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Purim, avagy nézzünk
 túl önmagunkon

Rabbi Efrayim Nisenbaum

Megila felolvasásán és a vidámságon kí-
vül még két micvá tartozik a purimhoz: 

a misloách mánot, azaz legalább kétfajta 
(étel-) ajándék küldése egy barátnak és a 
mátánot leevjomin, adakozás legalább két 
szegény embernek. Amíg a jótékonyság 
egész évben szorgalmazott dolog, a külön-
leges kapcsolat az adakozás és purim között 
nem világos.

A Talmudban találunk egy purimra vo-
natkozó rejtélyes állítást: hol találunk forrást 
a Tórában Hámánra? A Talmud Mózes első 
könyvének 3:11-es mondatát hozza, ahol az 
Örökkévaló szembesíti Ádámot és Évát, mi-
után ettek a fa gyümölcséből. Azt kérdezi: 
„a fáról, amelyről parancsoltam neked, hogy 
ne egyél, ettél?” Héberül az első szó ebben 
az idézetben: „hámin”, ami ugyanaz leírva, 
mint a „Hámán”.

Mi a kapcsolat a tiltott fáról evés és Há-
mán között?

Itt a Talmud az emberi természetről ta-
nít nekünk egy leckét. A kommentátorok 
Hámánban az arrogancia megtestesülését 
és a tisztelet ész nélküli hajszolását látják. 
Hámánnak megvolt mindene, amit egy em-
ber akarhat: pénz, hatalom, család, tekin-
tély. Az egész ország leborult előtte – kivéve 
egy zsidót, Mordechájt. Százhuszonhét tar-
tományból ezrek és ezrek fejezték ki hódola-
tukat Hámán előtt, ő mégsem tudott nyu-
godni, mert Mordecháj, a zsidó nem volt 
hajlandó leborulni előtte. Azt mondta a fe-
leségének: „Ez az egész értelmetlen nekem, 
amikor látom Mordechájt, a zsidót a király 
kapujában ülni” (Eszter 5:13).

Rabbi Chájim Smulevitz szerint ez a tisz-
telethajhászás lényege. Az egész a képzelet-
ben van. Nincs második legjobb. Ha nem 
kap meg mindent, úgy érzi, semmije sincs, 
és nem tudja élvezni azt, amije van.

A Talmud azt kérdezi: „Hol találunk for-
rást a butaságra a Tórában?” A válasz alapján 
ez olyan ősi, mint maga az emberiség. Ádám 
és Éva ehettek az összes fa gyümölcséből 
az édenkertben, csak egy fa volt megtiltva: 
A tudás fája. Miért nem voltak megeléged-
ve? Többre volt szükségük? Látták, hogy a 
fa gyümölcse ehető, és látványa „kellemes 
volt a szemnek”. Semmi más nem számított. 
Arról a fáról akarták a gyümölcsöt, és nem 
másikról. Ilyen az ember: felemészti a vágy, 
nem tud racionálisan gondolkodni. Csak 
magára és a jelenre gondol, ugyanezt a bu-
taságot látjuk Hámánnál, aki semmi mással 
nem tudott törődni, csak mert Mordecháj 
nem volt hajlandó leborulni előtte.

Purim története egy másik példával is 
szolgál erre az attitűdre. Áchásvéros, a ki-
rály, nem tudott aludni az egyik éjjel, és 
megkérte a tanácsadóit, hogy olvassanak fel 
neki a történetekből. Azt a részt olvasták 

fel, amelyben Mordecháj nem lett megjutal-
mazva, amiért megmentette a király életét.

Ebben a pillanatban Hámán éppen belé-
pett a király udvarába, hogy Mordecháj ellen 
szóljon. Áchásvéros megkérdezte Hámánt, 
hogyan viselkedjen a király azzal az em-
berrel, aki nagy megtiszteltetést érdemel. 
Hámán saját magára gondolt, „kit akarhatna 
a király megtisztelni jobban, mint engem?” 
(Eszter 6:6). Bámulatos, Hámánnak eszébe 
sem jutott, hogy a király esetleg valaki másra 
gondolt. Megint látjuk, hogy az ember any-
nyira önelégült tud lenni, amitől teljesen fi-
gyelmen kívül hagy minden mást a világon.

Most talán jobban meg tudjuk érteni az 
ajándékozás és adakozás purimi micváját. A 
Bölcsek meg akarták mutatni, mennyire ön-
imádó tud lenni az ember, ezt látjuk Hámán 
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Emiatt rendelték el Bölcseink 
a […] szegényeknek járó adakozást purim 
napjára, hogy felébresszük magunkban 
az érzékenységet a másik ember […] érzései 
iránt, akkor is, amikor vigadunk.
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Folyamatos fejlődés
Szántó-Várnagy Ádám
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bben a hetiszakaszban a Tórában a pusz-
tai Hajlék építésének részleteit olvashat-

juk. Mindennek meg van adva a pontos mé-
rete: a függönyé, az asztalé, a gyertyatartóé. 
Bölcseink észrevették, hogy a bizonyság ládá-
jának (amelyben a Tóra van, és amely két és 
fél ámá hosszú, másfél ámá széles, másfél ámá 
magas) egyik mérete sem egész szám, viszont 

a Hajlék összes többi elemének legalább az 
egyik mérete egész szám. Miért van ez így?

A Kli Jákár (Slomó Efráim Luntschitz, 
1550–1619, Csehország) ad egy igazán frap-
páns összefüggést. Mivel a ládában volt a 
Tóra, ezért az megfelel a tudásnak, a tanu-
lásnak. Azért nem egész szám egyik mére-
te sem, mert a tanulásban nincsen teljesség. 

Nincs olyan ember, aki mindent tudna. Írja 
mindezt a Szentély építéséről szóló részben, 
azaz a legszentebb tárgyaknál. Ha még ezek 
a tárgyak is, amelyek Isten és ember kapcso-
latát a legmagasabb szinten jelenítik meg, a 
nem teljességet hangsúlyozzák, mennyivel 
inkább igaz ez a mi életünkre!

Olyan világba lettünk teremtve, ahol min-
den pillanatban és minden helyen megvan a 
lehetőségünk a továbblépésre, a továbbfejlő-
désre. Erre egyaránt lehetősége van, illetve kö-
telessége a legnagyobb tudású rabbinak és a 
legkisebb gyereknek. Igaz, mindkettő a maga 
szintjén lép tovább, de magasabb szempontból 
nézve mindkettejük haladása teljesen egyenér-
tékű. Ez a gondolat merőben megváltoztatja 
az ember hozzáállását saját életének törekvé-
seihez. Aki ezt megérti, nem úgy fog gondol-
kodni a céljairól, hogy el akar érni egy magas 
szintet, ahol már jól érzi magát, hanem egy fo-
lyamatosan fejlődő embernek képzeli el magát.

Rabbi Shalom Srebrenik ezzel kapcsolatban 
tanítja, hogy minden megszülető gyereknek 
természetes módon szembe kell néznie egy 
nagy traumával. Az a szülő, aki az ő szemé-
ben Istenhez hasonló, táplálja, kedves vele, jó 
hozzá, egy idő után elkezd „rosszul” viselkedni. 
Kiderül, hogy ő is ember, gyakran fáradt, tü-
relmetlen, bántó is tud lenni. A gyerek ebből 
azt tanulja, hogy mégsem olyan jó ez az „Isten”. 
Ez veti meg az alapját sok kialakuló szülő-
gyerek konfliktusnak. És ennek vehetjük ele-
jét azzal, ha a gyerek szemében nem akarunk 
„Istenként”, tökéletes tudásúként feltűnni, ha-
nem úgy viselkedünk, és ezzel olyan példát ál-
lítunk a gyerek elé, mint aki maga is folyama-
tosan fejlődik. A saját viselkedésünk a legjobb 
nevelés, sokkal jobb és hatásosabb, mint bármi-
lyen szóban mondott jó tanács. Ezért a legjobb, 
ha minél korábban elkezdünk eszerint élni, és 
még jóval a gyermekünk megszületése előtt 
olyan szentnek és olyan fél(kész)nek érezzük 
magunkat, mint a pusztai Hajlék ládája.

Terumá

viselkedésén. Ez különösen fontos, amikor arra 
a purimi micvára gondolunk, amelyet örömteli 
evéssel-ivással kell ünnepelni. Az ember any-
nyira bele tud merülni a vidámságba, hogy el-
feledkezik mindenkiről és mindenről. Emiatt 
rendelték el Bölcseink a barátok megaján-
dékozását és a szegényeknek járó adakozást 
purim napjára, hogy felébresszük magunkban 
az érzékenységet a másik ember igényei, illetve 
érzései iránt, akkor is, amikor vigadunk.

Ezt értvén, talán egy újabb értelmezést 
tudunk adni a következő talmudi tanítás-
nak: „Az ember köteles annyira lerészegedni 
purimkor, hogy ne tudjon különbséget ten-
ni »átkozott Hámán« és »áldott Mordecháj« 
között.” Hogyan tudtak a Bölcsek ilyen álla-

A 3. oldal folytatása
potot elrendelni? Hol találunk olyan micvát, 
hogy veszítsük el a kontrollt magunk felett?

De az ajándékozás fenti értelmezése fé-
nyében láthatjuk, hogy az ivás micvája pont 
az ellenkezőjét kívánja elérni, mint amit 
gondolnánk. Bölcseink utasítottak minket, 
hogy purimkor alkohollal vigadjunk, hogy a 
világ valósága („átkozott Hámán” és „áldott 
Mordecháj”) elhomályosodjon. Ilyen álla-
potban nehéz másokkal foglalkozni, empá-
tiát gyakorolni. Mégis a Bölcsek azt akarták 
megmutatni nekünk: sohasem hagyhatjuk, 
hogy az önképünk elrontsa a másokkal való 
kapcsolatunkat. Az ajándékozás és adakozás 
micvája megvéd minket attól, hogy az öntelt 
Hámán csapdájába essünk. 

fordítás · Sárosi Gábor
forrás · innernet.org.il 
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ATalmud (Zevachim 88b) szerint a kü-
lönböző papi ruhák más-más bűnök 

feloldozására szolgálnak. A köpeny (meil) 
például segít abban, hogy letörölhessük a 
láson hárá, azaz a negatív beszéd bűnét. A 
Maharal megmagyarázza, hogy általánosan 
mi a kapcsolat a láson hárá és a papi öltözé-
kek között, valamint azt is, miféle speciális 
összefüggés van a láson hárá és a meil között.

A Maharal két dologra mutat rá. Először 
is a papi öltözékek a papi intézményt jelké-
pezik, a papok pedig megerősítik bennünk 
annak a koncepcióját, hogy bizony a zsi-
dóságon belül különböző szerepek létez-
nek. A judaizmus szerepközpontú vallás. 
Ez persze politikailag nem elfogadható a mi 
egalitáriánus társadalmunkban. Az ameri-
kai [és a magyar – a ford.] ideológia szerint 
mindenki egyenlő, és mindenkinek azonos 
jogai, szerepei, illetve lehetőségei vannak. 
Az Amerikai Egyesült Államokban min-
denkiből lehet miniszter.

A Klál Jiszráél (a zsidó közösség) más-
képp működik. Nem mindenki lehet főpap, 
kohén gádol. Az ember, amennyiben nem le-
vita származású, nem lehet csak úgy kapuőr 
a Szentélynél. A Klál Jiszráél szerepközpon-
tú vallás. Ez mind a férfiakra, mind a nők-
re vonatkozik. Más meghatározott szerepe 
van a nőknek, és más a férfiaknak. Ez vi-
szont olyan elképzelés, amely egyre kevésbé 
népszerű a nyugati társadalmakban.

A Maharal azt mondja, hogy a láson hárá, 
a negatív beszéd egy része abból a tényből 
ered, hogy az emberek nem akarják elfogad-
ni, hogy a különböző szerepek különböző 
személyiségeket kívánnak meg. Rengeteg 
láson hárá származik abból, hogy nem va-
gyunk eléggé toleránsak más emberek sze-
repeivel. Nem tudjuk megváltoztatni azt a 
tényt, hogy csak azért, mert másképp csi-
náljuk a dolgainkat, vagy különbözünk a 
szomszédainktól, esetleg másképp érezzük 
magunkat – az ő érzéseik, szerepeik is telje-
sen mások, ám ugyanannyira elfogadhatók, 
érvényesek lehetnek.

Egyes embereknek természetes hajla-
muk van arra, hogy báál cheszeddé, azaz 
nagyon jólelkű és törődő személlyé válja-
nak. Tegyük fel, hogy egy ilyen ember ta-
lálkozik valakivel, és szívességet kér tőle, 
ez a valaki pedig elutasítja a kérését, mire 
ő neheztelni kezd rá. „Milyen elvetemült 
egy alak! Ha a helyében lennék, én bizto-

san megtenném ezt érte.” Lehetséges, hogy 
az elutasítás annyira megviseli, hogy a csa-
lódottságát megosztja másokkal, és láson 
hárát terjeszt arról a személyről, aki cser-
benhagyta.

Az az igazság, hogy bár segítőkésznek és 
kedvesnek kellene lennünk akkor, amikor 
szívességet kérnek tőlünk, különböző em-
berek, mégis másképp, másféle érzések és 
másféle mérce alapján fogják gyakorolni a 
cheszedet („a jót tevést”), a jólelkűséget, ön-
zetlenséget.

Rá kell ébrednünk, hogy a földön külön-
böző emberek élnek, nem mindenki olyan, 
mint mi, épp ezért nincs is jogunk másokat 
kritizálni.

Vannak olyanok, akik képesek leülni és 
egész nap tanulni. Másoknak húszpercen-
ként szünetet kell tartaniuk. Aki persze 
rendelkezik az előző képességgel, azt lehet 
dicsérni, viszont másokat, akik nem, nem il-
domos kritizálni.

A papi ruházatok azok, ame-
lyek tudatosítják bennünk, hogy 
a Klál Jiszráél igenis szerepköz-
pontú vallás. El kell fogadnunk, 
hogy vannak különböző hivatá-
sok és személyiségek az egyének 
között.

Különösen a köpeny (meil) 
volt olyan ruhadarab, amely jó-
vátette az elkövetett láson hárát.

A Maharal úgy magyarázza, 
hogy a meil volt a leginkább feltűnő darab. 
Kék (techélet) anyagból készítették. Amikor 
valaki a meilt látta, akkor a mintázat-
ból is arra következtetett, hogy bizony egy 
„techéletből” készült anyagot lát. A techélet 
szín pedig képes arra, hogy egy asszociáció-
sorozatot indítson be (ezt a sorozatot írja le 
a Talmud a cicit micvájával kapcsolatban). A 
techélet látványa emlékeztethet minket a ten-
gerre. A tenger az égre, az ég pedig a szent 
trónusra, a Kiszé hákávodra. Tehát a techélet 
anyag látványa az Örökkévalót juttathatja az 
eszébe.

A Maharal azt mondja, hogy ez a kap-
csolat a meil és a láson hárá között. Elég 
sok láson hárá esetében azzal kell valamit 
kezdenünk, amit az elménk automatiku-
san meglát. A meil az elme gyorsaságát de-
monstrálja. Az elme gyorsabb is lehet, mint 
egy számítógép. A láson hárát ott kell kezel-
ni, ahol az ember tudata lakozik.

Képesek vagyunk egy másik embernek 
mind a jó, mind a rossz oldalát meglátni. 
Lehetséges, hogy a láson hárá nem is igazán 
azért számít bűnnek, mert a rosszat nyilvá-
nítjuk ki, mint inkább azért, mert felfedezzük 
a másikban a rosszat. Csakúgy, mint ahogy 
törekszünk arra, hogy a kékről a mennyei 
trón jusson eszünkbe, úgy egy másik ember-
ről is feltételezhetnénk a jó szándékot és fó-
kuszálhatnánk a pozitív személyiségjegyeire. 
Viszont választhatjuk a másik utat is, gondol-
hatunk csak a negatívra is.

Mindenkinek vannak jó és rossz vonásai. 
A kérdés csupán az, hogy mire figyel fel az 
ember: arra, ami a társában jó vagy arra, ami 
rossz? Arra, hogy a pohár félig tele van vagy 
arra, hogy félig üres?

Láson hárát olyan emberek mondanak, 
akik saját magukban a negatív érzéseket 
mélyítik el. A meil azt tanítja a számunk-
ra, hogy pozitív kapcsolatot alakítsunk ki 

azzal, amit vizuálisan befogadunk. Amikor 
találkozunk valakivel, meg kell próbálnunk 
meglátni benne a jót, a Celem Elokimot, az 
Örökkévaló képmását. Meg kell próbálkoz-
zunk azzal, hogy a negatív vonások, a go-
nosz felett átsikoljon a tekintetünk.

Báál Sém Tov a hetiszakasz kapcsán azt 
mondta: „Szeresd barátodat, mint önma-
gadat!” (3Mózes 19:18). Ez olyasmit jelent, 
hogy a társunkra úgy kell tekintünk, mint 
ahogy egy tükörben saját magunkat látjuk. 
Az ember sokkal elnézőbb a saját hibáival 
szemben. Megadja magának a kételyéből 
származó előnyöket, és úgy találja, hogy a 
hiányosságai ellenére is ő alapvetően jó em-
ber. Báál Sém Tov azt mondja, hogy így kell 
látnunk a többi embert is: „Igen, vannak hi-
bái. De alapvetően jó ember.”

fordítás · Sasvári Ildikó
forrás · torah.org

„Rá kell ébrednünk, hogy a 
földön különböző emberek 
élnek, nem mindenki olyan, 
mint mi, épp ezért nincs is 
jogunk másokat kritizálni.”

Hogyan érhetjük el, hogy a kékről 
a mennyei trón jusson az eszünkbe?
Rabbi Yissocher Frand

Tecáve
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épzeljük el a jelenetet: a zsidó nép ott 
áll a Szináj-hegynél, és épp most hall-

gatta meg a tízparancsolatot. Ekkor hűséges 
vezetőjük, Mózes, azt mondja nekik, hogy 
40 napra felmegy a hegyre, hogy még több 
Tórát tanuljon, és lehozza a kőtáblákat. A 
Tóra leírja, mi történt ezután:

„Midőn látta a nép, hogy Mózes késle-
kedik lejönni a hegyről, összegyülekezett a 
nép Áron körül és mondták neki: kelj föl, 
készíts nekünk istent, aki járjon előttünk, 
mert ez a férfiú, Mózes, aki felhozott ben-
nünket Egyiptom országából – nem tudjuk, 
mi történt vele. És leszedte magáról az egész 
nép az arany függőket, melyek füleikben 
voltak, és elhozták Áronhoz. Ő elvette ke-
zükből, és alakította azt a vésővel, és csinált 
belőle öntött borjút; és ők mondták: ez a te 
istened Izráel, aki felhozott téged Egyiptom 
országából.” (2Mózes 32:1–4)

Van egy alapvető kérdés: ha a zsidók épp 
most tapasztalták meg az Örökkévaló félel-
metes erejét a tíz csapás, a Vörös-tenger ket-
téválása és a szináj-hegyi megnyilatkozása 
során, hogy tudták ugyanezek az emberek 
teljes fordulattal az aranyborjút elkészíteni?

A válasz az, hogy a zsidók az aranybor-
jút nem azzal a szándékkal készítették, hogy 
imádják.

A következő történt: amikor Mózes azt 
mondta, hogy „felmegyek a hegyre 40 nap-
ra”, a szándéka 40 teljes nap volt. Az embe-
rek azonban tévedésből beleszámolták ezt az 
első napot is, így Mózest egy nappal előbbre 
várták vissza. (Pl. ma vasárnap van, ha azt 
mondjuk, hogy van egy hetünk valamire, 
nem egyértelmű, hogy ez a következő szom-
batig vagy vasárnapig tart.)

Így mikor a 39 nap letelt, a zsidók aggódni 
kezdtek, hogy hol van Mózes. Bár az embe-
rek tudták, hogy az Örökkévaló maga teszi a 
csodákat, mégis Mózes volt az, aki felemelte a 
botját, hogy a Vörös-tenger kettéváljon. Úgy 
bíztak Mózesben, mint a csapat vezetőjében, 
akihez csatlakoztak a feladat végrehajtására.

Így a 39. napon az elégedetlenkedők azt a 
hírt terjesztették a táborban, hogy Mózes már 
nem is fog visszajönni. Tényleg sikerült any-
nyi félelmet és aggodalmat kelteniük, hogy a 
Talmud azt mondja, az emberek szinte látták a 
halott Mózest. (Ilyen erős a szuggesztió ereje.)

A zsidók így érveltek: ha Mózes nem jön 
vissza, akkor választanunk kell egy helyette-
sítőt. Így született az aranyborjú. Nem mint 
bálvány, nem is az Örökkévaló elleni láza-
dásként, hanem, mint egy névleges vezető, 
egy ereklye a hiányzó Mózes helyett.

Mint tudjuk, a következő lépés a teljes 
bálványimádás.

Mi történt?
Maimonidesz magyarázata szerint a bál-

ványimádás nem egyszeri lépés, hanem fo-
lyamat. Régen kifaragtak egy darab követ, 
és „napistennek” nevezték el. Hálát akartak 
adni az Örökkévalónak, a Nap teremtőjének. 
De hamarosan már a napot magát imádták. 
Úgy hitték, hogy nem az Örökkévaló, ha-
nem valami más volt a végső forrása az erő-
nek és az üdvözülésnek.

Az emberek keresik az élet prioritásait, és 
gyakran tévútra jutnak.

Ma az emberek gyakran azt hiszik, hogy a 
pénz, a hírnév, a részvények, egy gyors számí-
tógép vagy a csinos külső a kiteljesedés és a 
boldogság forrása. Az igazi bálványimádás az, 
ha valamit, aminek viszonylagos a fontossá-
ga, úgy kezelünk, mint a legfontosabb dolgot.

A Tórából tudjuk, hogy az aranyborjú mi-
att egy Hur nevű ember tiltakozott. Hogy 
reagált erre a tömeg? Már olyan erős volt a 
bálvánnyal a kapcsolatuk, hogy Hurra tá-
madtak, és megölték.

Mikor Mózes lejött a hegyről, összetörte a 
táblákat, és azt mondta a zsidóknak:

Most még visszafordulhattok, hogy elkerül-
jétek a tragédiát. Hagyjátok abba az aranybor-
jú imádását, bizonyítsátok az Örökkévalóhoz 
való hűségeteket. Csak a zsidó nép 3 %-át kite-
vő Lévi törzs fogadta el Mózes szavait. A töb-
bi 97 % ragaszkodott a hibás álláspontjához.

Milyen gyakran tapasztalunk olyat, hogy 
valaki „romboló viszonyt” folytat, egyszerű-

en csak azért, mert már túl sokat fektetett 
bele. Csapdába kerülhetünk fizikai és érzel-
mi okokból is. És ha már egyszer benne va-
gyunk, nehéz kimászni belőle.

Los Angelesben elvégeztek egy kísérle-
tet. Egy vitacsoport vezetője felmutatott egy 
húszdollárost, és kihirdette: árverésre bo-
csájtom ezt a pénzt, aki a legtöbbet fizeti 
érte, az viheti. Azonban a második legma-
gasabb ajánlatot tévőnek is ki kell fizetnie a 
megajánlott összeget, de nem kap érte sem-
mit. Az aukció vidám hangulatban kezdő-

dött. Az ajánlatok hamar meghaladták a 20 
$-t, és hamarosan csak két ajánlattevő ma-
radt versenyben. Komoly lett a hangulat, vi-
lágossá vált, hogy valaki nagyon sok pénzt 
fog veszíteni. Mindkét fogadó megpróbálta 
túllicitálni a másikat, hogy ne az övé legyen 
a második legnagyobb ajánlat, mert az min-
dent elveszít. Pánik alakult ki, a két verseny-
ző foglya lett egy megnyerhetetlen helyzet-
nek. Végül a húszdolláros 76 $-ért kelt el.

Ez őrültség. Igaz a mondás: az életért 
folytatott harc a józanságért vívott harc.

A Chofec Chájim, a 20. század egyik leg-
nagyobb rabbija egyszer megkérdezte egy lá-
togatóját, hogy ő kohén, lévi vagy izraelita? 
(A kohénok és lévik is Lévi törzséből szár-
maznak.) A látogató azt válaszolt, hogy ő iz-
raelita – azaz nem Lévi törzséből származik.

A Chofec Chájim így folytatta: „A jövő-
ben fel fog épülni a Szentély Jeruzsálemben. 
Mindenki oda fog menni, az ajtóban tömeg-
jelenetek lesznek a bejutásért. A kapunál az 
őr mindenkitől meg fogja kérdezni, hogy 
kohén, lévi vagy izraelita. Csak a Lévi törzs-
ből származók mehetnek majd be, hogy elvé-
gezzék a szentélybeli szolgálatot. Az izraeli-
ták nagyon csalódottak lesznek: a lévik bent, 
az izraeliták kint. […] Tudod, miért van ez 
így? Azért, ami évezredekkel ezelőtt történt 
az aranyborjúval. Amikor Mózes kimondta 
híres szavait: hagyjátok abba a bálványimá-
dást, és tartsatok az Örökkévalóval, csak Lévi 
törzse válaszolt. Ezért a jövőben csak a Lévi 
törzséből származók hajtják végre a szentély-
beli szolgálatot. A többiek mind kint lesznek, 
mert az őseikre nem hatottak Mózes szavai.”

A Chofec Chájim folytatta: „Ebből egy 
alapvető dolgot tanulhatunk. Az életünkben 
sokszor előfordul, hogy meghallunk egy kis 
belső hangot: »Hagyd abba a bálványimádást!« 
Ekkor el kell gondolkoznunk, melyik táborba 
tartozunk. Biztosak vagyunk-e benne, hogy jó 
úton járunk? Mert a válasz nemcsak ránk van 
hatással, hanem a következő generációkra is. 

Mindenkinek eljön a saját pillanata. Ha meg-
halljuk a hangot, állást kell foglalnunk.”

Az aranyborjú tanulsága, hogy el kell gon-
dolkodnunk cselekedeteinkről. Sokat veszítet-
tünk-e a valódi prioritásainkból? Nem hagy-
tuk-e, hogy a tömeg magával sodorjon? Ami 
ártatlanul kezdődik, tragikusan végződhet.

A bálványimádás ma is létezik. Remény-
ked jünk, hogy ki tudjuk irtani ezt a be  teg  séget.

fordítás · G. Sz. 
forrás · aish.com

Az aranyborjú tegnap és ma
Rabbi Shraga Simmons

Ki tiszá

K

Az aranyborjú tanulsága, hogy el kell gondol-
kodnunk […] veszítettünk-e a valódi prioritása-
inkból? Nem hagytuk-e, hogy a tömeg magával 
sodorjon?
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ezdjük egy tórai rejtvénnyel: bizonyos 
parancsolatokat az evéssel teljesítünk 

(pl. a maceszevés pészáchkor), míg másokat 
a gondolkodással (pl. tóratanulás). Bizonyos 
parancsolatokat a beszéden keresztül telje-
sítünk (pl. a Smá), míg másokat a hallás ál-
tal (pl. a sófárfújás ros hásánákor). De van-
nak olyan parancsolatok, melyeknek úgy 
teszünk eleget, hogy teljesen elmerülünk – 
azaz a testünket teljesen beborítja a paran-
csolat. Próbáld meg kitalálni, hogy melyek 
ezek, mielőtt tovább olvasol! …

Négy „belemerülés”
Négy olyan parancsolat van, amely a test tel-
jes belemerüléséről szól:

1. Sátor – szukotkor az a parancsolat, 
hogy teljesen körülvegyük magunkat azál-
tal, hogy a sátorban lakunk.

2. Mikve – megfelelő időközönként tel-
jesen alámerülünk a mikve tisztító vizében.

3. Izrael földje – parancsolat, hogy fizika-
ilag Izrael földjén tartózkodjunk.

Ez a három hasonló abból a szempontból, 
hogy mindegyik egy bizonyos helyen való 
belemerülésről szól.

A negyedik a szombat. 
Amikor eljön a szombat, új dimenzióba 

kerülünk, az idő dimenziójába. Így a szom-
bat minőségileg különbözik. Nem szent hely, 
ahova el kell utaznunk, hanem olyan szentség, 
amely mindig eljön hozzánk, egyszer minden 
héten. És míg a sátorból kimehetünk, vagy 
elhagyhatjuk Izrael földjét, a szombat olyan 
szilárdsággal és folytonossággal rendelkezik, 
amely túllép a tér korlátain. Ez egy „bárhol-
a-világban-töltött” ingyenes nyaralás. Nincs 
hozzá szükség utazási irodára.

Szent anyag
De mi az a „szentség”? A héber kedusá szó 
rendelkezik azzal a mellékes értelemmel is, 
hogy független, különálló. Péntek este kidust 
csinálunk azért, hogy elválasszuk egymástól a 
szombatot és a hétköznapokat. És a kidusin, a 
házasságra használt szó eredete is, azaz hogy 
az a személy, akivel összeházasodom, különle-
ges státuszt kap minden más emberhez képest.

A szentség, bármilyen alakot öltsön is, olyan 
metafizikai anyag, melyet a lelkünk képes ész-
lelni. Néhány évvel ezelőtt éppen visszatértem 
Izraelbe egy egy-két hónapos amerikai út után. 
Szerdán repültem Izraelbe, s néhány perccel az 
után, hogy leszálltam a gépről, megláttam valakit, 
aki tollat ragadott, és írni kezdett. Ösztönösen 
azt mondtam magamnak: „Hé, szombaton nem 
írunk!”. Majd rájöttem, hogy szerda van.

Összezavarodva végül megértettem, hogy 
az a tapasztalat, hogy visszaérkeztem Izraelbe, 
azt eredményezte, hogy elárasztott a szentség 
– és ösztönösen összekapcsoltam ezt a szom-
bat érzésével. A forma eltérő lehetett, de az 
anyag ugyanaz volt. Mert ahogyan Izrael a 
szentséget jelenti a térben, a szombat a szent-
séget jelenti az időben.

Szombat és a Szentély
A hetiszakasz elején Mózes összegyűj-
ti (vájákhél) a zsidókat és a következőket 
mondja nekik:

„Hat napon át munkálkodjatok; a hete-
dik nap pedig szent legyen előttetek… Ne 
gyújtsatok tüzet a ti házaitokban szombat-
napon!” (2Mózes 35:2–3)

Rögtön ezután a Tóra leírja azokat a fel-
adatokat, melyek a Szentély – a judaizmus 
legeslegszentebb helyének – megépítéséhez 
szükségesek. Valójában a hetiszakasz hát-
ralevő több mint 100 sora a Szentély építé-
sének hosszadalmas, részletes leírása. Miért 
helyezi a Tóra ilyen élesen egymás mellé a 
Szentély megépítését és a szombat megtar-
tásának parancsolatát?

Mert a szombat és a Szentély egy és ugyan-
az. Mindkettő kapcsolat egy transzcendens 
dimenzióval. A zsidó nép 2000 éves szám-
űzetése során, a Szentély lerombolását kö-
vetően a szombat szentélyként szolgált. Egy 
„helyként”, ahol visszaállíthatjuk és felfrissít-
hetjük a szemléletünket egy olyan világban, 
amely gyakran ellenséges a Tóra értékeivel 
szemben. Ahogy a mondás tartja: „Ahogy a 
zsidók tartották meg a szombatot, úgy tartot-
ta meg a szombat a zsidókat.”

A teremtés mikrokozmosza
De a szombat és a Templom közötti kapcso-
lat sokkal mélyebb. A fent említett sorokban 
a Tóra megtiltja a meláchát (munkavégzést) 
mint a szombat megszegését. Ez rejtélyes, 
mivel a tűzgyújtásra való hivatkozáson kívül 
sehol máshol nem található meg a Tórában 
a meláchá meghatározása. Képzeljük el, aho-
gyan Mózes lejön a Szináj-hegyről, és azt 
mondja az embereknek, hogy ne végezzenek 
meláchát, különben halálbüntetés vár rájuk. 
Az első dolog, amit ebben az esetben szeret-
nék tudni, hogy mi a meláchá.

A Talmud (Sábát 73a) így magyarázza: 
a Tóra azért helyezi egymás mellé a szom-
batot és a Szentélyt, hogy megtanítsa ne-
künk azt, hogy azok a tevékenységek, me-
lyeket a Templom építése során végeztek, 
ugyanazok, mint amelyek tiltottak szomba-

ton. Például, mivel a Templom építése során 
varrtak, nem varrunk szombaton; mivel főz-
tek akkor, nem főzünk.

Önkényesen hangzik? Aligha. A kab ba-
lis ták így magyarázzák az összefüggést:

Mivel az Örökkévaló hat nap alatt terem-
tette a világot, és megpihent a hetediken, 
abbéli erőfeszítésünk során, hogy olyanok 
legyünk, mint ő, meg kell pihennünk a he-
tediken. De milyen módon pihent meg az 
Örökkévaló a hetedik napon? Ehhez először 
tudnunk kell, hogy milyen alkotó cselekede-
teket hajtott végre a hat nap alatt.

A megoldás kulcsa a Templom, amely 
az univerzum mikrokozmoszát jelképezi – 

mindazon energiák, minták és források ki-
vonata, melyek megtalálhatók az anyagi vi-
lágban. Becálél, a Templom főépítésze azért 
értette meg az építkezés tervrajzát, mert 
megértette a Teremtés kódját. A Becálél név 
jelentése: „Isten árnyékában”.

Ezért a teremtés mikrokozmosza a Temp-
lom építése, ugyanis a közben végzett tevé-
kenységek pontosan megfelelnek azon csele-
kedeteknek, melyeket az Örökkévaló hajtott 
végre (úgymond) a világ megalkotása során. 
Mivel a Templom építéséhez szükség volt az 
írásra, úgy utánozzuk az Örökkévaló meg-
pihenését, hogy nem írunk szombaton.

A tiltott szombati tevékenységek – meláchá 
– különböznek a „munka” világi definíciójá-
tól. Mert szombaton nem tartózkodunk az 
„erőfeszítéstől”, csupán az „alkotó cseleke-
detektől”. Például meg lehet engedve, hogy 
egy nehéz dobozt felvigyünk a pincéből a 
padlásra, ugyanakkor tilos gyufát gyújtani. 
A doboz mozgatása nem eredményez válto-
zást a tárgy állapotában, míg a gyufa meg-
gyújtása határozottan igen.

Béke és harmónia
A hatás mély. Amikor szombaton abbahagy-
juk az alkotást, már nem érezzük a szüksé-
gét annak, hogy harcoljunk a minket körül-
vevő világgal.

A Tóra azért választja kifejezetten a „tűz-
gyújtást” példaként a meláchára, mivel az 
összegzi azokat a megosztó, égető energiá-
kat, melyeket a szombat igyekszik elkerül-
ni. Ahelyett hogy akaratunkat ráerőltetnénk 
a világra, harmóniában vagyunk vele. Nem 
vezetünk autót, nem dolgoztatunk állatot, 
de még egy fűszálat sem tépünk le.

Vájákhel

Szombat: az idő szentélye
Rabbi Shraga Simmons

K

folytatás a 8. oldalon
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Szombaton mindannyian királyok va-
gyunk. A megnövekedett spiritualitást, amely 
megtölti a szombat napját, a spirituális cél-
jaink megvalósítására használjuk. Erre össz-
pontosítunk az imádkozáson, a tóratanu-
láson, az ünnepi étkezéseken, valamint a 
családdal és barátokkal való együttléteken 
keresztül. Ezért vájákhél a hetiszakasz neve, 
amely egységet jelent. Hetente egy nap nincs 
versengés. Csak az áramlás van.

Szünetet tartani
A közösségi béke mellett a szombat a sze-
mélyes békét is elhozza. A modern ember a 
hét hat napján beleragad a mobiltelefon, az 
e-mail és a fax körforgásába. A szombat a 
lehetőség arra, hogy hátralépjen és egy pilla-
natra kiszabadítsa magát a szorításból.

Sok évvel ezelőtt interjút készítettem egy 
híres rocksztárral, aki a pályája csúcsán volt. 
(Elnézést, nem mondok nevet.) „Mondd 
csak – kérdeztem –, mi a legnagyszerűbb 
abban, hogy valaki rocksztár? A hírnév? A 
pénz? Bejárni a világot?”

Egy pillanatra elgondolkodott és azt vála-
szolta: „A legjobb abban, hogy rocksztár vagy, 

az, hogy minden este felmész a színpadra.”
Nagyon jó meglátás, gondoltam. „Akkor 

mondd meg nekem – kérdeztem –, mi a leg-
jobb abban, hogy felmész a színpadra min-
den este? A tömeg, amely imád téged? A 
bömbölő zene és a vakító fények? A hihetet-
len bulihangulat?”

Teljesen őszintén rám nézett, és azt 
mondta: „A legjobb abban, hogy minden 
este a színpadon vagyok, az, hogy senki sem 
tud telefonon elérni.”

Itt van egy ember, akinek mindene meg-
volt – pénz, hírnév, tisztelet. És amire vá-
gyott, az a szünet volt.

A zsidók számára a szombat jelenti a szü-
netet. Nem arra buzdít bennünket, hogy 
hagyjunk fel a hétköznapi világunkkal, ha-
nem hogy tartsuk meg azon képességünket, 
hogy függetlenek legyünk tőle. A szombat 
egyensúlyt és távlatot ad az életünknek és a 
hetünknek. Ahogyan a kocka hat lapja a tö-
mör középpontjától nyer formát és szilárdsá-
got, ugyanígy a hetünk hat napját a szombat 
egyensúlyozza ki, a belső dimenzió.

Elhozni a megváltást
És a szombat az, ami a kulcs a zsidó jövőhöz.

A Talmudban (Sábát 118B) ez áll: „Ha 
minden zsidó csupán két szombatot tarta-

na meg helyesen, akkor megtörténne a vég-
ső megváltás.”

Miért szükséges az, hogy két szombatot 
tartsunk meg helyesen? Miért nem elég egy?

Ég és föld a különbség az első és a második 
szombat között. Egy helyesen, de önmagá-
ban megtartott szombat bizonyosan felemelő 
lenne spirituálisan, de ez még nem az a faj-
ta szombat, amely elvezet a megváltáshoz. 
Többnek kell lennie egynél, a szombatnak 
„bele kell folynia” a következő hétbe, felemel-
ve minden cselekedetünket és gondolatunkat.

A szombat nem a hetünk vége, inkább a 
középpontja és az energiaforrása. A második 
szombat, melyhez egy ilyen hét után közele-
dünk, teljesen más. Spirituális csúcsot jelent, 
nem spirituális szigetet. Ez az a fajta szom-
bat az, melynek megtartása el fogja hozni a 
megváltást. Ez egy hét és egy világ szom-
batja (lásd Kedusász Hálévi, Ki Sziszá 31:13).

És ez nagyszerű és tartós béke, melyre a 
népünk áhítozik.

Most pénteken, naplementekor próbáld 
ki a következő gyakorlatot: szorítsd ökölbe 
a kezedet 60 másodpercig, aztán engedd el! 
Barátaim, ez a szombat.

fordítás · Domán Sándor
forrás · aish.com

ózes második könyve, a Smot (nevek) a 
zsidó élet alapvető tanulságával zárul 

– a felelősséggel. A Tóra hosszan részlete-
zi a miskán (pusztai Szentély) építésénél fel-
használt anyagokat és anyagiakat. Magának 
Mózesnek kellett elszámolnia a miskán 
munkáiról, valamint a költségekről, arról, 
amibe ez az óriási vállalkozás került. A Tóra 
így tanít: a zsidó életben nem lehetnek elvar-
ratlan szálak – sem a nyilvános, sem a ma-
gánélet terén. „Ádám muád leolám” – szól 
a tórai törvény –, az ember mindig felelős-
séggel tartozik és elszámoltatható a cseleke-
deteiért, viselkedéséért. Az élet végén min-
denesetre eljön majd ez a felelősségre vonás 
mindannyiunk számára. Ezért olyan fontos, 
jelentős és lényeges végül minden, amit csak 
teszünk életünk során, tűnjön is az bármi-
lyen jelentéktelennek és apróságnak az adott 
pillanatban. Mert végül számot kell adnunk 
szavainkról, cselekedeteinkről, viselkedé-
sünkről.

A Tóra Smot könyve az Isteni Jelenlét le-
írásával zárul, amint az, úgymond, látható 
és érezhető volt a zsidók sivatagi táborában. 
Ramban azt tanítja, hogy a Smot befejezé-

se így mutatja be, amint Izrael népe újra az 
ősapák és ősanyák szintjére kerül, hiszen 
az ő otthonaikban volt érezhető az Isteni 
Jelenlét. Az Isteni csak ott érzékelhető, ahol 
jelen van a felelősség minősége. A felelős-
ség folyamatos magatartás, nem alkalmi 
spirituális csúcs, nem a lélek tovatűnő exta-
tikus élménye, hiszen azok a pillanatok rit-
kák, mulandók, és többnyire illuzórikusak. 
Ezzel szemben a mindennapok embert pró-
báló taposómalmában felelősségteljes, lojá-
lis embernek lenni – ez a valódi út, melyen 
haladva megtapasztalhatjuk a spiritualitást, 
annak normális, természetes és legkívánato-
sabb állapotában.

Hiszem, hogy ez az ok, amiért a zsidók-
nak saját erőfeszítésükkel és munkájuk-
kal kellett felépíteni a sivatagi miskánt. A 
miskán létrejöttét számos csodálatos és ter-
mészetfeletti esemény kísérte. Képtelenség 
lett volna pusztán emberi erőfeszítések árán 
létrehozni a menórát, a briách hátichont és a 
többi tárgyat. Akkor hát miért nem „szállt” 
egyből az égről a földre a miskán? Miért kel-
lett Becálélnek, Oholiovnak és a többi zsi-
dó mesternek annyit dolgoznia szorgalma-

san valaminek a létrejöttén, ami így is, úgy is 
természetfeletti építmény? A válasz abban a 
felelősségben és számon kérhetőségben rej-
lik, amellyel az emberi erőfeszítés egy adott 
cselekedethez viszonyul. Az ember egyedül 
semmit sem tudna véghezvinni. Isten még-
is azt kéri, hogy adjunk bele minden tő-
lünk telhetőt az adott feladatba. És ezekért 
az erőfeszítéseinkért és az árért, amit fize-
tünk, felelősséggel tartozunk, számon kér-
hetők vagyunk. Ha helyesen, őszintén és 
becsületesen belefektetjük, amit tudunk, ak-
kor erőfeszítéseink, időnk és tehetségünk ál-
tal felépülhet egy miskán. Ha azonban úgy 
gondoljuk, hogy nem tartozunk felelősség-
gel tetteinkért és próbálkozásaink hiábava-
lók, vagy ami még rosszabb, lényegtelenek, 
akkor a miskán építésének egész élménye el-
veszik. Ez pedig szomorú, tragikus. Ezért 
hát „cházák, cházák, venitcházék”, erősítsük 
meg magunkban az isteni szolgálatot és fe-
lelősségérzetet, hogy még napjainkban, a mi 
időnkben felépülhessen újra a Szentély!

fordítás · Csordás Devorá
forrás · torah.org

Pikudé

Hogyan zárul Mózes második könyve
Rabbi Barel Wein

M

a 7. oldal folytatása
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„Az életben 
a legértékesebb dolog az idő”

 Chájim Vitál rabbi élete
Kurucz Ákos
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rabbi, akiről ez a cikk szól, 
Itáliában született a luách 

(a zsidó naptár) szerinti 5303-
ban, az európai időszámítás 
szerinti 1543-ban. Mivel csa-
ládja Olaszországból, Calabria 
városából származott, Vitál rab-
bit gyakran a „calabrese” néven 
emlegették, ami olaszul annyit 
tesz, hogy „calabriából szárma-
zó”.

Chájim Vitál édesapja – aki 
szintén rabbi volt, és Joszef volt 
a neve – szóférként is tevékeny-
kedett. Igen keresett szófér volt, 
szakmája egyik legnagyobb re-
putációnak örvendő művelője 
volt. Olyan szóférként vált is-
mertté, aki szentséggel és spiri-
tuális tisztasággal teli tfilineket 
(imaszíjakat) készített. Azt be-
szélték a kortársak, hogy a 
Joszef rabbi által írt tfilin köze-
lebb vitte viselőjét a kabbala tit-
kos tanaihoz. A kor egyik leg-
nagyobb rabbija, a Sulchán Áruch 
szerkesztőjeként ismert Joszef 
Káró – akit egyik főművének 
címe után Bét Joszef néven is-
mertek – azt mondta, hogy az ő 
mágidja (tanító angyala) azt súg-
ta neki, hogy a világ fele csupán 
a Joszef rabbi által írt imaszíjak 
erényeinek, az imaszíjai által ge-

nerált érdemeknek köszönheti a 
létezését.

Az előző számban megismer-
kedtünk a Szent Álsich rabbival, 
aki a kor szellemi központjá-
nak, Cfátnak volt az egyik leg-
nagyobb rabbija. Ráv Álsich lett 
Chájim Vitál tanítója. Ennek 
a története a következő: a fent 
említett Joszef Káró, alias Bét 
Joszef tanító angyala titokban 
elment Álsich rabbihoz. Azt ta-
nácsolta ráv Álsichnak, hogy ve-
gye szárnyai alá Chájim Vitált, 
ne sajnáljon semmilyen erőfe-
szítést, teljes szívével és minden 
erejével ráv Vitál tanításával tö-
rődjön, mert egy napon Vitál lesz 
szellemi értelemben Joszef Káró 
utódja. Chájim Vitál lesz ugyan-
is az a rabbi, aki Káró „trónjára 
fog ülni”.

Nemcsak a Szent Álsich ta-
nította őt, hanem a számunkra 
már ismert Rámák, azaz Móse 
Cordovero rabbi is. A kabba-
la legsugárzóbb csillagai adták 
át tudásukat az ifjú Vitálnak. A 
„cfáti iskola” egyik rangidős rab-
bija, Sábtáj Lapidot rabbi meg-
látta ráv Chájimban a kivételes 
lehetőséget. Lapidot rabbi fel-
ismerte, hogy Vitál kivételes te-
hetség, és kivételes magasságok-

ba lesz képes eljutni. Ösztökélte 
őt, hogy hagyjon fel minden ma-
teriális dologgal. Azzal érvelt, 
hogy az életben a legértékesebb 
dolog az idő, ne foglalkozzon 
semmi olyannal, ami a tanulás-
tól veszi el az idejét. Ha minden 
idejét a tanulásnak szenteli, el-
képzelhetetlen magasságokat – 
és mélységeket – érhet el.

Pár szó az időről. Az idő fo-
galma a zsidóságban eltér a más 
vallások által vallott időfoga-
lomtól. Más kultúrák szerint az 
idő leginkább egy lineáris vala-
mi. Indul valahonnan, megy elő-
re, visszafordíthatatlanul halad 
egy irányba. Megy előre, amit az 
évek számának növekedése jelez. 
Az idő ezek szerint egy egye-
nes vonallal jellemezhető. A ju-
daizmus időfogalma más: az idő 
a zsidóságban egy spirálhoz ha-
sonlítható. Ha papírból kivá-
gunk egy spirált, és a spirált a vé-
génél fogva rögzítjük, a spirál a 
felfelé haladó meleg levegő mi-
att elkezd lassan spirális moz-
gást végezni. A zsidóság szerint 
ilyen az idő. Nem valami előre-
haladó lineáris dolog, hanem egy 
ugyanoda mindig visszatérő fo-
galom. Huszonnyolc évenként 
a Föld visszatér abba a csillagá-
szati állapotba, amelyben a világ 
teremtésekor volt. Rendszeresen, 
huszonnyolc évente (legközelebb 
röpke 26 év múlva) elvégezzük a 
napszentelés szertartását, ezzel 
emlékezünk arra, hogy a Föld, a 
Nap és minden égitest pontosan 
abban a helyzetben van, ahogy 
a világ teremtésekor állt. Hétről 
hétre nem előre megyünk az idő-
ben, hanem visszatérünk – mint 
egy spirál – abba a helyzetbe, 
amely ben a teremtés hat napja 
után került a világ.

Huszonhat éves korában Chá-
jim Vitál belefogott a Zohár (A 
ragyogás könyve) kommentárjá-
nak a megírásába. A kommentár 

megírásakor a Rámák által adott 
tanítások szolgáltak iránytűként 
a számára. 1569-et írtak ekkor. 
A következő évben gyökeres for-
dulatot vett az élete. 1570-ben 
megérkezett a városba – Cfátról 
van szó természetesen – a Szent 
Ári, Jichák Luria Askenázi. A 
sors úgy hozta, hogy Chájim 
Vitál – akiről Bét Joszef angya-
la azt mondta ráv Álsichnak, 
hogy a legkiemelkedőbb szel-
lemi nagyság lesz – nem került 
kapcsolatba Árival. Egy város-
ban éltek, de Ári nem tanítot-
ta Vitált, mert ő Rámák tanít-
ványa volt. Ahhoz, hogy Vitál 
elérje a neki jósolt tudásszintet, 
Árinak kellett volna őt taníta-
nia. Az nem lehet, hogy az an-
gyal tévedett! Rámák betöltötte 
a küldetését, amit tudott, átadott 
Vitálnak, majd visszaadta a lel-
két az Örökkévalónak. Vitál rab-
bi nélkül maradt, így kézenfek-
vő volt, hogy Ári tanítványa lesz.

Pár hónappal a halála után 
Rámák megjelent Vitál álmá-
ban. Vitál megosztott egy kér-
dést volt tanítójával: az égben 
Rámák vagy Ári módszere sze-
rint tanulmányozzák a kabbalát? 
Rámák a következőt válaszolta: 
„mindkét módszer helyes és igaz. 
Az enyém az egyszerűbb, azok-
nak való, akik kezdők a kabba-
la tudományának ismeretében. A 
te mostani rabbid, Ári a kabba-
la mélységeit tanítja. Megsúgom 
neked, hogy itt a mennyben én is 
Ári szerint tanulok.”

forrás · 
jewishvirtuallibrary.com
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ateshead 78 ezres lélekszá-
mú észak-angliai kisváros, 

ahol igen jelentős zsidó közösség, 
mintegy 500 család él – a helyi-
ek talán nem véletlenül nevezik 
a környéket Kis Jeruzsálemnek. 
A holokauszt után rengetegen 
érkeztek a településre, ahol ma 
a legnagyobb ortodox oktatá-
si központ található, Izraelt és az 
Egyesült Államokat nem számít-
va. Gatesheadben van Eu ró pa leg-
nagyobb jesivája is, az 1929-ben 
Reb Dovid Dryan által alapított 

mikor Sir Donald Wolfit, 
egyike az utolsó nagy an-

gol színészeknek, a halálos ágyán 
feküdt, az egyik fiatal színész így 
szólt hozzá: „Sir Donald, egy 
olyan élet után, amely ennyire tele 
volt sikerrel és dicsőséggel, nehéz 
lehet meghalni…” Sir Donald 
erre azt felelte: „Meghalni köny-
nyű. … Komédiázni nehéz.”

A mondás szerint a gyávák sok-
szor halnak meg. Ugyanez igaz a 
színészekre. Bárki, aki már állt úgy 
nézőközönség előtt, hogy a hete-
kig gyakorolt szövege laposan hul-
lott a padlóra a fülsiketítő csend-
ben, megérti Sir Donald érzéseit.

A vígjáték azért nehéz műfaj, 
mert nem igazán értjük, hogy 
mi nevetteti meg az embereket. 
Tudjuk, hogy mi vicces, mert ne-
vetünk rajta, de megpróbálni ki-
vonni a komédia esszenciáját, és 
elvek, illetve szabályok rendsze-
révé tenni nem könnyű. A vicc 
egyik alapvető eleme a képtelen-
ség. Egy piros bohócorrot viselő 
király látványa vicces, ha ugyan-
ezt egy bohóc viseli, az nem. 

A képtelenség aspektusa alatt 
egy mélyebb gondolat húzódik 
meg – az abszurditás. Elvárjuk, 
hogy a világ eseményei egy bizo-
nyos természetes rend szerint ha-
ladjanak. Amikor ezek az esemé-

nyek hirtelen tótágast állnak, az 
eredmény a humor. És ez elvisz 
minket a komédia másik elemé-
hez: a hirtelen fordulathoz. A hu-
mor egy bizonyos titokzatos dol-
gon, az időzítésen múlik. Az az 
információ, amely megnevetteti 
a közönséget, egy adott időinter-
vallumban kell, hogy megjelen-
jen. Ha túl gyors, a nevetés elhal, 
még mielőtt megszületett volna. 
Ha túl lassú, a viccet „megtávira-
tozzák” – az emberek számítanak 
rá, és nem lesz csattanója.

A tökéletes időzítés
Purim egyik legjellegzetesebb 
as pektusa a hippuch – a hirtelen 
fordulat. Hámán akasztófája ké-
szen állt, és Mordechájt várta. A 
„zsidó kérdés végső megoldását” 
elrendelő leveleket már 127 nyel-
ven kiküldték a perzsa biroda-
lom összes szegletébe. És akkor 
egy pillanat töredéke alatt min-
den a feje tetejére állt. 

A tragédia és a komédia közti 
egyetlen különbség a befejezés. A 
purimi történet egy klasszikus ér-
telemben vett komédia: látszólag 
minden a tragédia felé mutat, de 
egy pillanat alatt az egész tótágast 
áll. Purim különleges örömteli ízét 
a teljes fordulatnak és a tökéletes 
időzítésnek az ötvözete adja.

Komédia szemben a 
nevetségességgel
Amit ma komédiaként emlege-
tünk, legnagyobbrészt csak ne-
vetségesség. Hol van a valódi 
komédia, amely őszinte, felsza-
badult nevetést fakaszt?

Úgy tűnik, hogy egy olyan világ-
ban, ahol a cinizmust bölcsesség-
ként adják el, elveszítettük a valódi 
komédiát. Eltűnt, és a helyén csak 
az idétlenül vigyorgó gúny maradt. 

A zsidók mindig is ismertek 
vol tak a humorukról. Mintha 
a világ úgy gondolná, hogy van 
valami különlegesen zsidós a hu-
morban, és hogy a humor a zsi-
dóság egyik lényegi eleme. De 
hogy tolerálhatja a komoly vallás 
a könnyed humort?

A humornak nem kell köny-
nyednek lennie. Nem kell gúnyo-
lódáshoz, csúfolódáshoz vezetnie. 
A komédiázás komoly do log. 

Zsidó humor
A zsidó humor az abszurdról szól. 
Magáról az emberi létezésről. 
Arról, hogy egy olyan világban 
élünk, ami értelmetlennek tűnik:

„Fehéroroszország, tél köze-
pe, hőmérséklet: mínusz 45 fok. 
Majse és Slajme reszketve fek-
szenek az elnyűtt kabátjaik-
ban. Majse így szól Slajméhoz: 
»Slajme, csukd be az ablakot, hi-
deg van kint!« »Majsele, és ha be-
csukom, akkor meleg lesz kint?«” 

Vagy: 
„Nem akarok olyan klub tagja 

lenni, amely engem is felvenne a 
tagjai közé.” 

Minden zsidó vicc mögött egy 
zsidó könny van. A kétezer éves 
száműzetés keserédes érzése. Bá -
natkönnyek. Örömkönnyek.

Az utolsó nevetés
Az ünnepi étkezések után éne-
kelt zsoltárban (Sir hámáálot) van 
egy sor, mely a Messiás eljövete-
lét várja. „Akkor majd megtelik 
a szánk nevetéssel…” Amikor el-
jön a Messiás, egy pillanat alatt 
fog megtörténni az egész, és 
minden teljesen a feje tetejére fog 
állni. 

Úgy, mint a purimi történet-
ben, a Messiás krízisben, ka-
tasztrofális felfordulásban fog el-
jönni – hippuch (fordulat). Nem 
fogja fokozatos javulás megelőz-
ni. A legsötétebb órában fog jön-
ni, amely mindig a hajnal előtt 
van. 

A zsidó nép keserédes humora 
akkor átalakul édes humorrá. Nem 
lesz többé kissé szomorkás mel-
lékzöngéje. A gúny le lesz taszítva 
a trónjáról. A szánk megtelik majd 
nevetéssel. Ez a felfedezés neveté-
se, a teljes megértés nevetése lesz. 

Akkor látni fogjuk, hogy en-
nek az Életnek nevezett abszurd 
komédiának az elemei, hogyan 
illeszkednek össze.

Akkor miénk lesz a utolsó ne-
vetés.

fordítás · D. Ch.
forrás · innernet.org.il

Az utolsó nevetés
Yaakov Asher Sinclair

Szökés „Micrájimból” teherautón  
Arató Mátyás

A

Gateshead Talmudical College 
 melyet ,(ישיבת בית יוסף גייטסהעד)
az akkor már 91 éves, de még-
is igen aktív Chofetz Chaim is 
lelkesen támogatott, olyannyi-
ra, hogy a jesiva vezetőit is ő ne-
vezte ki. A jesivában elsősorban 
brit diákok tanulnak, de sokan 
érkeznek Izraelből, Amerikából, 
Európa országaiból, de Dél-
Afrikából, Dél-Amerikából, il-
letve Ausztráliából is.

A jesiva egyik, ha nem a leg-
ismertebb maggid siurja (előadó-

ja) Rabbi Ezriel Rosenbaum, aki 
Budapesten született 1942-ben, 
emigrálása előtt pedig abban a 
paksi jesivában tanult, mely az 
egyetlen, ha rövid időre is, de 
működő jesiva volt a kommu-
nista hatalomátvétel után. Rabbi 
Rosenbaum az 1956-os forra-
dalom után emigrált a sziget-
országba. Az alábbi történet a 
Lativ Kolel 2012. februári (5772. 
svát) angliai útjának első állomá-
sán, Gatesheadben hangzott el a 
rabbi lakásán.

Először 1950-ben akartunk ki-
menekülni Magyarországról, de 
az apámat elkapták, 9 hónapot 
ült börtönben emiatt, ugyanis ez 
nagyon nagy avére, azaz bűn volt. 
Hét-nyolc éves lehettem ekkor. 
Emlékszem, álltunk a Nyugati 
pályaudvaron, mikor apámat vár-
tuk haza. Több százan voltunk, 
mindenki a férjét, apját, fivérét 
várta. Emlékszem, akartam vala-
milyen ajándékot adni az apám-
nak. Kaptam az iskolában egy új 
ceruzát. Nem tudom miért, biz-

G
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tosan jól tanultam, és adtak ne-
kem egy ceruzát. Amikor az apám 
megérkezett, és leszállt a vonatról, 
odaadtam neki az ajándékot.

Néhány évvel később, 1956-
ban egyik péntek este hoztam 
magammal tálesz in tfilint. A hú-
gom akkor tízéves volt, még a bát 
micve előtt állt. A pénzemet és a 
tálesz in tfilint is neki adtam, le-
gyen ő a „sábesz goj”. Akkor el-
követtem egy hibát – csak hogy 
tudjátok –, valójában nem kellett 

volna a tálesz in tfilint nekiad-
ni, ugyanis a gemore azt mondja, 
hogy ha találsz egy tfilint az ut-
cán, nem hagyhatod ott, fel kell 
venned a fejedre, de én ezt nem 
tudtam akkor. Az oroszok vagy a 
magyarok minden egyes percben 
világítórakétát lőttek fel az égre, 
mely bevilágította a környéket.

Minden egyes fellőtt raké-
ta elvakított bennünket, ráadá-
sul nyílt terepen voltunk, bárki 
megláthatott minket. Az úton, a 
víz mellett, mindenhol le kellett 
feküdni, hogy ne vegyenek min-
ket észre. Legalább ötven-hat-
van rakétát számoltam össze, de 
biztosan több volt ennél. Tudták, 
hogy ki akarunk szabadulni. 
Körülbelül negyvenen voltunk, 
teherautóval vittek minket az-
tán. Körülbelül kétszáz zsidó 
gyűlt össze a környékről, akik el 
akarták hagyni az országot.

A helyeket előre meg kellett vál-
tani, de mi, gyerekek is felugrál-
tunk az autóra. Tulajdonképpen 
az kapott helyet, aki ügyes volt, és 
idejében helyet szerzett magának 
a teherautó platóján. Vajon hány 
ember fér el átlagos körülmények 
között egy teherautón? Talán tíz? 
Esetleg húsz? Pontosan emlék-
szem, több mint negyvenen vol-
tunk. Olyanok voltunk, mint a 
konzervben lévő szardínia.

Magyarországon ebben az idő-
ben az államhatalom hamis út-
jelző táblákat helyezett el az em-
berek megtévesztésére. A táblán 
ugyan Bécs szerepelt, de ez nem 
volt igaz, ugyanis az embereket 
Csehszlovákia felé irányították. 
Tudtuk, ha Csehszlovákiába ju-
tunk, akkor a helyzetünk csakis 
rosszabb lehet. Valójában fogal-
munk sem volt, merre megyünk 
egész éjjel a sötétben. Siettünk, 
hogy átjussunk a határon, még 

mielőtt világos lesz, hiszen nap-
pali fénynél sokkal több az esé-
lye, hogy elkapják az embert.

Leszálltunk a teherautóról, és 
két csoportban folytattuk tovább 
az utat. Húsz fő ment előre, má-
sik húsz pedig kissé lemaradva, 
de látótávolságban követték ők is 
az első csoportot. Én az első cso-
portban voltam. Sosem felejtem 
el, mikor jött a katonai teherau-
tó, és a reflektorai végigpásztáz-
ták a környéket – mindannyian 
ott lapultunk csendben a föl-
dön. Mikor már azt hittük, hogy 
vége, végre-valahára elmentek, 
az oroszok valahogyan elkapták 
a hátsó csoportot. Boruch hásem 
(hála a Teremtőnek), nem lőt-
ték le őket, egyszerűen visszavit-
ték őket valahová, egy, a határ-
tól beljebb eső területre, ugyanis 
az orosz hadsereg meglehetősen 
el volt foglalva ennél jóval fonto-
sabb dolgokkal.

Reggel, mikor megérkeztünk 
egy helyre, fogalmunk sem volt, 
hogy kinn vagyunk, vagy nem va-
gyunk kint. Kijöttünk Micrájimból 
(Egyiptomból), vagy nem jöttünk 
ki? Sikerült kijutni a kommunista 
rendszerből, vagy nem sikerült? 
Azt beszéltük, hogy ha szembe-
jön valaki, akkor megpróbálunk 
beszélni vele. Ha németül beszél, 
akkor kinn vagyunk, ha magyarul 

vagy csehül, akkor viszont nem. 
Jól emlékszem, egyszer csak egy 
férfi jött szembe motorbiciklin. 
Mindenki izgatottan, remény-
kedve várta, hogy mi lesz. És né-
metül beszélt! Akkor tudtuk meg, 
hogy kijutottunk.

Az anyám akarta, hogy mi ki-
jöjjünk a húgommal Angliába. 
Ők akkor nem jöttek utánunk, 
valószínűleg nem tudtak volna, 
de azt akarták, legalább mi ket-
ten a testvéremmel megmarad-
hassunk, és megmaradhassunk 
zsidónak. Amikor azon a bizo-
nyos teherautón ültem, és búcsút 
intettem anyámnak, azt hittem, 
soha többé nem fogom már látni 
őt, de boruch hásem, nem így tör-
tént. Végül ők is szerencsésen ki-
jöttek utánunk.

Emlékszem, voltak idősebb em-
berek, akik örömükben elkezdtek 
ugrálni. Olyan nagy volt a boldog-
ság, hogy hállélt (dicsérő zsoltárok, 
az ünnepi, újholdi liturgia része) 
mondtunk, hogy boruch hásem, ki-
jöttünk! Megírtam a könyvem-
ben, hogy a Tóra azt mondja, az 
embernek  peszách ünnepén nem-
csak meg kell köszönnie, hogy ki-
jött Egyiptomból, hanem úgy is 
kell éreznünk, mintha éppen most 

jöttünk volna ki Egyiptomból 
.(כאילו הוא עצמו יצא עתה משעבוד מצרים)
A Rambam pedig úgy fogalmaz, 
hogy a jövő összes generációjának 
úgy kell mutatnia magát, mint-
ha ő maga szabadult volna meg 
most a rabszolgaság igája alól
(בכל דור ודור חייב אדם להראות את
עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד).
Az átá  עתה szó azt jelenti, mint az 
áchsháv עכשיו, azaz „most”.

Lassan több mint ötvenöt éve, 
hogy eljöttem Magyarországról, 
így megszabadultam a kommu-
nizmustól is – melynek összedőlé-
sét, ami egy igazi nész (csoda) volt, 
nem is álmodtuk –, de még mindig 
köszönöm a kodojs boruch hunak (a 
szent, áldott ő), hogy megmene-
külhettem. Abban a pillanatban, 
amikor beszéltünk azzal a motor-
biciklis férfival, és meghallottuk 
a német szavait, akkor természe-
tesen sokkal nagyobb volt a hála, 
amit éreztem, mint amit most ér-
zek. De  peszáchkor, a széder es-
tén nem elég, hogy az ember meg-
köszöni, hogy kijött Micrájimból, 
úgy is kell éreznünk, át kell él-
nünk, hogy épp ebben a pillanat-
ban jöttünk ki, hiszen akkor jóval 
nagyobb a hála, amit érzünk.
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Baumhorn Lipót, a zsinagógaépítő
Faragó Vera
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aumhorn Lipót a dualizmus, az Osztrák–
Magyar Monarchia gyermeke, annak a 

pozitív történelmi kornak a szülötte, amely 
nyitottságával, kihívásaival, gazdasági-kul-
turális fejlődésével hihetetlen érvényesülé-
si lehetőségeket biztosított a magyar zsidó-
ságnak.

Baumhorn bécsi műegyetemi éveit köve-
tően tizenkét évet töltött Lechner Ödön és 
Pártos Gyula legendás iskolateremtő terve-
zőirodájában, ahol életre szóló tapasztalato-
kat illetve impulzusokat szerzett. Lechnerék 
az akadémikus jellegű irányzattal szemben 
a magyar szecesszió és a népművészet által 
ihletett, akkor merészen modernnek szá-
mító, úgynevezett nemzeti stílus kialakítá-
sán fáradoztak. Baumhorn gazdag életmű-
ve minden egyes alkotásával, minden általa 
tervezett bankkal, iskolával, bérpalotával és 
zsinagógával e sajátos és rendkívül dekora-
tív eklektikus komponálási móddal azono-
sult. Ehhez keleties, nem ritkán reneszánsz, 
barokk, vagy szecessziós ornamentika tár-
sult. Tervezett bankot Szegeden, isko-
lát Temesváron és Budapesten, bérpalotá-
kat Budapesten, de életműve súlypontját a 
negyven zsinagóga és szertartási épület je-
lenti.

Baumhorn a bonyolult, lüktető, nagy kihí-
vásokkal teli korban mind művészi vonatko-
zásban, mind vállalkozói mivoltát tekintve 
kitűnően tájékozódott. Jól ráérzett a század-
vég neológ zsidóságának igényére, amelynek 
az olyan nagyszerű elődök, mint a Dohány 
utcai zsinagógát építő Ludwig Förster és 
a Rumbach-zsinagógát megálmodó fiatal 
Ottó Wagner stílusa már nem felelt meg. 
Még az ortodox gyülekezet is komoly érdek-
lődést mutatott a legújabb építészeti törek-
vések iránt. Fontos továbbá hangsúlyozni, 

hogy ez az emancipált, asszimilált, sike-
res zsidó polgárság nemcsak megrendelője, 
de beruházója és mecénása is volt a század-
forduló zsinagógaépítészetének.

A Baumhorn által épített huszonkét ön-
álló és megannyi felújított, kibővített zsina-
góga közül kiemelkedik az 1895-ben épült 
fiumei zsinagóga, ahol már markánsan je-
lentkeznek a baumhorni templomépítészet 
formajegyei. A nagybecskereki, temesvári és 
a szolnoki zsinagóga után 1903-ban avatták 
fel a szegedi zsinagógát, amelynek „megany-
nyi bonyolult részletétől megszédül a fej és 
elakad a lélegzet…” (Susan Birnbaum). A 
belső kiképzés koncepciójában és a részletek 
kidolgozásában a korszak leghaladóbb rab-
bija, Lőw Emmanuel volt Baumhorn ikono-
gráfiai társszerzője.

Baumhornnak azok a legsikerültebb és 
legkorszerűbb alkotásai, ahol a sajátos ha-
tást az épület nagy részében megjelenő tipi-
kus keleti gyökerű díszítőmotívumok adják. 
Ennek jegyében épült a ceglédi, az újvidéki, 
a losonci, a gyöngyösi és az Aréna úti zsi-
nagóga.

Az I. világháborút követő korszellem, 
Trianon sokkja, a Horthy-rendszer kifeje-
zetten antiszemita légköre nem jelentett tö-
rést Baumhorn pályájában. Ellenkezőleg. A 
trianoni Magyarországtól elszakított város-
okban a zsidóság magyar identitásúnak vall-
ja magát, a magyarsággal vállal sorsközössé-
get, magyar nyelvű marad, és templomainak 
építésekor is magyarországi tervezőt, gyak-
ran éppen Baumhorn Lipótot hívja.

A késői alkotásai közül kiemelkedik a 
gyöngyösi és a Páva utcai zsinagóga monu-
mentalitásával, szokatlan építészeti megol-
dásaival, részleteinek finom kidolgozásával. 
Utolsó vállalkozása a Bethlen téri zsinagóga 

kibővítése és átépítése volt, ezt már vejével, 
Somogyi Györggyel együtt végezte el.

Magyarországon nem volt kristályéj-
szaka, a zsinagógákat nem gyújtották fel, 
Baumhorn zsinagógái is többnyire túlél-
ték a háborút. Elárvult, omló temploma-
ival az utókor nemigen tudott mit kezde-
ni. Zsinagógái közül többet az elmúlt húsz 
évben bontottak el vagy robbantottak fel 
(Makón és Kaposváron), vagy méltatlan 
módon hasznosítanak (a ceglédi zsinagó-
gát edzőteremnek használják, a gyöngyö-
si jelenleg bútoráruház). Üde kivételt képez 
a szlovák állam által nemrégiben felújított 
nyitrai zsinagóga.

Baumhorn Lipót nemcsak szakrális 
szempontból, hanem magyar nemzeti és 
összművészeti szempontból is különleges 
értéket képvisel.

A Dózsa György úti zsinagóga
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A zsidó konyha rejtelmei 

Purimi töltögetősök
Kürti Adrienn
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HÁMÁN-TÁSKA 
(a legkönnyebb sütőporos párverecept) 

Hozzávalók

•	 150	ml	olaj
•	 250	ml	cukor
•	 3	tojás
•	 80	ml	narancslé
•	 1,5	teáskanál	vaníliaesszencia
•	 1,25	l	liszt
•	 3	teáskanál	sütőpor
•	 a	kenéshez	1	tojásfehérje

A hozzávalókat jól összedolgozzuk, majd ci-
póvá formázva fóliában 30 percig a hűtőben 
pihentetjük. Közben összekeverjük a töltelék 
hozzávalóit. Ezután a tésztát lisztes desz-
kán 3 mm vastagra nyújtjuk, majd 7-8 cm 
átmérőjű köröket szaggatunk. A töltelékből 
egy teáskanálnyit helyezünk a közepükre, 
és kettéhajtjuk vagy kialakítjuk a klasszikus 
háromszögű csákóformát. A tetejét meg-
kenjük tojásfehérjével. Sütőpapírra téve 15-
20 perc alatt 180 °C-on aranybarnára sütjük. 

TRAVADOS 
(purimi szefárd párverecept)

Hozzávalók

Töltelék
•	 120	ml	dióbél
•	 60	g	cukor
•	 1	tojás
•	 1	kiskanál	fahéj

Tészta
•	 120	ml	olaj
•	 60	ml	víz
•	 kb.	400	ml	liszt
•	 1	csomag	vaníliás	cukor
•	 1	kiskanál	szódabikarbóna

Szirup
•	 120	ml	méz
•	 120	ml	cukor
•	 120	ml	víz
•	 1	evőkanál	citromlé	vagy	narancslé,	esetleg	
rózsavíz

Összekeverjük a tészta összetevőit, any-
nyi lisztet használva, hogy könnyen gyúrha-
tó anyagot kapjunk. Lisztezett felületen 2-3 
mm vastagra nyújtjuk a tésztát, és 5-6cm át-
mérőjű köröket szaggatunk ki belőle. egy-
egy kávéskanálnyi tölteléket teszünk a tész-
tácskák közepére, félbehajtjuk és egy kés 
végével a széleket körbe összenyomkodjuk. 
180 °C fokon 20-25 perc alatt aranybarnára 
sütjük őket, majd hagyjuk kihűlni. Közben 
óvatosan összeforraljuk a szirupot. Vigyázat 
könnyen karamellizálódik! A forró szirupba 
teszünk egy keveset a félkörökből és három 
percig benne hagyjuk őket. Lyukas kanállal 
szedjük ki a csillogó mézes sütiket. Hűvös 
helyen (de nem hűtőszekrényben) tárolható. 

SZÍNES KREPLACH – 
egy vitamindús variáció 
(húsos recept)

Hozzávalók

Tészta
•	 1 teljesen friss tojás
•	 kb.	170	ml	szitált	liszt
•	 csipet só

Töltelék
•	 2	szelet	vékonyra	vágott	pulykasonka
•	 maroknyi	vékonyra	szelt	piros	kalifornia	
paprika
•	 maroknyi	vékonyra	szelt	sütőtök
•	 maroknyi	vékonyra	szelt	spenótlevél
•	 olívaolaj
•	 vöröshagyma
•	 fokhagyma
•	 koriander,	pirospaprika,	só,	bors

Serpenyőbe tett olívaolajon üvegesre pirítjuk 
az apróra vágott hagymát, majd hozzáadjuk 
a vékonyra vágott zöldségeket. A serpenyő-
ből kivéve félretesszük a színes elegyet és a 
sonkát is hasonlóan megpároljuk, miközben 
ízlés szerint fűszerezzük. 

A tésztát szitált lisztből, tojásból és vízből 
gyúrjuk, vékonyra nyújtjuk, majd 6-7 cm-es 
köröket szaggatunk belőle. Mindegyik la-
pocskára egy-egy kávéskanálnyit teszünk 
a zöldségből és a sonkából is. Átlósan fél-
behajtjuk, a széleket jól összenyomkodjuk, 
hogy zárt „táskákat” kapjunk. Húslevesben 
kifőzzük, majd lyukacsos kanállal óvatosan 
szedjük ki őket. Lecsepegtetés után önál-
lóan vagy levesbetétként tálalható. A tész-
tát nemcsak kifőzni, hanem bő forró olajban 
kisütni is lehet. 

Purim Szameách!

Az írás a JMPoint a Zsidó Közösségért 
Közhasznú Alapítvány támogatásával 

jelent meg.
Még több recept: www.zsidokonyha.hu

legismertebb purimi édességek a hámán-táska, kindli vagy tő-
lünk délebbre a travados, ma amoul, diblas de purim. Az ünnepi 

étkezéseken a gombócok helyét egy különleges levesbetét veszi át, a 
kreplach, vagyis a zsidó ravioli. Ezek a tészták mind rejtenek valamit: 
a tölteléküket. 

Az Örökkévaló neve egyszer sem szerepel a purimkor felolvasott 
Megilat Eszterben, s ha a hétköznapokra gondolunk, igazából még 
nehezebb az állandó gondviselést és a csodákat felismerni. Rejtve 
maradnak hasonlóan, mint a purimi süteményekben a töltelék…
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ÉS Légy hálás gyermeked 
fáradozásáért
Panyiné dr. Ábrahám Zita

E

R ebeka, Hanna, Eszter és Noémi elválaszt-
hatatlan barátok voltak. Bármelyiküket 

láttad, biztos lehettél benne, hogy nincsenek 
messze a többiek sem. Nemcsak az iskolában 
játszottak sokat együtt, de hétvégén és isko-
la után is, mert nagyon közel laktak egymás-
hoz. Egy nap minden megváltozott. Rebeka 
és Hanna valami butaságon úgy összeveszett, 
hogy beszélni sem akart egymással. Eszter 
és Noémi pár nap múlva szomorúan játszott 
együtt. – Két hét múlva purim, gondolkod-
nunk kell a jelmezünkön – mondta Noémi. – 
Ez a purim már nem lesz olyan, mint régen. 
Hanna és Rebeka nélkül semmi sem olyan jó! 
Tennünk kellene valamit! – Hogyan békít-
hetnénk ki őket? – kérdezte Eszter. Egy ideig 
csendben gondolkodtak, majd Noémi ragyo-
gó arccal felkiáltott: – Van egy ötletem! Purim 
a legjobb alkalom arra, hogy építsük a barát-
ságainkat. A slách mánot szokása is erről szól! 
Ráadásul békét teremteni is nagy micva! És 
Noémi Eszter fülébe suttogta a tervét.

Purim reggelén Eszter könyvének felolva-
sása után egy nagy zsiráfjelmezbe öltözött va-
laki vagy valakik csengettek be Hannáékhoz. 
Nem lehetett felismerni a zsiráfot, és nem is 

szólalt meg, csak leengedte a nyakát, melyen 
egy kis kosárka lógott. Hanna döbbenten 
nézte a jelmezes alakot, és levette a kosarat. 
A kosárkában slách mánot volt, benne egy kis 
üzenettel: „Drága Hanna! Nagyon sajnálom, 
hogy veszekedtem veled. Hiányzol! Boldog 
purimot! Szeretettel: Rebeka.”

Hanna szíve a torkába dobogott. Gyorsan 
papírt vett elő és üzenetet írt: „Drága 
Rebeka! Én is nagyon sajnálom! Felejtsük el! 
Boldog Purimot! Szeretettel: Hanna.”

Majd egy finomságokkal teli kis kosarat 
készített, és megkérte a bátyját, Dávidot, 
hogy vigye át a csomagot Rebekának. 
– Persze – monda Dávid, aki éppen 
Hámánnak öltözött.

Ezalatt a zsiráf Rebeka házához érkezett, 
s ahogyan Hannának, neki is egy csomagot 
adott át egy kis üzenettel: „Drága Rebeka! 
Nagyon sajnálom, hogy veszekedtem ve-
led. Hiányzol! Boldog Purimot! Szeretettel: 
Hanna.”

Rebeka felugrott örömében, és hívta a 
testvérét, a majomjelmezbe bújt Ádámot. 
– Kérlek, vidd át ezt a slách mánotot 
Hannának. Ebben a kosárkában is üze-

net volt, mely így szólt: „Drága Hanna! Én 
is sajnálom! Legyünk újra barátok! Boldog 
Purimot! Szeretettel: Rebeka.”

Rövid idő alatt mind a két lány két-két 
slách mánotot kapott. – Hát, ez vicces! Egész 
nap slách mánotokat fogunk küldözget-
ni egymásnak? – gondolta Hanna. Felvette 
a telefont és felhívta Rebekát. – Van ked-
ved velem slách mánotot vinni Eszternek és 
Noéminek? – kérdezte. – Hát persze! – hang-
zott a válasz. Tíz perc múlva Eszter ajtajában 
kopogtatott egy katicabogár és egy kis csiga. 
Nagy volt az öröm! – Hát a ti jelmezetek hol 
van? – kérdezték Esztert és Noémit! – Ó, épp 
most vettük le – mondták.

– Lányok, mit csináljunk a sok slách 
mánottal, amit kaptunk? Vigyük el az öre-
gek otthonába, mint tavaly? … Egy kisebb 
vagon kell hozzá, Rebeka maga kettőt is kül-
dött nekem! – mondta Hanna. – De hisz én 
csak egyet küldtem, te küldtél nekem kettőt! 
– válaszolt megdöbbenve Rebeka. – Jaj, lá-
nyok! Hát nem mindegy, az a lényeg, hogy 
újra együtt vagyunk! – próbálta elsimítani a 
helyzetet Eszter. De a két lány újra furcsán 
nézett egymásra. Ekkor Rebeka észrevette a 
szoba sarkában lévő fiókból kilógó zsiráfjel-
mez farkát. – Mindig zsiráffarkakat tároltok 
a fiókban? – kérdezte, miközben csalódott 
arccal elővette a jelmezt. De Hanna odament 
hozzá és megölelte. – Rebeka! Nem mind-
egy? Már kibékültünk. Inkább köszönjük 
meg Eszternek és Noéminek, hogy segítettek 
nekünk! – Igazad van! – értett egyet Rebeka. 
S a négy lány újra egyetértésben játszott, sőt 
egy kicsit talán okosabb is lett.
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ngedjék meg a kedves olva-
sók, hogy a vájákhél heti-

szakaszából emeljek ki egy gon-
dolatot!

A kontextus a sátorszentély-
nek és az ő szent tárgyainak 
az építéséről, készítéséről szól, 
melynek során Mózes felkéri a 
népet, hogy adományként hoz-
zanak aranyat, ezüstöt és rezet.

A nép bőkezűen adokozik. „És 
jöttek a bölcsek […] és szólot-
tak Mózeshez, mondván: sokkal 
többet hoz a nép, mint ameny-
nyi arany elegendő a munka el-
végzésére, amelyet elrendelt az 
Örökévaló, hogy elkészítsék. És 
parancsot adott Mózes, és ők hírt 
vittek a táborba, mondván: férfi 

vagy nő ne fejtsen ki több mun-
kát a szent adomány hozásában.

És a nép abbahagyta az aján-
dékozást.” (2Mózes 36:4–6) Ér-
de kes tanítást láthatunk itt, ha 
az események sorrendjét jól meg-
nézzük. Mikor látja Mózes, hogy 
már elegendő adományt hoztak, 
szól, hogy ne fáradjanak többen. 
Utalást sem tesz arra, hogy már 
túl sok adomány érkezett.

Ezzel elkerüli, hogy bárki, 
aki már fáradozott, úgy érezze, 
feleslegesen tette, ezt és ezzel – 
„Isten ments!” – megbántsa őt.

Régi időkben Jeruzsálembe a 
rabbinikus bírósághoz érkeztek 
az önkéntes tanúk, jelentve, hogy 
látták az újholdat. Több tanú is 

érkezett, és a rabbik mindegyi-
ket meghallgatták. Soha sen-
ki sem tudta meg, melyikük volt 
az az első kettő, akiknek kö-
szönhetően végül is kihirdették 
az újholdat. Ha elmondták vol-
na a többieknek, hogy felesle-
gesen fáradoztak, legközelebb 
esetleg már fel sem jöttek vol-
na Jeruzsálembe. És ez az újhold 
hirdetésének rendjét veszélyez-
tethette volna.

Vagyis nemcsak a másik jó ér-
zése, de a közösség érdeke is az, 
hogy mások lelkesedését a jó dol-
gok iránt ne törjük le. Hányszor 
fordul elő, hogy gyermekünk lel-
kesen mesél valamit, amit mi 
sokkal jobban tudunk!

Viccet mesél, amit jól ismerünk. 
Segítségünkre siet a konyhában, 
a terítésnél, és közben ezzel több 
munkát okoz, mint amennyit va-
lójában segít.

De ilyenkor jusson eszünkbe 
a fenti gondolat a Tórából: hogy 
Mózes prófétánk mit tett hason-
ló helyzetben.

Hisz ha jót tesz egy kisgyer-
mek, megérdemli, hogy jól érez-
ze magát miatta! Adjuk meg neki 
ezt a jó érzést! Dicsérjük meg! 
Köszönjük meg fáradozását!

Meséljük el másoknak is, 
hogy milyen ügyes és segítőkész! 
Hallgassuk érdeklődéssel beszá-
molóit.

És sohase tudassuk vagy érez-
tessük vele, hogy fáradozása feles-
leges, tudása kevés, felismerése ma-
gától érthetődő, tör ténetmesélése 
még nem tökéletes.

Gondoljunk arra, hogy ma-
gunkért is tesszük. Hiszen nem 
szeretnénk később megérni azt, 
hogy már ne akarjon segíteni ne-
künk, ne akarja elmesélni.

A slách mánotot 
szállító zsiráf
Panyiné dr. Ábrahám Zita
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„ Mélyebb jelentőség rejlik gyermekkorom meséjében, 
mint abban a bölcsességben,amelyre az élet tanít”

A KINCSŐRZŐ FA
Zsidó mesék és elbeszélések

Összeállították: Komlós Aladár és Vihar Béla

A GABBIANO Print Kft. 
gondozásában,limitált példányszámban 

Heller Bernát előszavával,Vadász Endre rajzaival 
és Oláh János bevezetőjével,

MEGJELENIK  2011 decemberében, Hanuka előtt.

Kapható:
Budapesten: 

VII. ker. Wesselényi u.13. Judaica Galery
XIII.ker.Hollán Ernő u.25 Kabbala
XIII.Pozsonyi u.5. Láng Téka

Megrendelhető: 
www.ledorvador.hu/kincs  
gabbiano@gabbiano.hu; 

gabbianokonyv@mail.datanet.hu
illetve a 

Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft. 
1135 - Budapest, Reitter Ferenc utca 8/B. címen.

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 g yerm eked, 

a Mi gyermekü nk i s !

ér de k lődni:  Á .  Z ita : +36-30-9306262

w ww.trendeli.h u

Zsid ó b öl c s ő d e az  Újlip ó tváro sban
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Cím: 
Bp., VII. ker., Dob u. 16. 

Telefon: 
06 (70) 632 - 2771 

Nyitva tartás:  
Hétfő - Csütörtök: 8 - 20h  

Péntek: 8 - 14h 
Vasárnap: 10 - 16h

�
�

Cím: 
Bp., VII. ker., Dob u. 16. 

Telefon: 
06 (70) 632 - 2771 

Nyitva tartás:  
Hétfő - Csütörtök: 8 - 20h  

Péntek: 8 - 14h 
Vasárnap: 10 - 16h

Cím:
Bp., VII. ker., Dob u. 16.

Telefon:
06 (70) 632-2771

Nyitva tartás:
hétfő–csütörtök: 8–20h
péntek: 8–14h
vasárnap: 10–16h

Kóser Bolt

Címünk: Budapest  VII. Kazinczy u. 28
Telefon/Fax: 0036 1 342-0231

Email: info@carimama.hu
Website:  www.carimama.hu

Legyen a vendégünk
Budapest egyetlen kóser 
tejes pizzériájában!

Pizzák, tészták,tejes és
vegetáriánus ételek nagy választékban.

Minden nap friss házi sütemények.
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Játssz velünk! – zsidó kvíz1. Hány napot böjtölt Eszter királynő, mielőtt bement Áchás véros királyhoz? 
2. Melyik az a város Izraelben, ahol nem ádár hónap 14-én van purim, hanem 
15-én? 3. Eszter „zsidó” neve 4. Áchásvéros első felesége  5. Hogy hívják a 
Szentélynek azt a részét, ahol a frigyláda volt? 6.  Áchásvéros király birodalmának 
a fővárosa 7. Melyik hónapban készült el a pusztában a miskán (szent sátor)? 8. 
Melyik hónapban állították fel Miskánt? 9. Kinek a fülét, illetve a táskáját esszük 
meg minden purimkor? 10. Hány részből áll a kohén gádol öltözéke? 11. Ki volt 
Becálél fő segítője a miskán építésében? 12. Kije volt Eszternek Mordecháj?

Előző számunk megfejtése: BORÉ PRI HÁÉC

Az előző rejtvény nyertese: Dickmann Ákos, Budapest

Gratulálunk a helyes megfejtőknek!

Purimi buli a Lativval
Szeretettel meghívunk purim alkalmából rendezett ünnepségünkre, melynek 
helyszíne a Visegrádi zsinagóga (Pesti Súl). Mulassunk együtt Eszter böjtje 
után. Lesz megilaolvasás, élő zene, tánc, purimi finomságok. 

Időpont: 2012. március 7.
Helyszín: XIII. Visegrádi utca 3. (Pesti Súl, 20-as kapucsengő)
Kezdés: 17:20

Részletes program a honlapunkon (www.lativ.hu).

Képek a Lativ kolel februári angliai kirándulásáról

Küldd be megfejtésedet március 20-ig 
az info@lativ.hu email címre!
A helyes megfejtők között értékes nyereményt sorsolunk ki!
A megoldások március 21-től weboldalunkon olvashatók: www.lativ.hu

Tanulás a gatesheadi jesivában

Az örömteli bencsolás...

A London Tower előtt

Keleti Dávid rabbi beszélget 
Frischwasser rabbival

London - felfelé...

Chálá-sütés Gatesheadben Meláve Málká Manchesterben

Rabbi Akiva Tatz előadása Londonban, a Jle-ben


