáhu di 
Vidas és rabbi Chájim Vitál (ró
luk a későbbiekben fogunk ta
nulni). A másik, ami ilyen előz
mények után szinte magától 
értetődik és amelyen meg sem le
pődünk: maga Élijáhú próféta is 
tiszteletét tette Ramak szellemi 
műhelyében.

Forrás: breslev.co.il

Kurucz Ákos:

 „Egy hang az égből így szólt: menj be Alkabec rabbival a 
kabbala kertjébe!” Rabbi Móse Cordovero élete. I. rész

A
rcképcsarn

ok

(S.Y. Agnon elbeszélése 
alapján)

Közeledett a Szukot, és éppen ha
zafelé sétálgattam Jeruzsálem 
közelében, Talpiotnál. Régi rab
bi ismerősömmel találkoztam egy 
boltban, ahol ő éppen az ünne
pi csokrához való gyümölcsöt, az 
etrogot kereste. Meglepett az az 
elkötelezettség, amivel válogatott 
a gyümölcsök között. Tudtam, 
hogy nem különösebben tehetős, 
mégis, a lehető legnagyobb körül
tekintéssel és alapossággal igye
kezett kiválasztani a legszebb, 
és persze a legdrágább etrogot. 
Noha én is szeretem a sátoros 
ünnepet, nekem is van csokrom, 
mégsem értettem, miért váloga
tott ennyire, hiszen a micvát telje
sítette volna egy egyszerűbbel is.

Ahogyan hazafelé sétáltunk, 
nagy lelkesedéssel magyarázta 

nekem, hogy milyen fontos, hogy 
hibátlan legyen az a gyümölcs, 
amit az ünnepi csokorhoz használ 
az ember. Történeteket és szabá
lyokat idézett, elmagyarázta, hogy 
az ünnepnapi isteni parancsola
tához hozzátartozik, hogy igazán 
szép etrogot vegyünk.

Eljött a nagy nap, Szukot első 
reggele, és láttam a zsinagógában 
a rabbi barátomat, hogy kölcsön
kéri másvalaki etrogját. „Hová 
tűnt az a szép, amit Te válasz
tottál?”, kérdeztem tőle. Így vá
laszolt: „Ma reggel is, mint min
den reggel, korán felkeltem, kint 
a sátorban, és éppen készültem 
elmondani az ünnepi csokorhoz 
tartozó áldást. Hirtelen meghal
lottam a szomszédból egy kis
lány halk sírását. A szomszédból 
jött a hang. Közös teraszunk van 
a szomszéd családdal. Ez egy sok
gyerekes család, az apuka nagyon 

szigorú, hirtelen haragú ember. 
Sokszor hallani, ahogy kiabál a 
gyerekeivel, gyakran meg is üti 
őket. Szóltam is már neki, hogy 
finomabban kellene viselkednie, 
de sajnos kevéssé hallgat rám.

Átmentem a szomszéd kislány-
hoz, és kérdeztem, hogy mi a ba
ja. Elmondta, hogy ő is korán 

felkelt, és nagyon kíváncsi volt, 
hogy milyen lehet az az etrog, 
amit apukája használ a zsinagó
gában. Kinyitotta, megnézeget
te, megszagolgatta – noha tudta, 
hogy édesapja megtiltotta neki, 

hogy hozzáérjen. Ekkor az etrog 
véletlenül kicsúszott a kezéből és 
a földre esett. Alaposan megre
pedt, megrongálódott, alkalmat
lan lett arra, hogy a vallási célok
ra használják. A kislány tudta, 
hogy ha ezt az apuka megtudja, 
szigorú büntetés vár rá.

Semmi baj, mondtam a kislány
nak, tegyük be az én, majd meg
mondod neki, hogy a szomszéd 
bácsi valami miatt nagyon erős
ködött, és ragaszkodott hozzá, 
hogy odaadhassa az ő etrogját. 
Ha kérdezi, hogy miért, mondd, 
hogy üzenem, hogy etrogomat a 
ti dobozotokba, jó lesz nekem ez 
a sérült is, mondtam. „Hiszen ez 
sokkal szebb és értékesebb! Apu 
biztos észre fogja venni!”, szólt a 
kislány. „Nem baj, mondtam ezzel 
különösen megtisztelhetne engem 
és az ünnepnapot, ha elfogadná, 
és ezt az etrogot használná.”

Azóta sem láttam gyönyö
rűbb etrogot, mint rabbi barátom 
szomszédjának leesett, megron
gálódott, használhatatlan et   rog     ja.

Fordította: 
Szántó-Várnagy Ádám

Rabbi Berel Wein: 

A leggyönyörűbb etrog
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ajse Krausz, a Kanadában 
élő kántor, aki vagy két 

évtizedik az őszi ünnepeken 
Budapesten vendégeskedett, egy 
Jom Kipur előtt a következő tör
ténetet mondta el nekünk. 

Sokáig nem értettem, hogy 
itt Magyarországon – máshol 
a világon nem – az engeszte
lés napjának estéjén a „Ki hiné 
káchajmer…” kezdetű dalt, mi
lyen vidám, pattogós induló 
dallamal éneklik. Masírozni len
ne az embernek kedve. Moll han
gulatot kíván az est áhitata és ezt 
megzavarja a kocsmahangulatú 
nyers, rezes, dúr motívum. Arról 
van szó ezekben a versekben, 
hogy mint az anyag, olyanok va
gyunk az Örökkévaló kezében, ha 
akarja keskenyre, ha akarja szé
lesre formálja, szabja létünket a 
Földön. Hogyan illik e sorokhoz 
ez a vad katonazene!?

Gyöngyösön mesélték nekem, 
hogy ezt a dallamot az ő kisbí
rójuk fújta annak idején. Mielőtt 
még a hírek elérkeztek volna a ki
sebb településekre, mivel nem
csak rádió nem volt akkoriban, 
hanem a napilapok sem jutottak 
el vidékre, a rendeleteket, infor
mációkat a kisbírók adták tudtul 
a lakosságnak. A legtöbb helyen 
dobpergéssel hívták össze a fi
gyelmes hallgatóságot, ritkábban 
trombitálással. Mivel a gyöngyö
si kisbíró katona korában trom
bitásként szolgált, természetesen 
hangszeréhez hűséges maradt ci
vil foglalkozásában is. Ugyanazt a 
néhány traktust játszotta el min
den alkalommal. Ez lett a szig
nálja, a névjegye. És miután fújt 
egy keveset, sorolta a híreket. – 
Közhírré tétetik, elveszett egy tik, 
ha megtaláltatik, beszolgáltatik. 
Megtalálója jutalomban részesít
tetik. Ha valamelyik utcasarkon 
kocsma is volt, különösen ősszel, 
szüret idején, egy kis pipázásra 
betért a kricsmibe, megízlelni az 
idei bortermést. Kostólgatás köz
ben érdekes szavakat figyelt meg 
az egyik asztalnál, amelyet vagy 
egy tucat ember ült körül. A bíró 
nem volt közöttük, de a fivére 
igen. A csendőrparncsok sem volt 
ott, de a veje igen. Egy nevezetes 
személyt látott, a jegyzőt. Néhány 
elkeseredett gazdát is megpillan
tott. A nyár aszályos volt, a jég is 

sújtotta a búzát, a rozst, tehát a 
gabonát, márpedig az a kenyér 
és ha azzal gond van, ráncoso
dik a parasztember ábrázatja, 
nő a keserűsége. A jegyző vitte a 
szót. Engesztelés napjának elő
estéjén minden zsidó férfi, öreg, 
fiatal, asszony és gyerek, a zsi
nagógában rostokol. Ha bátrak 
vagyunk, bekerítjük az épületet, 
meglocsoljuk petróleummal, fel
gyújtjuk, mintha véletetlen tűz
eset történt volna, húsángokkal 
vigyázunk arra, hogy ne le
gyen menekülés. Házaikba be
költözhetünk, értékeiket elve
hetjük, gyógyír lesz sebeinkre, 
mogoldódnak a napi gondok. A 
parasztok csak hallgattak, nem 
szóltak, csak ittak és ez a legve
szedelmesebb dolog, amikor az 
emberek már nem is keseregnek, 
még csak nem is háborognak, 
csak isznak. Az urak szaporítot
ták a szót. Adták a tanácsokat. 
A tisztelendő úr, hála az égnek 
nincs a helységben, szüretel a kö
zeli birtokon. A csendőrparancs
nok embereivel és a bíró úr majd 
meglátogatják pont abban az idő
ben. Egy szem csendőr itt marad 
az előírás szerint, de egyedül mit 
tehetne? Majd a legmulyábbat 
felejtjük itt. Akadálytalannak lát
szik az akció.

A kisbíró megdöbbent. Te jó 
ég! Vér szennyezi Gyöngyös ut
cáit? Kiszolgált katonaként látott 
vért eleget, meg hallott halálsi
kolyt meg kétségbeesett kiáltást. 
Ebből nem kér. De mit tegyen? 
Végighordozta szemét a társasá
gon. Sem a bíró, sem a csendőr
tiszt nem látszik megbízhatónak. 
Kósernak, ahogy a zsidók mon
danák. A tisztelendő úrhoz for
dulhatna, tekintélye megvesz
te gethetetlen, gerince egyenes, 
most nagyon hiányzik. Ő adna 
tanácsot. De most messze jár. 
Nincs más hátra, a rabbihoz 
és az előljáróhoz kell fordulni. 
Bekopogott a zsidó pap lakásá
ba. A rabbi és az előljáró is kétel
kedve fogadták a híreket. Együtt 
dolgoznak, szinte testvéri közös
ségben élnek, egymást segítik, ha 
baj van. Nem létezik, hogy egyik 
szomszéd a másik ellen fordul
jon. Bár az elkeseredés sok min
denre rábírja az embert, különö
sen, ha uszítják, morfondírozott 

a közösség vezetője. Az előljáró 
nem látta technikailag kivitelez
hetetlennek az akciót. A kisbí
ró figyelmeztette, a patakpartján 
van az épület, ez csorbítja a me
nekülés lehtőségét. Mint kato
naviselt ember, ezt jól tudta. A 
pap válaszolt: – Bár nem tétele
zünk föl semmi rosszat a nemes 
város lakóiról, mégis arra kérjük, 
ha észlel gyülekezést, fújja meg a 
trombitáját. És mi elmenekülünk 
az erdőbe. Ebben is maradtak. 
Eljjött a szent nap előestéje, a ki
csinyek és nagyok megtöltötték a 
zsinagógát, a férfiak felöltötték a 
fehér köntöst és a rojtos kendőt a 
táliszt, és megkezdték az áhitatot. 
A rabbi szép beszédet mondott, a 
kántor szépen énekelt, de ami
kor a Ki hiné káchajmer vers
hez értek megszólalt a trombita. 
Abbahagyyták az imát, mert tud
ták, hogy mit jelent a zeneszó.

A kisbíró látta, hogy a demi
zsonokba nem bort öntöttek, ha
nem petróleumot, és több oldal
ról közelítik meg a zsinagógát. 
Látta azt az a helységben maradt 
egy szem csendőr is, de ő nem 
is gondolta, hogy nem bor van a 
korsókban, nem látott okot a be
avatkozásra. Talán közösen fo
gyasztják majd el a főtéren az idei 
termést. Ehhez invitálja a trom

bita a jó népet. A kisbíró viszont 
csak fújta hangszerét és hogy 
senki ne zavarja koncertjét, fel
ment a templom tornyába, belül
ről magára zárta az ajtót. és fújta 
rendületlenül. 

Akik körülfogták az épüle
tet, azoknak a csend lett gyanús. 
Nincs gajdolás, számukra érthe
tetlen szavak nem repülnek a le
vegőbe. Meggyőződtek róla, hogy 
a zsinagóga üres. Üres templomot 
miért gyújtsanak fel? Különbenis 
a menekültek lehetetlenné tették 

véletlen tűz elméletét. Legjobb 
lesz, ha még a környékről is el
kotródnak, mert még valamit 
rájuk bizonyítanak. Csak ez a 
trombítálás maradna már abba! 
– Ő az oka mindennek! – kiál
totta a jegyző. Előkapta a légpus
káját és rá akart lőni a kisbíró
ra. De ezt már egy szem csendőr 
nem nézhette tétlenül. Hangosan 
ráköszöntött a jegyzőre. – Jó es
tét jegyző úr! Milyen élénk a mai 
este! Magam is úgy látam! – dör
mögte bosszúsan a jegyző és elsi
etett. A trombita hangja a szőlőbe 
elhallatszott. Felfigyelt rá a tisz
telendő úr és riasztotta a tűzoltó
kat. Közben a menekültek meg
érkeztek. A bíró nyugtatta őket, 
bizonyára csak rémeket láttak, 
nem volt ott semmilyen vesze
delem, mindenesetre a tisztelen
dő úr és a vendégei, meg a velük 
levő csendőrök, tűzoltók, vagy 
negyvenen, elkísérték a mene
külteket vissza a városba. A bíró 
úr azt mondta, hogy mindez fe
lesleges, de a tisztelendő úr biz
tos, ami biztos alapon jobbnak 
látta, ha felfüggesztik a szüretet 
és Gyöngyösre mennek. A mene
külők, visszatérve a zsinagógá
hoz, most már megkönnyebbül
ten, ott folytatták sz imát, ahol 
abbahagyták. Mivel a trombi

ta akkor is szólt, erre a dallamra 
kezdte a kántor énekelni a verset. 
Ehhez csatlakozott a közösség is, 
mint egy nagy kórus. És azóta a 
Duna – Tisza közén erre a nótá
ra mondják a fennt említett imát. 
Harsog, mint a diadalének.

A kisbíró nevét nem jegyezték 
le a lusta krónikások. De legalább 
ezta történetet írja már le valaki 
– csóválta fejét Majse Krausz. 

Deutsch Gábor

A gyöngyösi kisbíró

M

A gyöngyösi zsinagóga



Forrás ∑ A Latív Alapítvány időszaki kiadványa2011. október 9

Domán Sije

Árbá minim

zukot ünnepén (sátoros ün
nep) a sátorban lakás mic-

váján kívül még egy szép paran
csolatot teljesítünk. Így szól a 
tórai idézet: „És vegyetek maga
tok nak az első napon díszes fa 
gyümölcsét, pálmaágakat, sű-

rű lombú fának ágát, folyópart 
menti fűfzaágat.” (3Mózes 23,40) 
Ugyan a Tóra nem nevezi meg 
konkrétan mind a négy fajta nö
vényt, Bölcseink elárulták ne
künk, hogy nem mások, mint 
etrog (citrusféle – latinul citrus 
medica), lulav, azaz pálmaág (mi
előtt még szétnyíltak volna a le
velei és úgy néz ki, mint egy bot), 
hádász, azaz mirtuszág és fűzfa
ág. (Megjegyzés: érdekes, hogy 
ennek a micvának az értelmezé
sénél sehol nem találunk semmi
féle vitát Bölcseinknél. Mindenki, 
kivétel nélkül egyértelműen és 
ugyanúgy azonosítja be a növé
nyeket. Hasonlít ez ahhoz, hogy a 
tfillin micvája sincs részletezve a 
Tórában, mégis minden Bölcsünk 
egyetért abban, hogy amire a 
Tóra azt mondja, hogy kössétek 
azokat jelül a kezetekre az egy fe
kete, bőrből készült doboz, ami
ben bizonyos tórai részletek van
nak írva stb.) 

A tórai micvá, hogy vegyük 
a négy fajtát a Szentélyben az 
ünnep mind a hét napján, a 
Szentélyen kívül pedig csak az 
első napon. Azonban amióta a 
Szentély le lett rombolva, Rabbi 
Jochánán ben Zákáj elrendelte, 
hogy az emlékére mind a hét na
pon vegyük mi is a négy fajta nö
vényt. (Szuká 41A)

Vajon milyen okot találhatunk 
arra, hogy pont ezt a négy faj
ta növényt kell a kezünkbe ven
nünk és pont Szukot ünnepén? 
Természetesen, mint minden tó
rai micvának, ennek is nagyon 
sokféle és sok szintű megközelí
tése van.

Talán a legegyszerűbb, hogy 
miután, ahogy azt Misna mond
ja, az Örökkévaló Szukotkor hoz 
ítéletet arról, hogy a következő 
évben milyen mennyiségű csapa
dék essen, veszünk négy féle nö
vényt mondván, hogy úgy, ahogy 

ezek nem tudnak létezni víz nél
kül, ugyanígy a világ sem tud lé
tezni víz nélkül. (Táánit 2B) Az 
Örökkévaló ugyan nyílvánvalóan 
tisztában van a szükségleteink
kel, mégsem adja meg ezeket (ál
talában), csak akkor, ha előtte 
ezt ki is fejeztük (ez ugyanis le
hetőséget ad az embernek, hogy 
a kérése által kapcsolatba kerül
jön azzal, akihez e kérését intézi). 
Hogyan fejezzük ki, hogy szüksé
günk van vízre? Egy direkt példá
val, hiszen egy növénynél sokkal 
egyértelműbb az, hogy víz nélkül 
egyáltalán nem tud létezni, míg 
magánál az embernél, aki termé
szetesen szintén nem tud létezni 
víz nélkül, már ez az igény sokkal 
indirektebb. Természetesen vilá
gos, hogy nem az Örökkévalónak 
van szüksége direkt példára, ha
nem a kérő számára válik sokkal 
világosabbá kérésének szükség
szerűsége és ez által nagyobb át
éléssel fogja kérni a szükségletét.

Egy másik megközelítés sze
rint (Széfer háChinuch), Szukot 
ünnepe, ahogy a Tóra is nevezi, a 
betakarítás ünnepe. Ekkor hozza 
be a házába mindenki az egész évi 
termését, biztosítva lesz számára 
a megélhetése a következő évre. 
Ezért, ahogy a liturgiában is ne
vezzük: „Zemán Szimcháténu”, 
az örömünk időszaka. Azonban 
ez azt a veszélyt rejti magában, 
hogy maga a vagyon lesz az em
ber örömforrása, és azt is gon
dolhatja, hogy saját ügyességé
nek, élelmességének köszönheti 
azt, elfelejti az Örökkévalót, aki 
gondoskodott róla és sikeres
sé tette a fáradozását. Tehát az a 

veszély áll fenn, hogy a spirituá
lis szintje csökken, eltávolodik az 
Örökkévalótól és közelebb kerül 
az anyaghoz. Másoldalról az idő
szak ugyanígy kifejezetten ked
vezhet a spirituális emelkedés
hez. Az anyagi biztonság, örömet, 
lelki nyugalmat adhat neki, ami 
különösen alkalmassá teszi, hogy 
szellemi dolgokkal foglalkoz
zon. Felismerheti az Örökkévaló 
gondoskodását, ami hálaérzetet 
ébreszt benne, így közeledik az 
Örökkévalóhoz. Azaz Szukotkor 
az ember előtt két út áll, az egyik 
az égbe vezet, a másik a pokol
ba. Mit tegyen, hogy a jót válasz
sza? Erre kaptuk ezt a micvát, ve
gye a kezébe a négy fajta növényt, 
a micvá teljesítésének a céljából, 

ez emlékeztetni fogja arra, hogy 
a meglévő örömét emelje fel az 
Örökkévalóig. Miért pont ezt a 
négy fajtát és nem esetleg azokat 
a fajtákat, amiket betakarított? 
Erre írja a Széfer háChinuch: 

„És tudott dolog, hogy a négy 
fajta mindegyike megörvendez
teti a látóik szívét.”

Bölcseink többféle utalást talál
tak ebben a micvában. A Midrás 
azt mondja, hogy a négy fajta nö
vény (formája) utal az ember leg
főbb részeire: az etrog a szívre, a 
luláv a gerincre, a mirtusz (a le
vele) a szemre és a fűzfa (szin
tén a levele) a szájra. Ezzel utal 
az ember saját magának arra, 
hogy szolgája az Örökkévalót a 
szívével, a gerincével, azaz egész 

testével (hiszen a gerinc a test 
váza), szentelje meg a szemét 
és a száját az Örökkévalónak. 
(Vájikrá Rábbá 30,13)

Egy másik utalás szerint a négy 
fajta növény négy féle embertí
pusra utal. Az etrog, aminek il
lata is van és íze is, utal a teljes 
cádikra, akiben megvan a Tóra 
bölcsessége is és vannak jó csele
kedetei is. A luláv, aminek íze van 
(a datolyának) arra utal, akiben 
ugyan meg van a Tóra bölcsessé
ge, de nincsenek jó cselekedetei, 
a mirtusz, aminek illata van de 
nincs íze arra, akinek vannak jó 
cselekedetei és a fűzfa, aminek se 
íze nincs, se illata azokra, akikben 
nincs meg sem a Tóra bölcsessé
ge és jó cselekedetei sincsenek. 
Így fejeződik be ez a Midrás: Azt 
mondja az Örökkévaló, legyenek 
mind összekötve egy szövetség
be és akkor mindenki egesztelést 
hoz a másikra. És ha így tesztek, 
akkor én magam is felemelke
dek (…). (Vájikrá Rábbá 30,10) 
Két alapvető dolgot látunk ebből 
a Midrásból. Az egyik, hogy vala
miért nem csak azoknak, akikben 
sem bölcsesség és sem jó cseleke
detek nincsenek, van szükségük, 
azokra, akikben mindezek van
nak, hanem fordítva is. Ez önma
gában biztos magyarázatra szo
rul, hiszen mi szükségük lenne az 
igaz, bölcs és teljes emebereknek 
azokra, akik ugyan negativ dol
gokat nem csinálnak, de mind 
szellemiekben és mind a cselek
vés tekintetében üresek. A válasz, 
hogy egy ember önmagában elér
het nagyon magas szintekre min
den területen, azonban mind
addig, amíg egyedül van, nem 
tud több lenni, mint egy tökéle
tes részlet, nem tud egésszé vál
ni. Egy közösség, aminek a rész
letei esetleg önmagukban nem 
tökéletesek, de abban a pillanat
ban, hogy minden részlet együtt 
van, egy egészet alkot. Világos, 
hogy ez egy teljesen más minő
ségi szint, mint egy nagyon töké
letes részlet. Erre egy halachikus 
példa: ha van előttem egy nagy 
szelet kenyér és egy kicsike zsem
le, a zsemlére kell az áldást mon
dani, mert az teljes. Még azután 
is, hogy valaki tökéletesítette ma
gát, muszáj visszahelyeznie ma
gát a közösségbe és a közösség 
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tagjaként néznie saját magára 
(ahogy egy falevél nézhet magá
ra falevélként is és a teljes fa ré
szeként is).

A micva kabbalista értelmezé
se következik:

A Midrás azt mondja, hogy 
mind a négy fajta növény utal 
magára az Örökkévalóra. A 
kabbalisták azt mondják, hogy 
a négy fajta növény mindegyi
ke megfelel az Örökkévaló neve 
(jud – hé – váv – hé) egyik be
tűjének, illetve a szfíráknak. Az 
Örökkévaló fényessége, ami spi
rituális fény, kétféle módon vi
szonyul az emberhez: az egyik 
mód, „or hámákif”, körbevevő 
fény, a másik „or pnimi”, belső 
fény. Szukot ünnepén, amikor a 
sátorban ülünk, ami körbevesz 
minket, úgy, mint a felhőosz
lop a pusztában, mélyebb szin
ten, megfelel a körbevevő fény
nek. A négy fajta növény, melyek 
az Örökkévalóra utalnak, a belső 
fény. Amikor az ember kinyújta a 
kezét és megrázza a csokrot, ezzel 
az Örökkévaló felé irányuló vá
gyakozását fejezi ki, amikor újra 
közelíti a négy fajta növényt sa
ját maga felé, ez által ezt a belső 
fényt ébreszti fel saját magában, 
az Örökkévaló létezésének a fé
nyessége válik belső tartalmává.

AZ ÁRBÁ MINIM 
TÖRVÉNYEI
(Miután a cikk keretein belül 
nincs lehetőségünk arra, hogy 
az összes háláchát annak összes 
részleteivel külön tárgyaljuk, 
ezért javasolt, hogy aki azt szeret
né, hogy biztosan eleget tegyen 
ennek a szép micvának, még ün
nep előtt mutassa meg a négy faj
ta növényt egy rabbinak, aki tisz
tában van ennek a törvénynek az 
összes részleteivel.)

Bölcseink úgy magyarázták a 
korábban már idézett tórai ver
set, hogy az első nap a mienk kell, 
hogy legyen mind a négy fajta 
növény. Ez azt jelenti, hogy min
denkinek meg kell vennie magá
nak a négy fajta növényt, hogy 
a vásárlás által a tulajdonává 
váljanak. Mit tegyen az, akinek 
még sincs? A „Mátáná ál menát 
leháchzir” fogalma azt jelenti, 
hogy a tárgy cask azzal a felté
tellel let az illető ajándéka hogy 
majd visszaadja. Ha valakinek 
ajándékba adom az etrogomat, 
olyan feltétellel, hogy később 
visszaadja nekem, akkor amíg az 
ő kezében van az etrog, az ő tu
lajdonát képzi. Ha esetleg nem 
akarja visszaadni, akkor ezzel 

nem teljesíti az adás feltételét, 
és így nem is volt soha az övé, 
ha viszont teljesíti, akkor gya
korlatban az enyém marad, de 
egy röved időre, amíg nála volt 
az övé volt, így ő is teljesíthette 
a micvát. Ezért, ha egy zsinagó
gában van egy pár csokor, fon
tos, hogy a közösség olyan szán
dékkal tegye ki a csokrokat, hogy 
időszakosan ajándékba adják 

min denkinek, aki a kezébe ve
szi és a tagok is, akik a kezükbe 
veszik olyan szándékkal tegyék 
ezt, hogy ez által arra az időszak
ra, amíg náluk van a csokor, az a 
tulajdonukká váljon. (Ez csak az 
első napra vonatkozik – Izraelen 
kívül az első két napra). Második 
(harmadik) naptól ugyan szabad 
akár megkérdezés nélkül is köl
csön venni valaki más csokrát 
a micvá teljesítésére, szigorúan 
óvatosan és a helyszínen (hiszen 
mindenki örül, ha micvát telje
sítenek a vagyontárgyával – fel
téve vissza is kapja épségben), 
azonban első nap ez nem fog 
működni. Lopott vagy rablott 
növényekkel az ember nem tel
jesíti a micvát, azaz nem csak a 
lopással követett el bűnt, de még 

az árbá minim micváját sem tel
jesíti vele.

LULÁV
Olyan luláv, aminek a levelei
nek a nagyobb része elszáradt, 
azaz már nem zöld színűek ha
nem fehérek, nem alkalmas a 
micvára. A luláv levelei párosak, 
azaz mindegyik level két összeta
padt félből áll. Akkor a legszebb 

a luláv, ha a középső, legmaga
sabb levél (tijomet) teljesen zárt, 
egyáltalán nem nyílt szét a két ré
sze. Azonban, ha szét is nyílt, de 
legalább a levél hosszának a na
gyobb részében még zárt, akkor 
még alkalmas. Ha még ennyire 
sincs összetapadva a két rész, ak
kor legalábbis első nap nem le
het rá áldást mondani. Vannak 
olyan lulávok is, amelyeknek két 
középső, egyforma magasság
ban levő levele van, ilyen eset
ben, mindkét levélre érvényes a 
fent említett törvény. Ha a leve
lek nagyobb részének a teteje ki
csit le van vágva, vagy akár csak a 
középsőnek (tijomet), a luláv al
kalmatlan. Ha a luláv felső levele 
úgy nőtt, hogy a két csúcsa, mit a 
villának két ága, el van távolodva 
egymástól, első nap alkalmatlan. 
Ha a luláv görbe (nem csak kicsit, 
hanem rendesen félkörben) al
kalmatlan, de ha csak éppen nem 
száz százalékosan egyenes, akkor 
alkalmas. 

HÁDÁSZ (MIRTUSZ)
A mirtuszág leveleinek ún. 
mesulásnak kell lennie, azaz az 
ág hosszának a mentén min
den sorban 3 levél kell, hogy le
gyen egymás mellett, egy ma
gasságban. Ha a mirtuszág nem 
is teljes hosszában mesulás, ak
kor legalábbis az ág nagyobb ré
sze mesulás kell, hogy legyen. És 
mivel a mirtuszág hosszának a 

minimális mértéke 3 tefách, (24 
– 30 cm), minimum 13 – 16 cm-
es szakaszon mesulásnak kell 
lennie a hádásznak, ahhoz, hogy 
megfelelő legyen (ez elegendő 
olyan esetben is, ha a mirtuszág 
esetleg kimondottan hosszú). A 
mirtuszág levelei felfele nőnek, 
fontos, hogy betakarják magát 
az ágat, de legalábbis a nagyobb 
részét. 

ÁRÁVÁ (FŰZFAÁG)
A fűzfaág, aminek a leveleinek a 
többsége leesett, vagy elszáradt, 
alkalmatlan. Repedt, törött, hi
ányos leveleknél is az a törvény, 
hogy akkor válik alkalmatlanná, 
ha ez a levelek többségére igaz. 
Ha a tetejéből (az ág farészéből) 
le van vágva, szintén alkalmat
lan. A fűzfaágnak is minimálisan 
24 30 cm hosszúnak kell lennie.

ETROG
Olyan etrog, ami kisebb, mint 
egy tojás (kb 50 gr) alkalmat
lan. Amennyiben az etrog színe 
teljesen zöld, mint a fű és nincs 
benne semmilyen sárga árnya
lat, alkalmatlan. Sok etrognak 

van egy un. „pitom”ja, ami a 
gyümölcs csúcsán egy kis fás 
szár. Ha ez leesik az etrogról, 
ez által alkalmatlanná vá
lik, de ha nem esik le az egész, 
csak egy része, vagy nem is volt 
pitomja (mert még mielőtt le
szedték volna a fáról leesett 
róla), kóser. A gyümölcs kb. fel
ső harmadában levő minden
felé szabadszemmel látható el
változás alkalmatlanná teszi az 
etrogot (beleértve a kis fekete 
pontokat is – kivéve, ha ezek va
lami permetezés következtében 
alakultak ki). Olyan etrog, amit 
kereszteztek alkalmatlan, ezért 
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fontos utána járni, hogy honnan 
való az az etrogunk.

Ha az adott helyen nem tud 
hoz zájutni kóser növények
hez, csak olyanokhoz, amik a 
háláchá szerint alkalmatlanok, 
akkor ezeket kell kézbe vennie 
áldás nélkül, hogy ne felejtődjön 
el a négy fajta növény micvája. 
Természetesen úgy, hogy maguk 
a fajták megegyezzenek a Tóra ál
tal előírt fajtáknak. 

A CSOKOR ELKÉSZÍTÉSE
Erev Jom Tovkor, az ünnep
nap bejövetele előtt, veszünk egy 
lulávot, 3 mirtuszágat és 2 fűz
faágat és összekötjük őket a kö
vetkező módon. A lulávnak a ge
rince felénk néz. A jobb oldalára 
tesszük a mirtuszágakat a bal ol
dalára a fűzfaágakat és össze
kötjük őket. Általában egy luláv 

levelekből készült kis tokba szok
ták helyezni a három fajtát. A nö
vények átkötése is lulávlevéllel 
szokott történni. Amennyiben le
hetséges csomót kötünk rájuk. A 
szokás, hogy magán a lulávon el
helyezünk még két vagy három 
(ez szokásfüggő) lulávlevélből 
készült kötést (gyűrűt). Fontos, 
hogy olyan módon helyezze el a 
három fajtát, hogy a luláv kb egy 
tefáchnyival (8 – 10 cm) maga
sabb legyen a többinél, a rázás 
miatt. Ezt a három fajtát fogjuk 
egy kézbe venni, az etrogot pedig 
a másikba.

A MICVÁ TELJESÍTÉSE
Vegye jobb kezébe, felfelé tart
va az egybekötött három fajtát, 
bal kezébe az etrogot, szintén 
úgy, hogy a teteje legyen felfelé. 
Aki balkezes, fordítva. Első nap 

reggel (általános szokás, hogy 
még az imádkozás előtt, a sátor
ban mondják az áldást a csokor
ra, és ez érvényes lesz a reggeli és 
az imádkozás alatti rázásra is) két 
áldást mondunk a csokorra: „ál 
nötilász lulov” és „sehechejonu”. 
Mivel az áldást a micvá teljesíté
se előtt kell mondani, ezért azt 
szokták csinálni, hogy mielőtt el
mondanák az áldást fejjel lefelé 
veszik kezükbe az etrogot és köz
vetlenül az áldás után visszafor
dítják. Az áldás után következik a 
luláv rázása, a következő képpen 
(több eltérő szokás van ezen a té
ren, mindenki kövesse a család
ja, vagy a helyi szokásokat). Kelet 
felé állunk és kétféle mozdulat
sort végzünk. Az egyik, hogy előre 
nyújtjuk a négy fajta növényt (az 
etrogot szorosan a másik három
hoz tartjuk), majd visszahúzzuk 

magunkhoz. Ezt a mozdulatot 
megismételjük háromszor. Eköz
ben egy kicsit csuklómozgással 
meg is rázzuk a lulávot, a leve
lei kicsit kinyílnak, egymáshoz 
verődnek és hangot adnak ki. 
Ezután ugyanezt megismételjük 
délfelé, nyugatfelé, északfelé, fel
fele és lefele. Nem fordulunk el a 
különböző irányokba a testünk
kel, hanem a csokrot irányítjuk 
a négy égtáj felé. A lefele moz
gatásnál nem fordítjuk a csokrot 
hegyével lefelé, hanem az alját 
mozgatjuk lefelé.

Szombaton nem vesszük a 
lulávot a kezünkbe, még akkor 
sem, ha az első ünnepnap esik 
szombatra. 

„És vegyetek magatoknak … és 
örvendjetek…” (3Mózes 23:40)
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...A nőknek megadatott az a ki
váltság, hogy ők lehetnek a zsidó 
otthonok megteremtői.

Az otthonteremtő héber meg
felelője „ákeret habájit”. Mielőtt 
átbeszélnénk, hogy mit jelent ez 
zsidó szemszögből, nézzük meg, 
hogy mit nem jelent. Az ákeret 
habájit nem háztartásbelit je
lent. A női szerep tradicionális 
felfogásban egészen mást jelent, 
mint ahogy ezt a judaizmus
ban értelmezzük. Az ákeret női 
változata az ikar szónak, mely 
„valaminek a lényegét” jelenti.
De általában otthont, vagy há
zat értünk alatta. A Templomot, 
mely Jeruzsálemben állt, „Beit 
Hamikdas”nak hívták, melyben 
a Beit házat jelent, a Hamikdas 
pedig szentséget. Gyakran csak 
úgy emlegetjük, mint „Ha Bájit”, 
a ház. Így ugyanaz a szó mind
kettőre, az otthonra és a Szent 
Templomra is használt. Az ott
hon célja, hogy „Mikdás Meát” 
legyen, vagyis, egy miniatűr 
szentély.

Istn azt parancsolta Izraelnek, 
hogy építsenek szentélyt, hogy ő 
lehessen „B’Tocham”, ami azt je
lenti, hogy „közöttük”, ugyanak
kor szó szerinti jelentése „ben
nük”. E szentély célja, hogy 
mindannyiunknak sikerüljön fel
építeni a saját szentélyünket, ahol 
Istn élhet. 

Feleségnek lenni házhoz kö
töttséget jelent. A nyugati kul
túrában régen a nők minden 
képességüket a háznak kellett, 
hogy szenteljék. Nem gondol
hattak háztartáson kívüli tevé
kenységre, önkifejezésre, mai 
szóval karrier építésre. Női misz
tikumukat megélhették a tükör
fényes padló nézegetésében. Egy 
ákeret habájitnak ezzel szemben 
nem kellett és nem kell választa
ni az otthoni, vagy valamely kül
ső szerep betöltése között. Egy 
tradicionális zsidó nő, aki házon 
kívül dolgozik, még minden ízé
ben lehet ákeret habájit, ugyan
úgy mint otthon maradó társai. 
Nincs háztartásbelikarrierista 
nő kettősség. Viszont az ottho
na elsőbbséget kell, hogy élvez
zen számára – csakúgy, mint fér
je számára.

A zsidó hit szerint az élet cél
ja nem a pénz, a presztízs, vagy 

a nyilvános elismerés, hanem kö
zeledni a Teremtőhöz – akár egy 
zsidó otthon megteremtése által, 
vagy a Tóra tanulása által. Sok 
nem zsidó otthonban férjes asz
szonynak lenni alárendeltséget 

és alázatosságot jelentett. Mint 
a férfi segítő társa az volt a fel
adata, hogy kiszolgálja őt. Ahogy 
John Calvin mondta „...legyenek 
a nők megelégedve a szerepük
kel, s ne vegyék rossz néven alá
rendeltségüket a másik nemmel 
szemben. .. a férfi szolgálja az Ist-
nt, a nő a férfit, mert a nő számá
ra a férfi az Ist-n.” Ezzel szem
ben mi látjuk, hogy egy nő egy 
k’negdo, ami azt jelenti, hogy na
gyon is lehet egyenértékű a férfi
akkal. A nőnek is Ist-n figuráját 
kell megjeleníteni ahogy egy fér
finek is, semelyik nem jobban is
teni, mint a másik. A nő nem az 
amúgy egész férfi hiányzó darab
ja, hanem olyan mint egy férfi – 
az emberiség fele. Más szavakkal 
az embriség 50 %-a férfi, 50 %-a 
pedig nő. Nem 99 % férfi és 1 % 
nő, vagy akár 51 % férfi és 49 % 
nő. Mint k’negdo, nemcsak hogy 
lehet, de kell is, hogy legyen saját 
véleménye, férje partnereként.  A 
nyugati kultúrában kb. 150 évvel 
ezelőttig a törvények szerint egy 
nőnek nem volt jogi identitása 
sem. „Femme Covert”-nek volt 
megállapítva, melynek jelenté
se „eltakarva a férje által”. Így 
voltak a házasságukban egyek. 
Ez most  talán hasonlít a zsidó 

kultúra felfogásához, pedig ez 
a fajta egység pont a judaizmus 
ellentéte. 

Két dolog különbözteti meg 
az embert az állatoktól: a sza
bad akarat és a kommunikáció

képesség. Amikor egy nő meg
házasodott, a nyugati kultúrában 
a nő feladta akaratát. Az egység
ben a nő feladta önállóságát. Ez 
persze nem egység, hiszen itt 
az egyik fél, a férfi uralkodik a 
másik felett. A nők anyagilag, s 
más szempontból is sebezhetők
ké váltak, mert mindenben fér
jük döntött. Nem dolgozhattak, 
vagy csak nagyon alacsony bé
rért, s ez kiszolgáltatottságot je
lentett. Ha megromlott a házas
ság, a nőknek nem volt választási 
lehetőségük: még több megaláz
tatás várt rájuk, vagy kiszolgál
tatottság és szegénység. Az ame
rikai törvénykezésben nem volt 
eltartási kötelezettség, így a férj 
könnyen manipulálhatta a fele
ségét. Egyéb alkalmakkor – pl. a 
férj halála – is veszélyeztetve volt 
a megélhetésük. 

Mindezekkel ellentétben a 
zsidó törvények szerint a férfi
nak kötelessége felesége anya
gi biztonságát megteremteni a 
házasság alatt és akár utána is. 
Házasság alatt a minimum amit 
meg kell adnia az étel, a ruház
kodás, személyes és háztartási 
szükségletek, orvosi ellátás és te
metés. Elválás után is minimum 
egy évig kell annyit fizetnie, hogy 

felesége azonos színvonalon él
hessen. Ez a rabbik intézkedése 
volt kétezer éve, hogy a férjek ne 
büntethessék válással a felesé
güket, s a válás lehetséges meg
oldás lehessen a nőknek, ha arra 
tényleg okuk van. Ha egy nő dol
gozik, akkor is köteles a férje tá
mogatni minden tekintetben, 
cserébe a nő keresete a férfihez 
tartozik. Mindemellett a nő vá
laszthat anyagi függetlenséget 
is, ha kijelenti, hogy megtartja 
ajövedelmét: ebben az esetben a 
férj fel van mentve némely anyagi 
kötelezettség alól vele szemben. 
De egy férfi mégsem mondhatja, 
hogy menjen dolgozni felesége, 
és tartsa meg jövedelmét, hogy 
így mentesítse magát. Ha egy fér
fi meghal, a felesége és nem há
zas lányai a birtokából lesznek 
eltartva. Ha voltak tartozásai, eb
ből kell kifizetni. 

Talán úgy tűnik, hogy anyagi 
kérdésben a férfi-nő kapcsolat
ban nincs egyenlőség, a rabbik 
azonban tudták, hogy egyenlően 
kezelni a férfiakat és nőket anya
gi kérdésekben később mérhetet
len egyenlőtlenségekhez vezet.

Carol Tavris a „Mismeasure A 
Woman”című művében leírja, 
hogy a cél az, hogy a nőket úgy 
kezeljék, ahogy a férfiak manap
ság kezelve vannak. „Nos, sok 
jogi tudós azon a véleményen 
van, hogy a jogi, anyagi egyen
lőség a két nem között nemcsak 
ész, hanem szívkérdés is. Ám a 
szimmetrikus jogi egyenlőség 
sokszor sajnos katasztrofális ál
lapotokhoz vezethet...”

A rabbik azonban felismer
ték, hogy a nők többsége férjhez 
megy, gyermekeket vállal – így 
számukra igazságtalan lenne ön
maguk eltartását is elvárni tő
lük. A zsidó vallás erre alapoz
va ad védelmet az   habájitnak. 
Ugyanakkor természetesen biz
tosítva van a független életre való 
lehetőség is, igény szerint. 

Mint a fentiekből látjuk te
hát, nagy a különbség az ameri
kai, nyugati típusú és zsidó val
lású női szerepfelfogás között. A 
zsidó nők és családban betöltött 
szerepük mindig nagyra volt ér
tékelve a zsidóságban – és ebben 
az egész zsidó jogrendszer mö
göttük áll. 

Fordítás: Hidegy Györgyi
Forrás: innernet.org.il
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Marina Goodman 

Nem háztartásbeli...
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Kürti Adrienn: A zsidó konyha rejtelmei 

Őszi Nagyünnepek ételei
os Hasana, Jom Kippur, 
Szu kot, Hosanna raba és 

Szim chát Tora. Megtérés, böjt, 
örömünnepek és igazi gasztro
nómiai kavalkád. Az Őszi Nagy-
ünnepekhez kapcsolódó étkezési 
hagyományok igazán sok lehető
séget adnak a háziasszonyoknak 
tudásuk megcsillantására. 

Ros Hasanaval kapcsolatban a 
méz és az alma, illetve a kerekre 
sütött bárhesz jut először eszünk
be: jó és édes esztendőben re
ménykedve és a kerek ciklusra, 
amikor egy évnek vége lesz és egy 
új kezdődik. Sokan halat és grá
nátalmát a termékenység remé
nyére emlékezve esznek. Mások 
farflit, egy húsos-tarhonyás étel-
szerűséget, amely a gabona mag  -
vakra hasonlító alakja miatt egy 
másik ígéretet, a bő aratást szim
bolizálja. Ros Hasanatól az ün
nepségsorozat végéig nem eszünk 
savanyút és savanyúságokat, eze
ket felváltja az édes kompót, és 
gyakori kiegészítő köret a sár
garépa cimesz: az édes, arany
pénz szerű karikák a jómód ígé
retét is szimbolizálják, ráadásul 
a répát jelentő mehren jiddis szó 
igen hasonló a sokasodást jelzőjé
re. Ebben az időszakban nem szo
kás a savanyúnak számító para
dicsom fogyasztása és Hosanna 
rabboig a dió, mely szónak a 
számértéke azonos a bűnével. 
Egyes helyeken a dión kívül nem 
esznek és készítenek ételeket mo
gyoróval és mandulával sem.

Jom Kipur böjt előtti étkezé
sekor szokás a levesbe kreplach
ot, egy hússal töltött háromszög
letű tésztát tenni. A kreplach hús 
tölteléke a szigorú ítéletet, a kül
ső finom, vékony tészta az ítéle
tet enyhítő szeretet és könyörüle
tet szimbolizálja. 

Szukot a Holiskesz töltött ká
posztalevél ideje, eredetileg töltött 
szőlőlevél, mely a szefárd konyhá
ban eredeti formájában maradt 

meg. Szukotkor hagyomány az al
másvagy káposztásrétest is.

A flódni igazi ünnepi sütemény, 
a tölteléket külön kell elkészíte
ni, ezért több időt igé  nyel az el
készítése, de a végeredmény min
denkit kárpótol. Hagyományosan 
Szimchát Tora süteménye, de ta
lálkozhatunk ve le a hanukai és 
purimi receptek között is. 

MAZSOLA-MÁRTÁS 
CSIRKEMELLHEZ 
(húsos recept)
Hozzávalók: 
•	 2 szelet csirkemell
•	 1 db vöröshagyma
•	 5 dk mazsola
•	 1/2 citrom leve
•	 1,5 dl marhahúsleves 
•	 0,5 dl édes fehérbor 
•	 margarin
•	 3	ek	méz,	őrölt	gyömbér	
•	 sáfrány
•	 4	db	szegfűszeg	
•	 őrölt	fehérbors
A csirkemellet margarinon szé
pen kisütjük, majd a húsokat 
félretesszük. A szafton üvegesre 
pároljuk a felszeletelt hagymát, 
hozzátesszük a mazsolát, citrom
levet és a mézet. Összekeverés 
után felöntjük a húslevessel és 
a borral, pici gyömbérrel és sáf
ránnyal, szegfűszeggel és borssal 
fűszerezzük ízlés szerint. Fedő 
alatt, tíz per alatt, puhára párol
juk a mazsolát, majd fedő nélkül 
sűrűsödésig folytatjuk a főzést. 
Tálalásig a húst a serpenyőbe 
a mártás mellé helyezzük és le
fedjük, hogy az ízek tökéletesen 
összeérjenek.

MÉZES KUGLÓF 
Hozzávalók: 
•	 2 tojás
•	 1 pohár méz
•	 1 pohár cukor
•	 1/2 pohár olaj
•	 2 pohár liszt
•	 1	kávéskanál	sütőpor
•	 1 kávéskanál szódabikarbóna
•	 2	evőkanál	kakaópor
•	 1 pohár forró víz
A folyékony hozzávalókat egy 
tálba tesszük, és jól kikeverjük, 
majd hozzáadjuk lassú keve
rés mellett a száraz adalékokat. 
Mikor összeállt a tészta, hozzáad
juk a forró vizet lassanként, és to
vább keverjük. A tésztát kikent és 

lisztezett kuglóf formába öntjük. 
175 C fokon 25-30 percet süt
jük. Fogpiszkálóval megvizsgál
juk. Mikor kihűlt, porcukorral 
meghintjük.

SÁRGARÉPA CIMESZ 
Hozzávalók: 
•	 4 szál sárgarépa
•	 2 közepes burgonya
•	 l citrom héja
•	 fél csésze cukor,
•	 fahéj
•	 só,
•	 bors
A sárgarépát lereszeljük, a bur
gonyát kockára vágjuk, kevés víz
zel, a citromhéjjal főni tesszük. 
Nagyon gyenge tűzön közel két 
órán át főzzük. Régen a sütőben 
készítették, szintén enyhe tűzön, 
hosszú ideig.

KREPLACH
Hozzávalók: 
töltelék: 
•	 1 ek olaj
•	 1 vöröshagyma 
•	 2,5 dl darált csirke-, pulyka- 
vagy marhahús 
•	 só
•	 bors
•	 esetleg fokhagyma, 
petrezselyem
tészta: 
•	 2,5 dl rétesliszt 
•	 1 tojás
•	 1-2 ek víz 
•	 ¼ kk só
Serpenyőbe tett olajon az apró
ra vágott hagymát üvegesre pá
roljuk, a darált húst hozzáadva 
még öt percig folytatjuk a pi
rítást, majd ízlés szerint sóval, 
borssal fűszerezzük. A tésztát 
szitált lisztből, tojásból és vízből 
gyúrjuk, vékonyra nyújtjuk, majd 
6x6os négyzeteket vágunk be
lőlük. Mindegyik lapocskára ká
véskanálnyi tölteléket teszünk, 
átlósan félbehajtjuk, így három
szögeket kapunk, a széleket jól 

összenyomkodjuk, hogy zárt 
„tás kákat” kapjunk. Sós forró víz
be tesszük, melyben 1520 perc 
alatt készre főzzük. Lyukacsos 
kanállal, óvatosan szedjük ki. 
Lecsepegtetés után önállóan vagy 
levesbetétként tálalható. A tész
tát nem csak kifőzni, hanem ki
sütni is lehet-bő forró olajban.

FLÓDNI (PÁRVE RECEPT)
Hozzávalók: 
•	 50 dkg liszt, 
•	 25 dkg margarin, 
•	 60 dkg cukor, 
•	 3 tojássárgája, 
•	 kb. 7 dl bor,
•	 l kg alma, 
•	 20 dkg darált dió, 
•	 20 dkg darált mák, 
•	 l üveg szilvalekvár, 
•	 l csomag mazsola, 
•	 l szelet reszelt csokoládé, 
•	 2	evőkanál	baracklekvár,	
•	 fahéj,	őrölt	szegfűszeg,	reszelt
narancshéj. 
Máktöltelék: a darált mákot 
bor	ral	 felfőzzük,	cukrot,	mazso-
lát, reszelt narancshéjat és ba-
racklekvárt teszünk bele.
Diótöltelék: a darált diót borral 
felfőzzük,	 cukrot,	 mazsolát,	 re-
szelt csokoládét keverünk bele. 
Valamennyi	 tölteléket	 kihűtve	
tesszük a tésztába.
A lisztet, a margarint, a tojássárgá
ját, ízlés szerint cukorral és borral 
könnyen gyúrható tésztává gyúr
juk. Öt részre osztjuk, az egyik egy 
kicsit nagyobb legyen. Vékonyra 
nyújtjuk, s a nagyobb tésztával ki
béleljük a tepsit, majd erre mák
tölteléket kenünk. Ráhelyezzük 
a következő tésztalapot, amely
re a szeletekre vágott, borban pá
rolt alma kerül. Újabb tésztalap, 
amelyre diótölteléket halmozunk. 
A negyedik réteg a szilvalekváré, 
amelyet beborítunk az utolsó tész
talappal, tojássárgájával megken
jük, s lassú tűzön sokáig sütjük. 

Sana tova umetuka!

Kürti Adrienn

Az írás a JMPoint a Zsidó 
Közösségért Közhasznú 

Alapítvány támogatásával 
jelent meg.

Még több recept: 
www.zsidokonyha.hu
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egtörténte valaha veled, 
hogy miközben repülővel 

utaztál kinéztél az ablakán és a 
mélységben megpillantottál egy 
hatalmas madárrajt és elgondol
koztál azon, hogy hol is járhatsz?

Honnan is tudhatnád? Csak 
reménykedsz benne, hogy elöl 
a pilóta kabinjában a navigátor 
nem ugyanezt kérdezi magától. 

Az mindenki előtt világos, 
hogy a legmodernebb navigáci
ós műszerek nélkül lehetetlen 
hosszabb távolságokat megten
ni. Szerinted akkor milyen esély 
van rá, hogy valaki megtegye az 

AlaszkaHawaii utat nélkülük? 
Az utazás végig a név nélküli óce
án fölött vezet, ahol nincsenek 
szigetek, ahova le lehet leszállni 
útbaigazítást kérni. Lenne ked
ved nekivágni térkép és iránytű 
segítsége nélkül?

Lehetetlen? Talán egy em
bernek, de nem egy madárnak. 
Tartsd észben, hogy a mada
raknak nagyon kicsi agyuk van 
az emberhez képest. A tanulási 
képességük erősen behatárolt, 
de olyan ösztönökkel születnek 
amiket a mai napig nehezen ért
hetünk meg.

Egy példának vegyük az arany
lilét amely faj a nyári hónapokat 
Alaszkában tölti. Amint közele
dik a tél elindulnak hosszú útjuk
ra Hawaii felé. Az út a nyílt óceán 
fölött vezet és itt nincsenek szi
getek a végeláthatatlan vízen, sőt 
a madár még úszni sem tud, ezért 
aztán nem tud megállni megpi
henni útközben. Az út mintegy 
4000 km hosszú és 88 óráig tart, 
aminek a megtételéhez pedig 

körülbelül 250,000 egymás utá
ni szárnycsapásra van szükség. 

Nem mindenki tudja, hogy a 
nonstop repülőgép utazásoknak 
főként a szállítható üzemanyag 
mennyiség szab határt (gondol
junk csak a szigorú súlykorláto
zásoknak a repülőgépeken).

Az energiafelhasználásnak a 
leggazdaságosabbnak kell len
nie, amihez az első lépés a legop
timálisabb sebesség kiválasztása. 
Ha a madár túl lassan repül, ak
kor túl sok kalóriát veszit, csak 
hogy a levegőben maradhasson. 
Ha túl gyorsan szárnyal, akkor 

túl sok energiát fog elpazarolni, 
hogy leküzdje a légellenállást. Ha 
a madár tudná ezeket az adato
kat, akkor ki tudná választani az 
optimális sebességet. 

Gondolj bele a következőbe! A 
madár kezdeti súlya 200g, ami
ből 70g zsír, melyet üzemanyag
ként fog felhasználni. Ismert 
tény, hogy az aranylile aktuális 
testtömegének 0,6 %át alakít
ja át óránként energiává és hővé. 
Ez 85got jelent, ha kivetítjük 88 
órára, ami több mint a rendelke
zésre álló 80g! Az is fontos, hogy 
a madár súlya nem eshet 128g 
alá. Mindebből látható, hogy ha
bár a madár repülése közben mi
nimalizálja az energia felhaszná
lását, még sincs elég energiája, 
hogy elérjen Hawaiiig.

Miért nem zuhan a tenger
be 800 kmel a célállomá
sa előtt, pedig már kifogyott az 
üzemanyagból? 

A válasz lenyűgöző. A Tervező 
aki az aerodinamikus formáját 
adta a madárnak, adott neki egy 

tippet: ne egyedül repülj, hanem 
Vformációban! Vformációban 
23%al kevesebb energiát hasz
nál fel, ami elég, hogy elérje az 
úti célját. Ilyen módon még el
lenszélben is eléri Hawaiit, 
ami igen magas Intelligenciáról 
árulkodik.

De ez még nem minden. A 
plusz energia amit megspórol ez
zel a technikával azt eredménye
zi, hogy az aranylile 7 g súlyfeles
leggel érkezik 88 órányi repülés 
után. De ne gondold, hogy ez a 
7 gnyi zsír felesleges lenne! Ez 
a zsírmennyiség pontosan arra 
elég, hogy egy ellenszél esetén 
is megérkezzen a célállomására. 
Az az intelligencia és pontosság, 
amivel az útja meg van tervezve 
lélegzetelállító.

Honnan tudja a madár, hogy 
pontosan mennyi zsírra van 
szüksége az utazáshoz? Hogyan 
tudja indulás előtt, hogy ponto
san ennyi zsírt sikerült felhal
moznia? Vajon honnan tudja a 
távolságot és a pontos fogyasz
tást? És még elképesztőbben az a 
kérdés, hogy honnan tudja, hogy 
hova kell mennie (az első alka
lommal, amikor megteszi az utat, 
még nincs tapasztalata, még so
hasem járt ott azelőtt)? 

Honnan tudja az utat? A ma
dár tájékozódó képességének 
pontossága össze sem hasonlít
ható az emberével. 

Tartsuk észben, hogy a arany
lilének folyamatosan módosíta
nia kell a repülési irányát, hogy 
korrigálja az eltérést amit a sze
lek okoznak. Már egy csekély el
térés a pontos útvonaltól is vég
zetes következményekkel járna 
a végtelen óceán fölött a vándor
madaraknak. Az, hogy a megfe
lelő útvonalon tudjon haladni, 
nem lehetséges, hogy próbálko
zások eredményeképpen alakult 
ki. Navigációs módszerek nél
kül a madarak sohasem érnék el 
a célállomásukat, és egy faj sem 
tud túlélni ilyen fokú szelekciós 
nyomást. 

A madarak képességei megha
ladják a józan ész határát. Meg 
tudják határozni a pontos visz
szafele útvonalukat még akkor is, 
ha minden lehetséges tájékozó
dási pontot eltávolítottak ami a 
segítségükre lehetne. Az egyik al
kalommal egy mann szigeti vész
madarat (Peffinus puffinus) eltá
volítottak a walesi fészkéből, és 
Bostonba (USA) szállitották. Az 
5000 km-el arrébb lévő fészké
be pontosan 12 nap 12 óra és 31 
egy perc után tért vissza. Azok a 

kísérletek amikben a madarakat 
altatt vagy a ketrecük folyama
tos forgásnak voltak kitéve, sem
miféle eltérést nem okoztak az 
eredményekben.

Ha madarak nagyobb, kiterjed
tebb vízfelszínek fölött vándorol
nak, akkor mindig elsodródnak. 
A sodródást folyamatos korrigál
nia kell a madárnak, hogy meg
akadályozza, hogy egy hosszabb 
pályára kerüljön, és ezzel jelen
tős mennyiségű energiát veszít
sen. A madarak fel vannak sze
relve egy autopilóta rendszerrel, 
ami folyamatosan méri a földraj
zi helyzetüket, és összehasonlítja 
az eredetileg programozott célál
lomással, így biztosítja a gazda
ságos, energiatakarékos közvet
len odajutást.

Ez a rendszer érthető lenne, 
ha egy jumbo jetről lenne szó, de 
egy olyan madárról van szó, ame
lyik soha sem volt a célállomáson 
ahova tart, nem tanítottak neki 
tájékozódást, és az agya alig na
gyobb egy borsónál.

Hogy fantasztikus navigáci
ós képességekkel rendelkezik, az 
kétségtelen, a kérdés az, hogy ez 
hol lakozik pontosan a madárban 
és hogyan is működik pontosan, 
amit senki más, csak a Tervezője 
ért.

Amikor John Alcock és Arthur 
Brown átrepülték az óceánt 
Újfundlandról Írországba, egyik 
napról a másikra hősök lettek. 
A fantasztikus eredményük el
ismerést és dicséretet kapott az 
egész világon (mind a kettőjüket 
lovaggá ütötték öt nappal a lan
dolásuk után), főként azért mert 
az úti céljuktól mindössze 16 km
re sikerült landolniuk. Fel voltak 
szerelve iránytűvel, térképekkel, 
szélsebesség és sodródás mérő
vel, egy órával és egy szextánssal, 
hogy a történelmi útjukon a se
gítségükre legyenek. 

Az aranylile és sok más madár
faj minden évben megismétli ezt 
a teljesítményt. 

Fordítás: Schiller Avigdor

Rabbi Katz
88 óra megállás nélkül
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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

www.tr e nde li .h u

Zsidó  b ö l c ső d e az Ú jlipótváros ban HÚSSZÉK, 
KOLBÁSZÜZEM ÉS BAROMFIBOLT

VALAMINT FŰSZERBOLT

E-mail: 
maoih@freemail.hu

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

Széles kínálattal, és változatos árúkészlettel várjuk 
kedves vásárlóinkat!

1074 BUDAPEST, DOB U.35.

�
�

Cím:
Bp., VII. ker., Dob u. 16.

Telefon:
06 (70) 632-2771

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

Kóser Bolt

Forras_borito_januar_nyomda.indd   2-3 2011.01.07.   10:52:22

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

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 szer etet, 
mert a Te gyer meked, 

a Mi gyermekü n k is!

érdeklődni:  Á . Zita: +36-30 -930 6 2 6 2

www.tre n de li.h u

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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Játssz velünk! – Zsidó kvíz

1. Ennek az állatnak a szarvából készül a sófár 2. Ros Hásáná délután folyónál, vagy más víz partjánál elmondott ima neve  3. Ki az, aki 
Jom Kipurkor bemehetett a Szentek Szentjébe? 4. Ősanyánk, akinek Ros Hásáná napján lett elrendelve, hogy teherbeessen 5. Az a gyü
mölcs, aminek íze is és illata is van 6. Böjt, héberül 7. Éva héber megfelelője 8. Szukott hetedik napja 

Küldd be megfejtésedet október 24ig az 
info@lativ.hu email címre!

A helyes megfejtők között értékes nyereményt sorsolunk ki!
A megoldások október 25-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: 
ÁNI LEDODI

Az előző rejtvény nyertese:
Steiner Mózes

Mátészalka

Gratulálunk a helyes 
megfejtőknek!

A vízöntés ünnepe alkalmából a Lativ Kolel 
szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt az 
idei Szimchát Bét Hásoévára!

A legboldogabb ünnepünk legvidámabb napján gyere és örülj, 
egyél (szukában), táncolj, rázzál ünnepi csokrot, imádkozz, 
énekelj és tanulj a Lativval.

Helyszín: Dessewffy utca. 23.
Időpont: 2011 okt. 17 óra.


