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További információ emailben vagy honlapunkon
Email: info@lativ.hu
Ismerkedj meg velünk!

Látogass el oldalunkra:www.lativ.hu

A Lativ Kolel szeretettel vár minden zsidó fiatalt, 
akit érdekel ősei hagyománya, és szeretne kellemes 
hangulatban zsidó fiatalok között, közösen tanulni, 
valamint ünnepeket, sábátonokat belföldön és 
külföldön együtt tölteni.

DIÁK TAGJAINK SZÁMÁRA 
ÖSZTÖNDÍJAT BIZTOSÍTUNK!

Lativ Alapítvány: zsidó bölcsesség, hagyomány, életélmény

hétfő–szerda 17.30–20.00, Visegrádi u. 3.
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Miért van gonoszság

 a világban?
Rabbi Dovid Gottlieb

sten jó és tökéletes. Mindenről tud, és 
min dent képes irányítani, ami a világban 

történik. Hogy létezhet akkor  a rossz? Már
pedig van. Isten megakadályozhatná, és tö
kéletessége révén, úgy tűnik, meg kéne aka
dályoznia. Hogyan létezhet akkor mégis a 
gonoszság?

Ez nem csupán egy elvont filozófiai prob
léma. Érezni akarjuk, hogy Isten tud ró
lunk, törődik velünk, és gondoskodik ró
lunk. A magyarázat nélkül hagyott féktelen 
rossz megnehezíti, hogy így érezzünk. Teljes 
mértékben elveszíthetjük az Istenben való 
hitünket a bajok láttán, vagy tompíthatjuk 
érzékenységünket, és kizárhatjuk a világ 
egy részét vallásos észlelésünkből. Az előb
bi esetben spirituális halált szenvedünk, az 
utóbbi esetben pedig jelentősen korlátozzuk 

spiritualitásunkat azáltal, hogy lecsökkent
jük azokat a helyzeteket, amelyekben kap
csolódni tudunk Istenhez. Ha az értelem ké
pes megoldást találni erre a problémára, az 
Istent megtapasztaló élményeink újból visz
szatérnek.

Íme a megoldás: rossz csak abban az eset
ben létezik, hogyha az egy szükséges eszköz 
egy magasabb rendű jó eléréséhez. Például, 
amikor egy orvos védőoltást ad a gyere
keknek valamilyen fertőzés ellen, a fájda
lom rossz. Hogyan tudjuk ezt bebizonyí
tani? Egyszerű, hogyha következő évben 
létrehoznak egy tablettát, amellyel kiváltják 
ugyanazt a hatást, már nem várnánk az or
vostól, hogy folytassa az injekcióadást. De 
most, amikor az injekció az egyetlen mód, 
hogy immunizáljuk a gyerekeket, eltűrjük a 
gonosz fájdalmat, a magasabb rendű jó érde
kében. Minden baj a világban olyan, mint az 
injekció okozta fájdalom.

Sokan tapasztalnak halálközeli élményt, 
vagy kerülnek a klinikai halál állapotába. 
Alagutat vagy fényt látnak, és hangokat hal
lanak. Ezen túlmenően, miután felépülnek, 
megváltozik az élet iránti tiszteletük. Arról 
beszélnek milyen értékes az élet, milyen 
nagyszerű ajándék. Megbecsülnek minden 
egyes napot, minden lehetőséget, minden 

élményt, amelyet átélhetnek. Sokkal élőb
bek az élmény után, mint amilyenek előtte 
voltak. Életük jobb lesz: fókuszáltabb, ér
zékenyebb, alaposabb. Összességében jobb, 
mint amilyen előtte volt.

Nos, a halálközeli élmény vagy a klinikai 
halál állapota tele van fájdalommal. Fizikai 
fájdalom, rémület, kétségbeesés és lelki meg
próbáltatás mind jelen lehet. Mindazonáltal 
ami ebből az élményből származik, az nagy
szerű dolog. A legtöbb ember, akinek ilyen 
élményben volt része, hálás érte.

Nincs szükség ilyen szélsőséges tapaszta
latokra ahhoz, hogy egy élmény kiváltsa ezt 
a hatást. Gyakran hétköznapi események ál
tal is megtörténik. Sérülés, válás, munka
hely elvesztése, hozzátartozó vagy jó barát 
halála, árulás, elszegényedés – ezek és más 

hasonló események azt eredményezik, hogy 
az ember megkérdőjelezze addigi életét. Mi 
az, ami igazán fontos? Mit csinálok a világ
ban? Milyen céljaim kéne, hogy legyenek? 
Mik a valódi prioritások?

Gyakran nem tesszük fel ezeket a kér
déseket, mert a válaszok túl kézenfekvők: 
„Befejezem a tanulmányaimat, szerzek egy 
állást, megházasodom, gyermekeim lesznek, 
segítem a közösségemet, jól érzem magam, 
és … végül meghalok. Ennyi.” A „miért” 
kérdés sohasem merül fel. De amikor vala
mi megzavarja ezt a mintát, akkor a kérdé
sek megjelennek. És néha a válaszok is.

Néha a válaszok az egész világképünket 
megkérdőjelezik.

„A saját szenvedésem segített meglátni 
mi lyen sok fájdalom van a világban. Ezért 
elhatároztam, hogy tenni fogok valamit.”

„Láttam milyen nagy szükségem volt a 
segítségre, ezért mostantól jobban fogok tö
rődni a kapcsolataimmal.”

„Felismertem, hogy olyan dolgokra voltam 
utalva, amelyek mulandók, nem megbíz
hatók. Elhatároztam, hogy kutatni fogok az 
életben egy olyan dolog után, amely valóban 
maradandó, valóban teljes.”

I
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Ezek az emberek hálásak lesznek azokért 
az élményekért, amelyek az új felismerése
ikhez vezettek, és amelyek által életük új 
irányba fordult.

Az élmények fájdalmasak voltak, még
is egy jobb élet felé vezettek. Nos, néhány 
fájdalom, amelyet ebben a világban átélünk, 
Isten eszköze arra, hogy felébresszen min
ket. „Elvesztél a homokozóban, villanyvas
úttal játszadozol. Nem ez a célja az életnek. 
Nézz körül újból!” Ezen a módon Isten a 
rosszat használja arra, hogy jót hozzon létre.

Szabad akarat
A szabad akarat teszi alkalmassá az embert a 
spiritualitásra. Miért nem használjuk az ál
latokra azokat a jelzőket, hogy kegyes vagy 
kegyetlen, igazságos vagy igazságtalan, tisz
tességes vagy tisztességtelen, nagylelkű vagy 
fukar? És miért nem jellemezzük így a gé
peket? Azért, mert ezek nem hoznak szabad 
akartból fakadó döntéseket. Működésüket 
teljes mértékben meghatározza a belső 
„programozásuk”. Ha az emberek ilyenek 
lennének, akkor nem lennének felelősek a 
cselekedeteikért. Csakis azért vagyunk fele
lősek, mert képesek vagyunk szabad dönté
seket hozni, így ezek a döntések már lehet
nek kegyesek vagy kegyetlenek, igazságosak 
vagy igazságtalanok, stb.

Tehát az a képességünk, hogy tökélete
sítsük önmagunkat a szabad akarattól függ. 
Nos, mitől lesz az akarat szabad? Kell lennie 
egy ésszerű pszichológiai egyensúlynak a jó 
és a rossz választásának lehetősége között. 
A motivációnknak meg kell oszlania, hogy 
a szabad akarat választhasson közöttük. Ha 
nem vonzódnánk mindkét irányba, a szabad 
akarat nem tudna választani.

Az egyensúlyt úgy érjük el, hogy az ember 
két részből áll: lélek és test. Az egyik termé
szeténél fogva vonzódik a jóhoz, a másik pe
dig a rosszhoz. Az ember így mindkét irány
ba vonzódik, és a szabad akarat választhat 
közülük.

A világ egyensúlya
De a lélek és a test dichotómiája nem elég. 
A világnak egyensúlyban kell lennie a jó és a 
rossz arányában is, különben pszichológiai
lag nem választhatnánk szabadon.

Tegyük fel, hogy minden egyes alkalom
mal, amikor valami jót teszünk, azonnal 
kapnánk valamilyen kézzelfogható jutal
mat. És minden alkalommal, amikor valami 
rosszat, akkor azonnal valamilyen kézzel
fogható büntetést. Így amikor eljön a válasz
tás, pontosan tudnánk a következményeket. 
A végeredmény egyértelműen az egyik ol
dalra billenne. Így nem lehetne kiegyensú
lyozott választásunk.

Ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan választ
hassunk, a jónak gyakran veszteséghez és 

A 3. oldal folytatása
szenvedéshez kell vezetniük, míg a go
noszságnak nyereséghez és élvezethez, elég 
gyakran ahhoz, hogy a test vonzódjon a 
rosszhoz, és a személy valóban megosztott 
legyen önmagában.

Ez az egyik oka annak, amiért gonosz
ság van a világban. Miért kell a jó ember
nek szenvednie és a rossznak sokszor sike
resnek lennie? Azért, mert ha nem így volna, 
a jó emberek nem lennének jók! Egyszerűen 
csak a saját érdekük szerint döntenének, és 
elkerülnék a saját veszteségüket. Jónak len
ni azt jelenti, hogy a jót választjuk, és ah
hoz hogy ezt megtehessük – hogy valóban 
válasszuk azt – fel kell készülnünk rá, hogy 
meg kell szenvednünk érte. Csak ekkor van 
kiegyensúlyozva a választás, hogy a jót sa
ját magáért válasszuk. Csak ekkor tudja a jó 
választása a jóságot kifejezni az önérdek he
lyett.

A rossz szükségessége
Miért kell a testet természeténél fogva rossz
nak tartani? Lehet bármi, amit Isten terem
tett tényleg rossz?

Amint azt korábban megmagyaráztuk, a 
rossz csak akkor létezhet, ha az szükséges 
egy magasabb rendű jó eléréséhez. A test 
eszköz a jóhoz, még akkor is, ha természete 
szerint gonosz.

Mit értünk azon, hogy „rossz”? Itt van 
egy probléma. Kétféle dolgot hívunk annak: 
a szenvedést és a bűntettet. Amikor szenve
dést tapasztalunk, tudni akarjuk, Isten ho
gyan engedheti ezt meg az Ő világában. 
Ha ártatlan emberek szenvednek (vagy akár 
csak részben vétkes emberek szenvednek 
sokkal többet, mint amit a rossz viselkedé
sük alapján érdemelnének), az igazságtalan
nak tűnik, rossznak, gonoszságnak.

A bűntett is gonoszság, még akkor is, ha 
senki sem szenved miatta. 10 dollár ellopása 
egy milliomostól, az rossz – gonosz dolog – 
még akkor is, ha az illető sohasem fogja ész
revenni a lopást.

Nos, miért kell ugyanazt a szót használ
nunk, két ennyire különböző dologra? A 
válasz az, hogy minden rossznak a gyökere 
ugyanaz: az Istennel való kapcsolat megsza
kítása. Ha Isten rejtetté vagy távolivá válik, 
ha egy személy elválasztja magát Istentől, az 
a gonoszság.

A szenvedés és a bűntett elrejti Isten je
lenlétét. Ezért hívjuk mindkettőt gonosz
ságnak. Isten azért teremtette a világot, 
hogy örömteli kapcsolatunk legyen Vele. A 
fájdalom nem cél, csak egy eszköz. Ezért 
amikor fájdalmat és szenvedést látunk, nem 
érzékeljük Isten jelenlétét. Ő el van rejtve a 
fájdalomban.

A szabad akarat lehetővé teszi az ember 
számára, hogy megmutassa Isten jelenlétét. 
Amikor valaki Isten akaratát teljesíti, ak
kor látjuk Istent a személy cselekedeteiben. 
Amikor valaki büntettet követ el, amikor 
megszegi Isten akaratát, akkor a tette elrej

ti Isten jelenlétét. Nem látjuk benne Istent. 
Csupán egy olyan dolgot látunk, amely Isten 
akaratával ellentétes.

Tehát a szenvedés és a bűntett, mindket
tő Isten jelenlétének elrejtése. Ez az, amiért 
ezek gonosz dolgok. Nos, a rossznak e meg
határozása szerint Isten önmaga is tesz rosz
szat.

Isten tesz rosszat?
Bontsuk a választ két részre. A rossz gyökere 
az, ha el vagyunk választva Istentől, ha Ő el 
van rejtve. Az egész teremtés elrejti az Ő je
lenlétét. A természet felszíne olyannak mu
tatja a világot, mintha nem lenne iránya, cél
ja. Szándékosan lett így megalkotva. Isten 
elrejtette önmagát, és ez gonoszság.

De ennek a gonoszságnak célja van. Azt 
mondtuk korábban, hogy ha Ő nem rejtet
te volna el saját magát, akkor nekünk nem 
lehetne szabad akaratunk. És szabad akarat 
nélkül nem választhatnánk a jót. Tehát ez 
épp olyan, mint minden más rossz: eszköz 
a magasabb rendű jó elérése érdekében. De 
ez nem változtatja meg a tényt, hogy a rossz 
rossz, amit Isten önmaga tesz.

Most már értjük, miért van gonoszság a 
világban. Igen, Isten megteremtette a vilá
got, hogy jót tegyen, hogy teremtményeinek 
javára váljon. Azért alkotta meg a világot, 
hogy kifejezze teremtményei iránt érzett 
szeretetét. De azért, hogy ezt megtehesse, 
szabad akaratot adott nekünk, és ennek ára 
van. Az ár az, hogy Isten elrejti az Ő jelenlé
tét, és ez azt jelenti, hogy átmenetileg együtt 
kell élnünk a gonoszsággal. Isten használja a 
szenvedést is – ami szintén rossz –, hogy se
gítsen nekünk az életünkre összpontosítani, 
és ezáltal még élőbbé váljunk.

Mindez megváltoztathatja azt, ahogy 
megéljük a fájdalmat és a kudarcot, amelyek 
megérintik az életünket. A fájdalom valódi, 
és nem szabad letagadni. De a fájdalommal 
együtt emlékeznünk kell annak céljára is. 
Olyan ez, mint az orvosnál. Bármennyire el
nézést kér is, a műtét akkor is fáj. De amikor 
véget ér, megköszönjük neki, mert tudjuk, 
hogy a mi érdekünkben történt. Ugyanígy 
hálásak lehetünk azért, hogy Isten any
nyira törődik velünk, hogy a lehető leg
jobb helyzetbe hozott minket, azzal együtt, 
hogy ugyanakkor lehetséges, hogy fájdalmat 
élünk át.

Mihelyt az értelem megérti a rossz célját, 
megtapasztalhatjuk Istent, és még a gonosz
ság közepette is szerethetjük Őt. Ezután ez 
már nem fog megakadályozni minket ab
ban, hogy legyen tudatos, szeretetteljes kap
csolatunk Istennel és teljesebb, spirituális 
életünk.

fordítás · Németh Zoltán
forrás · innernet.org.il
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és boldogságot eredményez.
A cél, hogy eljussunk a belátáshoz.

Sávuot és a belátás
Sávuotkor mindannyiunkra egy bölcsesség
áradat vár. Ez a nap nemcsak egy megemlé
kezés az eredeti kinyilatkoztatásról, hanem 
egy olyan időszak, amely természeténél fog
va magában hordozza a belátást.

Miben van szükségünk útmutatásra? Há
zas ság? Randevú? Gyereknevelés? Ta nu lás? 
Ön uralom?

Sávuot megadja a bölcsességet és belátást, 
amire szükség van. De akarni kell, dolgozni 
kell érte, és alkalmasnak kell lenni rá.

Minden belátás önkritikát is tartalmaz. 
Akarod hallani? Készen állsz a fejlődésre, 
ha a belátás ezt szükségessé teszi?

Ezen a sávuoton mondjuk ki az Örök ké
valónak, hogy készen állunk, hajlandók és 
képesek vagyunk foglalkozni az ő meglá
tásaival. Bármi jár is vele, készen állunk a 
változásra. Egy ilyen imával biztosítva van 
a belátás is.

Ez az, amire a lelkünk vágyik.

fordítás · G. Sz.
forrás · aish.com
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A
SZA szükséges negativitás

Rabbi Max Weiman

Tázriá – Mecorá

A szükséges negativitás
Szülés után a nő támé, egy hétig (fiú születé
se esetén) és két hétig (lány szülése után). A 
támé szót általában tisztátalannak fordítják, 
ami negatív tartalommal bír. Milyen negatí
vum társulhat egy olyan szent történéshez, 
mint a szülés? Az új anya sugárzik a boldog
ságtól és a szentségtől. Egy új életet hozott 
a világra!

A kérdés eleve feltételezi, hogy minden 
negativitás rossz is, valami baj jele. A spi
rituális világban a negativitás időnként jó 
is lehet. A szülésből adódó tumá, tisztáta
lanság állapotának az egyszerű értelmezése, 
hogy egy új élet eltávozik az anya testéből. 
Mivel ez az új élet már önállóan létezik, az 
anya méhében űr keletkezik, ez hozza lét
re a tumá állapotot. Vannak, akik úgy vé
lik, hogy azért tart a tumá állapot két hétig 
egy lány szülése esetén, szemben a fiú szülé
se utáni egy héttel, mert egy lány újszülött 
is magában hordozza egy új élet születésé
nek lehetőségét. Mivel a lánygyermekben a 
szentség erősebb, az űr, ami az anyaméh el
hagyásakor keletkezik, nagyobb.

Spirituális bőrbetegség
A Vájikrá, Mózes harmadik könyvének a 12. 
és 13. fejezetében egymás mellé kerül a szü
lés és a cáráát nevű spirituális bőrbetegség. 
Ez a betegség is magában hordozza a tumát 
(spirituális tisztátalanságot). Azonban a 
cáráát a megfertőződött ember spirituális 
hiányosságából ered. A cáráát üzenet a be
tegnek, hogy valamely bűnét meg kell bán
nia. Azaz a tumá időnként negatív is lehet.

Érdekes, hogy egy kommentár szerint 
csak szent emberek hajlamosak a cáráátra. 
Valóban a legtöbb magyarázó úgy mondja, 
hogy ma azért nincs ez a betegség, mert nem 
vagyunk elég szentek. Látható, hogy a cáráát 
olyan betegség volt, mely félreérthetetlenül 
az Örökkévalótól ered.

Azért nincsen manapság ez a betegség, 
mert nem hagyjuk, hogy az Örökkévaló 
olyan közvetlenül részt kapjon a minden
napi életünkben, ezért neki sokkal fino
mabban kell cselekednie. Ha felismerjük, 
hogy az Örökkévaló irányít minden ese
ményt, akkor a Teremtő sokkal világosab
ban megnyilvánul.

A problémák megpróbáltatások
Minden betegség, dilemma, probléma ki
hívás, melyet az Ö rök kévaló küld. Apró
lékosan megtervezte, hogy a lelkünk javát 

szolgálja. Minden kihívás üzenet és vezek
lés is egyben.

Senki sem tökéletes. Mindannyian hibá
zunk időnként. Azaz a betegség nem azt je
lenti, hogy rossz vagy, csak hogy megérett az 
idő a fejlődésre egy bizonyos területen.

A cáráát önelemzésre ösztökél. Hasonlóan 
a felmerülő problémák és kihívások a jellem
béli hiányosságok miatt alakultak ki, ezért 
minden probléma önvizsgálatra kell késztes
sen. Erre lettek kitalálva. Ha nem veszünk 
róluk tudomást, a spirituális hiányosságokat 
nem lehet orvosolni.

A hiányosságok vezetnek szenvedéshez. A 
szenvedés önvizsgálatra késztet. Az önvizs
gálat belátáshoz vezet, mely fejlődést, békét 

a betegség nem azt 
jelenti, hogy rossz 
vagy, csak hogy 
megérett az idő 
a fejlődésre 
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bben a hetiszakaszban található a híres 
felszólítás: „Szeresd a felebarátodat úgy, 

mint magadat, én vagyok az Úr!” (3 Mózes 
19:18). Rási Rabbi Akivát idézi: „Ez egy fon
tos elv a Tórában.” (Ze klál gádol báTórá.)
Ezzel a pár szóval kapcsolatban jó néhány 
kérdés felmerülhet: 

Miért végződik ez a tórai vers azzal, hogy 
„én vagyok az Úr”? (Ezt a kérdést minden 
esetben feltehetjük, amikor egy vers erre vég
ződik, de most erre az egyre fogunk koncent
rálni.) Ez az állítás azt üzeni, hogy „én va
gyok az Ústen, aki megparancsolta neked ezt 
a micvát”. Mostanra már biztosan tudjuk, hi
szen a Tóra felét már elolvastuk, hogy azért 
teljesítjük a micvákat mert azok Isten akara
tát jelentik! Mit jelent hát ez a kijelentés?

Mire gondolt Rabbi Akiva, amikor azt 
mondta: „Ez egy fontos elv a Tórában?” Mi
óta rangsorolják a bölcseink a micvákat?

Rási több más helyen magyarázza, hogy az 
„én vagyok az Úr” azt tanítja nekünk, hogy 
a Teremtő „neemán lesálem száchár” – bíz
hatunk benne (abban az értelemben), hogy 
kifizeti a jutalmat. Miért használja Rási a 
„neemán” szót, amely a hitre utal, a látszólag 
helyesebb „bátuách” (biztos) szó helyett? Az 
isteni jutalom és büntetés nem függ a hitünk
től, hanem biztos. Miért nem így mondja?

Maimonidész javasol egy olyan gondola
tot, amely segíthet megoldani a nehézségein
ket. Azt állítja, hogy előfordulhat olyan, hogy 
két ember pontosan ugyanazt a micvát hajtja 
végre, és mégis teljesen különböző mennyisé
gű égi jutalmat kapnak. Hogy lehet ez igaz
ságos? Maimonidész megmagyarázza, hogy 
lehetséges, hogy az egyik ember nagy nehéz
ségek árán tette meg a micvát, a másik szá
mára pedig egyáltalán nem volt kihívás. Egy 
egyszerű példa a cedáká (adomány) micvája. 
Egy gazdag ember, aki egy dollárt ad egy rá
szorulónak máshogy lesz megítélve, mint egy 
olyan, aki nehezen jön ki a pénzéből, de azért 
mégis összeszed egy dollárt és eladományoz
za.  A jutalmunk a micvák teljesítésébe fek
tetett erőfeszítés és a nehézség függvényében 
alakul.      

Most már meg tudjuk válaszolni a harma
dik kérdésünket. Azért mondja Rási azt, 
hogy az Istent jutalmat megfizetőnek tartjuk, 
és nem pedig azt, hogy biztos, hogy megfizet, 
mert hinnünk kell benne, hogy a Teremtő fi
gyelembe veszi az erőfeszítést, amit a micvába 
fektetünk. Noha maguknak a tetteknek is van 

inherens értékük, az elvégzésükkel járó ne
hézség mégis különböző szintű spirituális ju
talmat eredményezhet. Mi magunk ezt soha 
nem tudjuk kiszámítani, így te
hát hinnünk kell, hogy a Teremtő 
tudja, hogyan összegezze a válto
zókat, és hogyan jutalmazzon meg 
minket igazságosan.   

Szerénység és nagyság
A két fennmaradó kérdésünk 

megválaszolásához meg kell vizs
gálnunk azt a filozófusok között 
általánosan elfogadott nézetet, 
hogy szeretet csak olyan emberek 
között létezhet, akiknek sok közös 
dolguk van. 

A Tiferet Smuel (1. kötet) meg
magyarázza, hogy e szerint a gon
dolat szerint tévesen azt gon
dolhatnánk, hogy a nagy vezetőknek és 
tu dósoknak nehéz lenne a hétköznapi embe
reket szeretniük. Ha a szeretet a hasonlósá
gon alapszik, hogyan tudná egy tudós, aki az 
egész napját bonyolult zsidó szövegekbe te
metkezve tölti, szeretni az átlagembert? Mi 
a közös a talmudtudósban és az útkaparó 
munkásban? 

Az igaz, hogy a közös háttér segíti az em
bereket a kapcsolatok kialakításában, de a 
zsidó vallás elveti ennek a gondolatnak a hi
erarchikus alátámasztását. A Tóra azt mond
ja Mózesről, hogy ő volt a legnagyobb prófé
ta aki valaha is élt (5Mózes 34:10), valamint 
hogy ő volt a legszerényebb ember a Földön 
(4Mózes 12:3). Ezek egymásnak ellentmon
dó állításoknak tűnnek. Nem vette ész
re Mózes, hogy mindenki fölé magasodik? 
Hogy lehetett szerény?     

A Tiferet Smuel úgy magyarázza, hogy 
bár Mózes felismerte a különleges képessé
geit, mindenkit a körülményeik kontextusá
ban nézett. Amikor egy átlagos emberrel ta
lálkozott, arra gondolt, hogy „talán ennek a 
vízhordónak az az öt perc Tóra tanulás, ame
lyet a kimerítő napjának a végére besuvaszt, 
értékesebbek a Teremtő számára, mint min
den, amit én elértem”. Így Mózes megőrizte 
a szerénységét.

Ez pontosan az, amit Maimonidész mon
dott – hogy az Isten azt az erőfeszítést ér
tékeli, amelyet a micvá végrehajtása igényelt. 
Nem tudhatjuk, hogy kinek az erőfeszítése 
ér többet. Minden tanult embernek meg kell 

próbálnia magáévá tenni Mózes hozzáállását: 
„Talán a Teremtő szemében ez az egyszerű 
ember nagyobb, mint én. Talán az ő munká
ja többet ér.” 

 A Tiferet Smuel tehát úgy értelmezi a 
„Szeresd felebarátodat úgy, mint magadat” 
parancsot, hogy az a vezetőkhöz és tudó
sokhoz szól. Azt mondja nekik a Teremtő: 
„Szeress mindenkit – az átlagos embere
ket is –, mint önmagadat.” Ha a tudós azt 
mondaná, hogy a köztük lévő nagy különb
ségek miatt ilyen szeretet nem lehetséges, a 
Teremtő így fejezi be a parancsot: „Én va
gyok az Isten.” – Más szavakkal: „Én vagyok 
az, aki kitűzi a jutalmat.” Miért gondolja a 

tudós, hogy ő magasabb szinten áll, mint az 
átlagos ember? Lehet, hogy az egyszerű em
ber ugyanolyan vagy magasabb szinten áll, a 
befektetett erőfeszítése miatt. 

Ez megválaszolja az első kérdésünket. A 
„Szeresd felebarátodat úgy, mint magadat” 
vers nem azért fejeződik be azzal, hogy „én 
vagyok az Isten”, hogy a micvá forrásaként 
nevezze meg az Istent, hanem azt tanítja ne
künk, hogy bízhatunk a Teremtőben és hihe
tünk neki, hogy az erőfeszítés szerint jutal
mazza meg az embereket. Ez megválaszolja 
a második kérdésünket: Rabbi Akiva nem 
rangsorolja a micvát, hanem az állítását így 
kell olvasni: Ze klál…gádol báTorá. Más sza
vakkal: „Ez az elv (azok számára van, akik) 
nagyok a Tórában!”. A „Szeresd felebaráto
dat úgy, mint magadat” különösen azoknak a 
nagy tudósoknak a számára releváns, akik azt 
hihetnék, hogy kevés közös dolguk van az át
lagos emberrel.  

Legyünk mindnyájan megáldva azzal, 
hogy képesek legyünk úgy közelíteni minden 
egyes emberhez, akivel találkozunk, hogy azt 
gondoljuk: „Én hogyan boldogulnék az ő he
lyében?” Érdemesüljünk arra, hogy lássuk az 
ebből a perspektívából felszálló bajtársias
ság és szeretet légkörét, és így érdemeljük ki, 
hogy lássuk, ahogy a világ visszatér az eredeti 
paradicsomi állapotába.  

fordítás · D. Ch.
forrás · aish.com

A Tóra nagy szabálya
Rabbi Aba Wagensberg

Ácháré – Kedosim

E
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gy híres tanmese leírja, hogy egy sze
gény ember, aki kétségbeesetten pró

bálja megtalálni a módot arra, hogy fenn
tartsa a családját, hajóra száll idegen partok 
felé. A viharos tengeren tragikus módon el
süllyed a hajója, de neki sikerül megmene
külnie, és egy trópusi szigetre kerül. Nagy 
megrökönyödésére amikor a partra lép, 

azt látja, hogy a szigetet a szó szoros ér
telmében gyémántok borítják. Gyémántok 
vannak a parton, gyémántok vannak az út 
mentén, gyémántok vannak mindenhol.

Elhatározza, hogy hazatér, talál egy ha
jóépítőt a szigeten, és felajánlja, hogy gyé
mántokkal fizet neki azért, hogy megépít
sen egy hajót. A hajóépítő nevetni kezd, és 
azt mondja: „De mihez kezdjek az értékte
len gyémántokkal?!”

A szerencsétlen idegen rövidesen meg
tanulja, hogy a szigeten a porc az értékes 
pénznem. Nagyon keményen dolgozik éve
ken át, így elegendő porcot keres ahhoz, 
hogy megépíttesse a hajót, és hogy nagy 
mennyiséget vigyen magával haza. Amikor 
elkészül a hajója, a szerencsétlen utazó te
lepakolja porccal, és elindul haza.

Amikor hazaérkezik, a családja elragad
tatottan fogadja. Büszkén bejelenti nekik: 
„Most már gazdagok vagyunk.” Kinyitja a 
hajó rakterét, és megmutatja nekik … por
cok! Kísérteties csend tölti meg a levegőt. A 
szegény ember felismeri tragikus tévedését, 
és elkezd sírni.

Mindannyian valamilyen mértékben a 
szegény ember vagyunk ebben a történet
ben. Be kerülünk ebbe a világba azért, hogy 
végrehajtsunk bizonyos feladatokat, és 
fenntartsunk bizonyos értékeket, de gyak

ran eltévedünk a modern élet eszeveszett 
iramában. Túl gyakran kerülünk abba a 
helyzetbe, hogy eladjuk a gyémántokat a 
porcért, legyen szó akár arról, hogy a karri
ert vagy a családot válasszuk, akár a célsze
rűség és az értékek egyensúlyáról. Sajnos 
sohasem tudjuk visszaszerezni az elvesz
tett időt.

Hogyan szálljunk szembe ezzel a 
zűr     za varral?

A zsidóság által nyújtott egyik legerőtel
jesebb eszköz a szombat. Szombaton a zsi
dó ember szabaddá teszi magát a hét esze
veszett, mindent elnyelő tevékenységeitől 
azért, hogy hátralépjen, és az élet igazán 
fontos pontjaival foglalkozzon. Szombaton 
több időt töltünk otthon a családunkkal és 
a zsinagógában az Istenünkkel. Sétálunk, 
áttekintjük, hogy miket értünk el a hét so
rán, és elmélkedünk az életünk irányáról.

A zsidóság azt mondja, hogy két másik 
különösen erőteljes időszak van, amikor 
foglalkozhatunk cselekedeteink értékelé
sével: a nagyünnepek, valamint a peszách 
és sávuot közötti időszak. Az utóbbi idő
szakról a Tóra Emor heti szakaszában ta
lálható leírás, mely az „ómerszámlálás” 
időszakaként ismert. A Tóra azt paran
csolja nekünk, hogy peszách második nap
ján kezdve 49 napot számoljunk sávuotig, a 
szinájhegyi tóraadás ünnepéig. 

Emor

Az ómerszámlálás
Rabbi Yehuda Appel

Számos kommentár szerint ennek a 
szám lálásnak az a célja, hogy hidat képez
zen a peszách és a sávuot ünnepe között. 
Ugyan az igaz, hogy a zsidó nép elnyer
te fizikai szabadságát peszáchkor, ennek 
a szabadságnak valójában nem volt célja, 
ameddig meg nem kapták a Tórát a Szináj
hegyen sávuotkor. Így a sávuot a vég
ső célja a peszáchi történetnek. Ahogyan 
sávuothoz közeledve számláljuk a napokat, 
ez emlékeztet minket arra, hogy értelmes 
célokra összpontosítsunk, melyeket a Tóra 
és a Szinájhegy jelképez.

Más források (Nachmanidész és Abar
ba nel) megjegyzik a kapcsolatot az ómer
szám lálás és az aratási időszak között. 
Maga az ó mer szó száraz mérést jelent, ami 
annak az árpalisztnek a mennyiségére utal, 
melyet áldozatként vittek a Templomba 
peszách második napján. Ez az áldozat az 
árpa learatásának idejében az Isten iránti 
hála kifejezése volt. A 49 napos számlálás 
végén, a búza learatásának idején pedig bú
zaáldozatot vittek.

Abarbanel szerint a termesztési munkák
ba való elmerülés által Izrael földművelő 
népét túlságosan leköthette a munkája, és 
elfeledkezhetett az időszak jelentőségéről. 
Az ómerszámlálás azt a célt szolgálta, hogy 
megfékezze ezt az önelvesztést, és segítsen 
ismét azokra az értékekre összpontosítani, 
melyeket a sávuot ünnep jelképezett.

Ezekben a hetekben, amikor a zsidók vi
lágszerte számlálják az ómert, ez a modern 
idők emlékeztetője arra, hogy az életünk
ben a gyémántokra összpontosítsunk…, és 
ne a porcra.

fordítás · Domán Sándor
forrás · aish.com

E

Ahogyan sávuothoz 
közeledve számláljuk 
a napokat, 
ez emlékeztet 
minket arra, hogy 
értelmes célokra 
összpontosítsunk…
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Behár – Bechukotáj

Az etikus ateista
Szántó-Várnagy Ádám

mostani hetiszakasz címe „Behár”, Behár 
Szináj, vagyis a hegyen, Szináj hegyén. 

Ebben olvashatunk ünnepek törvényeiről, a 
hetedik és ötvenedik évek különlegességéről 
és az emberek egymásnak nyújtott segítsé
gének szabályairól. Mindegyik téma kapcso
lódik a hetiszakasz címéhez: a hegyen, azaz 
fentről, magasabb szemszögből nézve a vilá
got melyek az igazán fontos törvények?

Ebből viszont következik, hogy ahhoz, 
hogy igazán jól megérthessünk egy ilyen tör
vényt, „istennek” kell lennünk. Mivel az em
ber, amíg a földön jár, nehezen tudja megér
teni a nagy egészt, a big picturet, így aztán 
sokszor egy ilyen törvény, amely magasabb 
szempontból értelmes, a mi földi szemszö
günkből irracionális. Például itt van a sze
gények támogatása ingyen pénzkölcsönnel 
(3Mózes, 25:35). Ez legalább három logikai 
problémát vet fel:

1. Ő főzte, ő is egye meg. Sokszor tapasz
taljuk, hogy az emberek újra és újra elkövetik 
ugyanazokat a hibákat, nem használ nekik a 
jó tanács, önpusztításuk következményeként 
süllyednek egyre mélyebbre. Akkor mi miért 
támogassuk őket ebben a folyamatban?

2. Nem fogja visszaadni. A Tóra megtilt
ja, hogy úgy bánjunk a másikkal, mint a hi
telezők szoktak (2Mózes 22:24), azaz nem 
szabad a másikra nyomást gyakorolni vagy 
emlegetni neki, hogy tartozik. Ez viszont ki
fejezetten arra buzdíthatja őt, hogy a pénzt 
ajándékként megtartsa, hiszen egy rossz sza
vunktól sem kell félnie.

3. Bérleti díj. Ha bérbe adunk egy érték
tárgyat használatra, a Tóra megengedi, hogy 
a használat díját a kölcsönzőtől elkérjük. 
Nem ez a helyzet a pénz esetében, amit szin
tén kölcsönbe adunk, de csak a pénz értékét! 
Magukat az érméket nem szeretnénk visz
szakapni. (Ez logikailag problémás, hiszen ha 
egy autót adunk kölcsön azzal, hogy akár meg 
is tarthatja, csak az értékét adja majd egyszer 
vissza, akkor már nem kérhetünk bérleti díjat, 
mivel ez a pénzkölcsönzéssel egy kategóriába 
esik. Holott mi még több szolgáltatást is nyúj
tottunk, mint a sima kölcsönadás esetében!)

A magasabb szemszögű ítélkezés azonban 
nem ilyen szigorú logikai elvek mentén ha
lad. Egy midrás szerint az Örökkévaló elő
ször megteremtette a világot az ítélkezés, 
igazságosság tulajdonságával (midát hádin), 
de látta, hogy a világ így nem tud működni. 
Aztán megpróbálta a kegyelmesség, a szere
tet tulajdonságával (midát háráchámim), de 
úgy sem működött. Az a világ, amelybe mi 

születtünk, már mindkettőt tartalmazza.
Mindez megmagyarázza, hogy miért van 

szükség a magasabb szemszögre, az Örök
kévalóra és a Tórára ahhoz, hogy etikusan, er
kölcsösen tudjunk viselkedni. A hétköznapi 
tapasztalatunk ennek ellentmond, hiszen ki 
ne ismerne jóságos embereket, akik ugyanak
kor nem hisznek semmiféle vallásban?

Rabbi Benjamin Blech igen szemléle
tes magyarázattal szolgál erre a jelenségre. 
Magyarázata Bölcseink azon kissé szokatlan 
kijelentésén nyugszik, miszerint értékesebb 
az a micvá, amit parancsra teljesítünk, mint 
amit saját késztetésünkből. Elmesél egy tör
ténetet, hogy az 1992es Los Angelesi za
vargások kapcsán megkérdezte egy apa a fiát, 
hogy csatlakoznae a lázadókhoz? A fia azt 
válaszolta, hogy nem. De miért? Mert tiltja a 
tízparancsolat. Nem saját józan megfontolá
sa alapján, hanem a magasabb szemszög ma
gasabb igazságának elfogadása alapján. Azért 
van okunk kétkedni saját erkölcsi ítélőképes

ségünkben, mert a történelem során sajnos 
sokszor el tudták hajlítani az emberek józan 
ítélőképességét. Az „etikus ateista”, akit is
merünk, valóban etikusan viselkedik az ese
tek 90%ában, a normális élethelyzetekben. 
De mi van, ha megváltoznak a körülmények?

Az 1930as években egy európai egyete
men tanított egy etikaprofesszor az erkölcs 
fontosságáról. Komoly publikációi voltak, és 
nagy nevet szerzett. Aztán fordult a történe
lem kockája, és szükséges volt a rendszer tá
mogatását elnyernie. Ennek hatására a pro
fesszor „etikája” is megváltozott, és a náci 
rezsim támogatójává, ideológusává vált. Saját 
tudományos eszköztárával bebizonyította, 
hogy mindaz, ami történik, helyes és etikus.

De nem csak ilyen szélsőséges történelmi 
szituációkban kerülhet felszínre a magasabb 
szemszög szükségessége. Készült egy szoci
ológiai felmérés, melyben az volt a kérdés, 
hogy ha a folyó mellett elhaladva azt látnád, 
hogy fulladozik a saját kutyád és egy idegen 
ember, melyiket mentenéd meg? A felmérés 
végeredménye: a válaszadók egyharmada a 
kutyát, egyharmada az idegen embert men
tette volna meg, egyharmada pedig azt a vá
laszt adta, hogy nem tudom eldönteni, ez na
gyon nehéz kérdés. Emberként nem is biztos, 
hogy jogunk lenne egy ártatlan állat haláláról 
nagy határozottsággal dönteni. Bölcsebb elis
merni, hogy mi személy szerint nem tudunk 
mindent, de elfogadjuk, hogy a Tórát Isten 
írta, és abban az embert „celem Elokim”nak, 
Isten képmásának mutatja be a teremtéstör
ténetben, szemben a kutyával.

Ha a többi emberrel etikusan, igazságosan 
akarunk viselkedni, akkor használjuk a Tórát, 
amely a hegyen (Behár) íródott. Az erköl
csi alapvetéseket összefoglaló tízparancsolat 
első és utolsó szava is ezt hangsúlyozza. Az 
első szó: „ánochi”, azaz én, az Örökkévaló, 
létezem. Az utolsó szó „leréechá”, azaz em
bertársadnak, az embertársadért. A tanul
ság: „ánochi”, azaz Isten nélkül nincsen 
„leréechá”, azaz emberember viszonylatban 
erkölcsös viselkedés sem.

Rabbi Benjamin Blech 
Understanding Judaism című 

előadása alapján

A

Ha a többi emberrel etikusan, igazságosan 
akarunk viselkedni, akkor használjuk 
a Tórát, amely a hegyen (Behár) íródott.

A Sinaihegy 
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Az első leletek az Albániában élő 
zsidóságról egy V–VI. századból 
való zsinagóga romjai Sa randából, 
melyet 2003ban tártak fel. A XVI. 
században már minden főbb albán 
városban, Beratban, Elbasanban, 
Vlorëben, Durrësben, illetve a ko
szovói területeken is éltek zsidó 
lakosok. Ők azon szefárd csalá
dok voltak, amelyeket a XV. szá
zadban kiűztek Spanyolországból 
és Portugáliából. Vlorëben 1520
ban már 609 zsidó családot tar
tottak nyilván, valamint ugyanitt 
állt Albánia egyetlen zsinagógá
ja, amely később áldozatul esett 
az I. világháborúnak. Sábbátáj 
Cvi, miután a török szultán 1673
ban száműzte, Ulcinjba mene
kült (ma Macedónia), és ott is 
halt meg. Albert Einstein mene
dékjogot kapott Albániába 1935
ben, mielőtt folytatta volna útját 
Amerikába – albán útlevéllel. Az 
1930as népszámlálások adatai 
szerint mindösszesen 204 zsidó 
élt Albániában. Hivatalosan 1937. 
április 2án ismerték el a zsidósá
got, ekkor a közösség körülbelül 
300 tagot számlált.

A második világháború előes
téj én az Albániában élő zsidó kö
zösség létszáma körülbelül 60 0 fő, 
akik közül megközelítőleg 400 főt 
tekinthetünk menekült nek, főként 
Németországból és Ausz triából. 
Nekik nem az albániai letelepe
dés lebegett célként a szemük előtt, 
utazásukat az Egyesült Államokba 
és DélAmerikába kívánták foly
tatni – sikertelenül. A ber lini albán 
nagykövetség egyedüliként még 
1938ban is folyamatosan adott 
ki vízumot az azt kérvényező zsi
dóknak. Az esemény nem meg
lepő, ugyanis Európa legtöbb or
szágával ellentétben Albániában a 
zsidók semmilyen fokú diszkrimi
nációjának nem volt hagyománya.

1939. április 7én olasz csapa
tok kezdték megszállni az orszá
got, nem sokkal később a zsidók 
már nem hagyhatták el az or
szágot olaszországi tanulmányuk 
érdekében, a kikötővárosokból 
pe dig a tengertől távolabb fek

vő területekre költöztették őket. 
Ugyanakkor az olasz megszálló 
hatalom nem lépett fel keményen 
sem a helyi zsidó lakosság, sem a 
menekültek ellen.

Koszovót 1941 tavaszán, Jugo
szlá via eleste után az olasz meg
szállás alatt álló Al bániához 
csa tolták, a németek pedig benyúj
tották igényüket a pristinai zsidók
ra, amit az olaszok visszautasítot
tak. Meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy időnként egyes – alapvetően 
nem zsidó – bebörtönzött foglyo
kat (köztük egyes adatok szerint 
60 zsidó foglyot is) átadtak a né
meteknek, ezek az emberek aztán 
életüket vesztették; ezek az akciók 
azonban nem célzottan a zsidó la
kosság ellen irányultak.

Azon jugoszláviai zsidó mene
kültek száma, akik elérték Pris
tinát, és a Kavajëban létrehozott 
mene külttáborban éltek, eseten
ként a kétszázat is elérte. A körül
mények elviselhetetlenek voltak 
annak ellenére is, hogy a menekül
tek napközben elhagyhatták a tá
bort. A legtöbben, körülbelül száz 
pristinai zsidó férfi került családjá
val együtt a délebbre fekvő Beratba, 
ahol a helyi albánok védelme alá 
kerültek, néhányan más városok
ban, többek között a fővárosban, 
Tiranában találtak menedéket.

1943 szeptemberében sor ke
rült Albánia német megszállásá
ra, a zsidók helyzete pedig egy
re rosszabbá és reménytelenebbé 
vált. Az albán hivatalnokok igye
keztek a kavajëi zsidóknak hamis 
személyi okmányokat biztosítani, 
hogy Tiranába mehessenek egy 
olasz konvojjal. Nem sokkal ké
sőbb, 1944 elején a Gestapo meg
kezdte a tiranai zsidók összeírását, 
legtöbbjük ezt még idejében intő 
jelként értelmezte, és elmenekült 
a fővárosból, míg mások a helyi 
albánoktól kapott hamis papírok
kal a kezükben várták a fejlemé
nyek alakulását. A németek több
ször nyomatékosan kérték az 
al bán tisztviselőktől a zsidók ada
tait, de az albánok ezt több ízben 
visszautasították, sőt igyekeztek 

a zsidókat figyelmeztetni a rájuk 
leselkedő veszélyre.

A keresztény és muszlim albá
nok egyaránt büszkeségnek, Al
bá nia büszkeségének tekintették 
a zsidók megmentését és segítését, 
az albán és a menekült zsidókét 
egyaránt. Egyes források szerint 
egy hattagú család egyetlen tag
jának kivételével – akit a németek 
önhatalmúlag Pristinába hurcol
tak és meggyilkoltak – egyetlen
egy zsidó sem került a németek 
kezére. Az albán ellenállásnak 
köszönhetően a teljes albán zsi
dóság túlélte a háborút. Más for
rások azonban igencsak árnyal
ják a képet, ezek szerint 1941 és 
1944 között közel 600 zsidó ke
rült NagyAlbániából különböző 
európai koncentrációs táborokba, 
így a történészek igencsak meg
kérdőjelezik az albánok soában 
betöltött szerepét. Véleményük 
szerint bár az albán lakosság 
igyekezett mindent megtenni az 
emberek megmentéséért, addig a 
kormány minden információnak 
birtokában volt a razziákkal és a 
koszovói zsidók deportálásával 
kapcsolatban – érintettségük te
hát vitatható. 

Amikor 1943ben a nácik el
kezdték a zsidók utáni hajtóva
dászatot, az akció és a zsidók sú
lyos helyzetének híre elért Mefail 
Biçakuhoz is, aki már korábbról is
mert volt kiemelkedő emberségé
ről és bátorságáról. Mefail a besáját 
adta, hogy oltalma alá helyezi és 
élelmezi a zsidókat. (A besa egy 
kulturális szabályelv, amelyet hit
nek fordítunk, és amely az igéretek 
betartását és a becsületszót je
lenti. Az egyik leghíresebb albán 
közmondás is a besához kötődik: 
shqiptaret vdesin dhe besen nuk 
e shkelin, azaz: az albánok inkább 
meghalnának, mintsem megszeg
jék az igéretüket.) Ő és fia, Njazi, 
a háború végéig védelmezték az 
elrejtetteket. Mefailnak és Njazi 
Biçakuhnak a Yad Vashem inté
zet a Világ Igaza kitüntetést ado
mányozta, 2007ben pedig a New 
Yorki Rágalmazásellenes Liga 

(ADL) posztumusz kitüntetéssel 
jutalmazta őket.

Enver Hoxha (ejtsd: Enver 
Hod zsa) kommunista uralma 
a latt (1944–85) a helyi közösség 
kapcsolata szinte teljesen meg
szakad a világ zsidóságával. A 
szocialista ideológiára komoly 
veszélyt jelentett bármely vallás
ba vetett hit, ezért az összes val
lás minden megnyilvánulását til
tották. A kommunizmus bukása 
után 1991ben közel az összes 
zsidó áttelepült Izraelbe, elsősor
ban TelAvivba. Ma kicsivel több 
mint 160 zsidó él az országban, a 
legtöbbjük Tiranában. Immáron 
másfél év telt el azóta, hogy 2010
ben elfoglalta hivatalát Rabbi 
Aryeh Kaplan új albánai főrabbi 
Tiranában, a beiktatási ünnepsé
gen pedig Sali Berisha miniszter
elnök képviselői és Shlomo Amar, 
Izrael főrabbija is részt vett. Míg 
a miniszterelnök az akkori heves 
áradások miatt csak levélben üd
vözölhette az új főrabbit és a zsi
dó közösséget, addig a helyi ke
resztény és muszlim közösségek 
személyesen tiszteletüket tet
ték és támogatásukat fejezték ki 
a ceremónián. Shlomo Amar lá
togatása olyan nagy jelentősé
gű volt ennek a kis közösségnek 
az életében, hogy a zsinagógát, 
amely 2010 decemberében meg 
is kezdte működését, Héchál 
Shlomonak nevezték el. (Ez az 
egyetlen működő zsinagóga, a 
vlorëi zsinagógát már nem hasz
nálják.) Felavattak egy Moshe 
Rabbeinu nevű Zsidó Közösségi 
Központot is, mely Rabbi Moshe 
ben Tovról, Kaplan rabbi apósá
ról kapta a nevét. Kaplan Rabbi 
úgy nyilatkozott: „Hetven év 
alatt ez lesz az első alkalom, hogy 
lesz minján Albániában”, majd 
első feladatának nevezte, hogy 
megszervezze a kóser áruk im
portját az országba.

Akik nem adták a zsidókat – 
az albán zsidó közösség múltja és jelene
Arató Mátyás
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539ben Kóres, a perzsák királya megdönti 
a babiloni birodalmat, és kihirdeti, hogy az 
elhurcolt népek (köztük a zsidók is) vissza
térhetnek szülőhazájukba, amely azonban a 
perzsa birodalom fennhatósága alatt marad. 
Mintegy 42.000 zsidó hamarosan fel is ke
rekedett, és visszatért a Szentföldre. A visz
szatérők között minden törzsből volt, hogy 
ily módon erősödjön a kapocs a júdeai és a 
babiloni zsidóság között. A hazatérők azon
ban romokban és elnéptelenedve találták az 
országot, ahol hamar meggyűlt a bajuk a 
környező népekkel. Nem teljesült az áhított 
dávidi királyság visszaállítása sem, és hamar 
politikai problémák is akadtak. Ezek a faj
ta nehézségek a korai lelkesedés lelohadásá
hoz és kiábránduláshoz vezettek, ami züllést 
eredményezett vallási téren. Erre a többol
dalú válsághelyzetre szolgált megoldással 
Ezra és Nechemja.

A problémakör világi részét Nechemja ol
dotta meg politikai reformmal, míg Ezra a 
vallási életet újította meg. Nechemjáról biz
tosan tudjuk, hogy I. Artaxerxész uralko
dásának huszadik évében kezdte meg mű
ködését, ami i. e. 455nek felel meg. Ezrát 
ehhez képest nehezebb elhelyezni, mert az 
ő tevékenységéről a Biblián kívül nem ma
radt fenn feljegyzés. Ám a legvalószínűbb 
az, hogy Ezra szintén I. Artaxerxész uralko
dása alatt ténykedett, de nem a hetedik, ha
nem a harminchetedik évében (i. e. 428), így 
van átfedés a két ember tevékenységi ideje 
között.

Nechemja a királyi udvarban töltött be 
tisztséget, és ezért bejárása volt az uralko
dóhoz. Amikor megtudta egy Jeruzsálemből 
érkező követségtől, hogy milyen áldatlan ál
lapotok uralkodnak Júdában, kérte a királyt, 
hogy engedélyezze neki Jeruzsálem falainak 
felépítését. A király ezt engedélyezte, noha 
korábban királyi rendelet tiltotta a falak újjá
építését. Erre valószínűleg azért kerülhetett 
sor, mert Artaxerxésznek egy sor külpoliti
kai problémával kellett szembenéznie (gö
rögöktől elszenvedett vereségek, egyiptomi 
felkelések) amihez nyugodt és stabil viszo
nyokra volt szüksége, és nem utolsósorban, 
mert az Egyiptom felé történő bármilyen ka
tonai lépéshez egy stabil Júdára volt szüksé
ge. Nechemját a király hamar helytartóvá is 
kinevezi, ami már önmagában hatalmas elő
relépés volt Júda számára, hiszen így kikerült 
a szamariai hivatalnokok uralma alól, ami 
a belső konfliktusok nagy hányadának volt 
okozója, és önálló tartományként létezhetett 
tovább. 440re Nechemja megjárta Babilont, 
és követőket gyűjtött maga köré, illetve 
megszervezte a falak felépítéséhez szüksé

ges anyagok beszerzését, így Jeruzsálembe 
való megérkezésekor nyomban megkezdőd
hetett a falak felépítése. Ez hamar összeüt
közéshez vezetett a politikai ellenfelekkel, 
akiknek nem volt érdeke egy önálló, meg
erősödő Júda. Szanballat, Szamaria helytar
tója és Tóbijjá, Ammón helytartója voltak 
legnagyobb ellenfelei, akik fosztogató ban
dák felbujtásával, megvesztegetéssel és fe
nyegetéssel próbálták tönkretenni Nechemja 
munkáját. Ő azonban nem hátrált meg még 
akkor sem, amikor életveszélyesen megfe
nyegették. Nechemja azonban tisztában volt 
azzal a ténnyel, hogy a felépülő városban túl 
kevesen laknak ahhoz, hogy meg lehessen 
védeni, ezért sorsolással a nép egy részét a 
városba telepítette.

Nechemja második nagy politikai tette a 
kölcsönökkel való visszaélések megszünteté
se volt. A Tóra törvényével szemben ugyanis 
ekkorra bevett szokássá vált, hogy a tehetős 
zsidók igenis kamatra adtak kölcsön a pa
raszti rétegeknek, és amikor azok nem tud
ták visszafizetni tartozásukat a rossz termés 
és a magas adók miatt elvették azok földjét 
és a saját birtokaikat gyarapították velük. 
Nechemja, aki a babiloni zsidóság szigorú 
vallásos hagyományaiban nevelkedett ha
mar összeütközésbe került a vallást egyre la
zábban kezelő Júdai családokkal. Esküt csi
kart ki tehát a nép színe előtt a hitelezőkből, 
hogy felhagynak az uzsorakamattal.

Nechemja következő fontos intézkedése 
a pogány szokásokkal felhígult emberek el
távolítása volt a Szentélyből és a földműve
lésre szoruló léviták Szentélybe való vissza
állítása volt. Megszervezte, hogy a léviták 
rendesen kapják a tizedet, és a Szentély ne 
szenvedjen szükséget. Fontos továbbá, hogy 
az eddig lazán kezelt szombatot (sok helyen 
vásárokat is tartottak szombaton, és minden
ki ügyesbajos dolgait intézte) az előírások
nak megfelelően betartsák. Ezenfelül azzal a 
problémával szembesült, hogy sok zsidó csa
lád hatalmi okokból idegen népekkel kezdett 
keveredni, így sok helyen olyan zsidó gyere
kek születtek, akik vallásukban fellazultak, 
sőt még héberül sem tudtak. Nechemja ez
után betiltotta a vegyes házasságokat, így kí
vánva drasztikusan elejét venni a züllésnek.

Ezra vallási ügyekben nagyszabású fel
hatalmazással érkezett Júdába. Feladata 
a zsidók vallási életének megújítása volt, 
Nechemja világi reformjainak kiegészítése. 
Nem egyedül érkezett, hanem felhatalma
zást kapott, hogy léviták is hazatérjenek vele 
Jeruzsálembe (erre komoly szükség lehetett, 
mivel a korábban már ismertetett vallási la
zulás és züllés még a főpapi családot is érin

tette). Mintegy 5000 emberrel végül felke
rekedett, és katonai kíséret nélkül érkeztek 
a városba. Fő feladata a törvény megismer
tetése volt a néppel. Nem pontosan tudjuk 
milyen körülmények között, de felolvasták 
a Tórát vagy egy Ezra és a perzsák által ki
dolgozott törvénykönyvet. Ezra bizonyos 
szempontból nagyobb hatalommal rendelke
zett, mint Nechemja, mivel nemcsak a szigo
rú értelemben vett Júda tartozott fennható
sága alá, hanem a Jeruzsálemi közösséghez 
tartozó összes zsidó vallási felügyelője lett. 
Ha valaki szembeszegült az őáltala támasz
tott törvénnyel, az olyan volt, mintha a király 
törvényével menne szembe. Mivel Ezra tevé
kenységéről a Biblián kívül nem maradt fenn 
más forrásunk, nehéz pontosan időben elhe
lyezni, azonban az tűnik a legvalószínűbb
nek, hogy a korábban már ismertetett módon 
részben átfedésben volt Nechemja tevékeny
ségével. Ezra fő intézkedése Nechemja in
tézkedését vitte tovább a vegyes házassá
gokkal kapcsolatban, azonban ő odáig ment, 
hogy a már meglévő házasságokat is felbon
tatta, hogy visszaterelje az elzüllött népet a 
kívánt útra. Ehhez a törvény erejét is beve
tette és váló bizottságokat állítatott fel, akik 
felülvizsgálták a kérdéses házasságokat. A 
reformok eredményeképp a nép ünnepélye
sen fogadta a szombat megtartását és a ve
gyes házasságoktól való tartózkodást, vala
mint a smita év megtartását, a tized fizetését, 
az anyagokat a Szentély működéséhez és az 
adósságok elengedését. Azonban Ezra em
lékiratai hirtelen véget érnek és nem írják le 
a várt sikert a vegyes házasságok felbontásá
val kapcsolatban, amiből arra következtet
hetünk, hogy nem sikerült teljes mértékben 
végigvinnie a reformot, valószínűleg a nép 
felzúdulása miatt. Ezután Nagy Sándor ko
ráig gyakorlatilag nincs feljegyzésünk a júde
ai zsidók életéről, így nem tudjuk pontosan 
milyen eredményekkel járt a reform.
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Zsidó szavak – Hozd a szajrét!
W.E.

egutóbbi szavunk, a majré 
után, mi is jöhetne más, mint 

a rá oly szépen rímelő szajré. Is 
mét egy olyan szó, amit minden 
tisztességes szókinccsel rendelke
ző magyar ajkú polgár használt, 
de legalábbis hallott már életében. 
Az eredete azonban nem feltétle
nül tiszta mindenki számára.

Egy kicsit meg is meglepőd
tem, amikor különféle etimo
lógiai szótárakat, nyelvészettel 
kapcsolatos írásokat és egyéb fó
rumokat lapozgatva azt tapasztal
tam, hogy a források 99 százaléka 
a szó eredeti jelentésének ponto
san az ellenkezőjét állítja.

A szó gyökere ugyanis a héber 
szchora, askenáz kiejtés szerint 
szhojre (סחורה), melynek jelen
tése nemes egyszerűséggel csak 
annyi: áru. Áru, melyet a 19. szá
zadi zsidó kereskedők szekerei
ken hoztakvittek faluról falura, 
vásárról vásárra. Tehát magának 

a szónak az eredeti jelentése még 
csak megközelítőleg sem az, hogy 
vásárolni, mint az sajnos sok he
lyen olvasható. Már csak azért 
nem, mert az áru főnév, a vásárol-
ni pedig ige, ugyebár. Sőt, ha az 
áru főnévből igét alkotunk, a vég
eredmény akkor is az árulni szó 
lesz, ami egyáltalán nem ugyan
az, mint a vásárolni. Ehhez még 
csak nyelvésznek sem kell lenni, 

tud ja ezt minden valamire való 
kereskedő.

Az eredeti szónak továbbá a lo
páshoz sincs semmi, de semmi 
kö ze. Éppen ellenkezőleg. A ke
reskedők nem rejtegették, inkább 
büszkén kínálták portékájukat. 

Az egyik leghíresebb, több vál
tozatban is ismert jiddis nép
dal egyik sora is így szól: „Tajre 
iz di beszte szhajre”, azaz a Tóra 

a legjobb portéka. Erre az alap
igazságra számos haszid tanítás 
és mese is épül. A történet álta
lában valahogy úgy alakul, hogy 
az egyszeri zsidó utazik a ko
csin, vagy az erdőt járja, közben 
bajba kerül, ám ő nem ijed meg, 
hanem elkezd Tórát tanulni vagy 
zsoltárokat mondani, minekutá
na hamarosan elmúlik a vesze
delem, ő pedig csodálatos módon 
megmenekül. 

A fent említett enyhe foga
lomzavar abból adódhat, hogy a 
magyar nyelven a jiddisből átvett 
szajré szó valóban nem mint por
téka használatos; a széles körben 
ismert jelentése inkább olyasmi, 
mint a lopott holmi, vagy a cucc. 
Aki tehát ilyen értelemben hasz
nálja, helyesen teszi. 

Mégis jó, ha tisztában vagyunk 
szavaink eredetével, hiszen ez a 
rovat erről szól.

          

Gyermekruha-gmach 

Cseréld be jó állapotú, kinőtt gyerekruháidat nagyobbra! 
Feleslegessé vált játékaidat és gyermekgondozási cikkeidet 
is várjuk.  

Cím: Amerikai Alapítványi Iskola, 
Budapest VII. Wesselényi u. 44. 

  
Időpont egyeztetés: 
Goldi: 20-448-0164, Chana: 70-866-9879

Köszönjük, ha pénzadományoddal segíted a 
gmach fenntartását és fejlődését!

L
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A zsidó konyha rejtelmei 

Ómer és árpa
Kürti Adrienn
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SERPENYŐS ÁRPAPEHELY-
SALÁTA
(párve előétel)

Hozzávalók
•	 20 dkg árpapehely
•	 2 sárgarépa
•	 1-1 piros, sárga és zöld húsú paprika
•	 2 evőkanál hidegen sajtolt olaj
•	 1 evőkanál friss gyömbér
•	 tengeri só
•	 1 evőkanál szójaszósz

A pelyhet zsiradék nélkül, folytonos keverés 
mellett megpirítjuk a serpenyőben. Annyi vi
zet adunk hozzá, amennyi ellepi, majd fedő 
alatt megfőzzük. Utána kiszedjük, a serpenyőt 
kitisztítjuk, majd felforrósítjuk benne az olajat, 
és beletesszük a felcsíkozott paprikákat és sár
garépát, gyömbérrel, sóval és szójaszósszal íze
sítjük, és rövid ideig pároljuk. Hozzáadjuk az 
árpapelyhet, majd amikor langyos, tálaljuk.

SÓLET TOJÁSSAL
(húsos recept)

Hozzávalók
•	 40 dkg tarka (fürj) szárazbab

•	 1/2 kg zsíros marhahús
•	 1 nagy libacomb
•	 25 dkg füstölt libahús
•	 3 púpozott kanál liszt
•	 20 dkg gersli
•	 6 tojás
•	 2 nagy vöröshagyma
•	 1 nagy kanál libazsír vagy csirkezsír

A babot főzés előtt 24 órával beáztatjuk. A 
vöröshagymát levelekre bontjuk, és lassú tű
zön, a zsíron lábasban üvegesre pároljuk. Ha 
véletlenül egyegy hagymalevél megbarnul, 
ki kell dobni, mert különben az egész só
let odaéghet. Meghintjük egy kanál liszttel, 
majd belehelyezzük a húst és a füstölt húst, és 
ismét egy kanál lisztet szórunk rá. 12 perc
nyi párolás után a megszűrt babot tesszük a 
lábasba, majd meghintjük a harmadik kanál 
liszttel. Rövid ideig pároljuk, keverni nem 
szabad, csak a lábast rázhatjuk meg. Ezután 
belehelyezzük a gerslit, majd az egészet felen
gedjük vízzel, míg teljesen ellepi. Végül héjá
val együtt beleültetjük a jól megmosott nyers 
tojásokat. Vigyázzunk: a tojások héja ne le
gyen repedt! Kevés sót tehetünk bele, de óva
tosan, mert a füstölt hús is sós. Tehetünk bele 
töltött libanyakat vagy kuglit is. 12 órán át a 
sütőben készítjük, természetesen kis lángon.

Egy tipp: hagyományosan péntek délután 
kerül a sütőbe, hogy a szombat déli étkezésre 
elnyerje tökéletes ízét.

ÁRPAKRÉM
(párve desszertrecept)

Hozzávalók
•	 20 dkg árpaliszt
•	 0,5 l növényi tej (zab, köles vagy rizs)
•	 20 dkg aszalt gyümölcs
•	 1 rúd fahéj
•	 Maltex vagy más édesítőszer (például szilán)
•	 szűrt víz

Az aszalt gyümölcsöket 36 óráig áztatjuk a 

észách második napjától kezdődik az ómer számlálása. Az ómer 
valami száraz térfogatának a mértékegysége, megközelítőleg 2,2 

liter. A Szentély idején, peszách másnapján egy ómernyi zsengét, 
vagyis árpát vittek áldozatként a Templomba.  Ez volt az első ga
bona, amely megérett Izrael földjén, és ez hagyományosan tavaszra, 
peszách idejére kellett, hogy essen. 

Az árpa, vagyis a hordeum vulgare ma leginkább sörként, levesek
ben vagy a sóletben kerül az asztalra. Régebben többféle ételt készí
tettek belőle, illetve a föld más tájain ma is a kenyér vagy más ga
bonaételek fő alapanyaga. Az ókori Egyiptom, a Görög és Római 
Birodalom egyik fő terménye volt, és még a távoli Kínában is az ötö
dik szent növényként tisztelték. A sörökön kívül kovásztalan tésztá
kat és lepényeket vagy kásákat készítettek belőlük. A növény igény
telen, nagy hőtűrő képessége és gabonájának kiváló összetétele miatt 
ismét egyre népszerűbb. Az árpa mind spirituálisan, mind fizikai 
tartalmát tekintve az erőt hordozza magában, ezért például az ókor
ban a gladiátorok fő étele volt.

Keményítőben, fehérjékben, vitaminokban és ásványi anyagokban 
is igen gazdag, ezért a gyógyászatban jól használható bizonyos be
tegségek megelőzésében: koleszterincsökkentő, székrekedést meg
előző, nyugtató hatású. Daganatos megbetegedéseket és szívbeteg
ségeket gátló hatását is vizsgálták klinikai körülmények között. A 
megfelelően elkészített árpaételek serkentik a sejtképződést, meg
gátolják a kötőszöveti gyengeséget, és gyulladáscsökkentő hatású
ak, ezért ma már sokan használnak árpacsíra vagy egyéb árpaalapú 
táplálékkiegészítőket is.

A vesebetegek számára viszont nem ajánlott nagy fehérjetartal
ma miatt.

Az árpa termésideje alapján két nagyobb csoportba sorolható. A 
tavaszi árpa tápanyagigényes, és gazdag szénhidrátokban, például a 
sör és árpamaláta alapanyaga. Az őszi árpa dús gyökerű, durva szá
rú, ellenálló növény, kiváló almozásra, és termésének nagy fehérje
tartalma miatt takarmányként és árpalisztalapanyagként is nagyon 
fontos. A gabona héja igen kemény, ezért emberi fogyasztásra leg
jobb a hántolatlan, de hőkezelt vagy csíráztatott forma.

ÁRPAÁBÉCÉ

Teljes értékű árpa: csak a pelyva lett eltávolítva az árpaszemekről.

Hántolt árpa vagy gersli: a maghéj külső részének egy része már el 
lett távolítva.

Gyöngyárpa: a maghéj eltávolítása után fehérített és fényezett sze
mekből áll, kevesebb zsírt, ásványi sókat és fehérjét tartalmaz a gers
linél és a teljes értékű árpánál.

Pörkölt árpa: az árpaszemet pörkölés után általában megdarálják, 
pótkávéként fogyasztható.

Árpapehely: a szemeket préselés után hőkezelik.

Maltex vagy árpamaláta: az árpa csíráztatásával keletkezik, a ga
bonában lévő enzim a keményítőt maltózzá és dextrinné, vagyis kü
lönböző édes ízű cukrokká bontja. A keletkező különleges aromájú 
zöldmaláta fontos alapanyag a sörgyártás során, illetve ebből készí
tik a gabonamézet, amely igen kiváló a legyengült beteg gyerekek 
vagy idősek számára. Ebből készítik a malátasört – amely, bár neve 
ezt sugallja, nem tartalmaz alkoholt – és a szoptatási időszakban fo
gyasztva az anyatej minőségét és mennyiségét is növeli.

P
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kapcsolatos álma teljesül. Műveiben bete
kintést nyerünk a hétköznapokba, reálisabb 
Jeruzsálemképet kapunk, amelyben már a 
feszültségek is láthatók. Amichai adja a leg
összetettebb képet a városról.

„Halevi mellett, aki a vallásos és tradicio
nális Jeruzsálemköltészet legkomplexebb, 
legzsidóbb képét nyújtja, Amichai az, aki 
noha Halevinél kevésbé hangsúlyozza a vallás 
Jeruzsálemét, de a világi és reális várost egye
sítve költészetében a nagy előd mellett a leg
totálisabb Jeruzsálemet állítja elénk.”

„Hamar adta magát az összehasonlítás a 
szefárd zsidóság kiűzetés előtti és utáni köl
tészetével, tekintettel arra, hogy az 1492es 
kiűzetést a szefárdok hasonló tragédiaként 
élték meg, mint Jeruzsálem elvesztését és a 
Templom lerombolását.”

Dr. Peremiczky Szilvia, a könyv szerző
je is a város szerelmese. Neki köszönhetjük, 
hogy számos alkotás, amelynek nem volt mű
fordítása, a kötetben nyersfordításban ma
gyarul olvasható, illetve azt, hogy irodalmi 
szempontból feldolgozott egy olyan témát, 
amelyet eddig csak eszme és művelődéstör
téneti szempontból ismerhettünk.

Jehuda Halevi: A szívem ott van Keleten

A szívem ott van Keleten, én messzi Nyu
gaton! / Hogy volna ízes életem, – kedves 
az italom?  / Kötésem, fogadalmam hogy 
vált hatnám be, míg / Ciont Édom és enge
met az arab lánc nyom? / Itthagynom szép 
Hispániát oly könnyű, mint amily / Édes a 
dúlt Szentély porát csak megpillantanom.

2012 elején jelent meg a Gondolat Kiadó 
gondozásában dr. Peremiczky Szilvia Jeru-
zsálem a zsidó irodalomban című könyve. Az 
ismertetőben olvashatjuk, hogy a kötet a zsi
dó irodalom Jeruzsálemképének alakulását 
követi a bibliai kezdetektől a posztbiblikus, 
illetve rabbinikus irodalom, valamint a his
pániai zsidó aranykor és a kiűzetés irodal
mán keresztül a zsidó felvilágosodásból 
kibontakozó XIX–XX. századi nemzeti iro
dalmakon át a modern izraeli irodalomig.

A könyv megírásánál elsődleges szem
pont a szépirodalmi aspektus volt (már a 137. 
zsoltárt is irodalmi szempontból vizsgálja), 
de szerves részét képezi az egyes korok zsidó 
identitásának képe s így a téma vallási vonat
kozása. A bibliai időktől távolodva egyre job
ban figyelhető meg a vallási és irodalmi jelle
gű szövegek különválása.

A könyv első fejezete kultúrtörténeti átte
kintés. A kereszténység számára Jeruzsálem 
mindenekelőtt teológiai fogalom. Az iszlám
ban csak kevés irodalmi vonatkozás találha
tó, s ezeknek is többsége valamilyen politikai 
célhoz kapcsolódik.

A legtöbbet a zsidó irodalom foglalkozik 
a várossal. Az Ahavat Cion (Cion szereteté
nek) költészete itt jelenik meg. A szoros ér
zelmi kötődés Jeruzsálemhez képezi szerzők 
gondolatmenetének alapját.

A zsidó irodalom aranykorának tekinthető 
a középkori spanyol zsidó költészet. A kor ki
emelkedő alakja a „Cion legnagyobb szerel
mesének” nevezett Jehuda Halevi, akinek val
lásos költészete a Szentföld köré épül. Halevi 
gondolati és esztétikai szempontból is újat 
alkotott.

A másik költő, akivel Peremiczky rész
letesen foglalkozik, a XX. századi Jehuda 
Amichai.

Mind Halevi, mind Amichai szellemi örök
ségük központi részeként tekintenek a város
ra. Halevi költészete a beteljesületlen álomról 
szól, a vágyódást fogalmazza meg. Amichai 
messze túljut ezen, mert a Jeruzsálemmel 

Jehuda Amichai: Jeruzsálem dalai

Egy arab pásztor gödölyét keres a Sion he
gyén, / én szemben a másik helyen a kisfi
amat. / Arab pásztor, zsidó atya / kudarcuk 
tétova perceiben. / Kiáltásuk találkozik a köz
tük mélyülő völgyben, / a víz emlékét zölden 
őrző Szultán medence fölött. / Mindketten 
azt akarjuk, hogy a fiú és a gödölye / ne akad
jon a Had Gadja / könyörtelen kerekei közé.
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Könyvajánló
Lőwy Judit

kevés növényi tejben. A maradék tejet a fa
héjjal együtt felforraljuk, belekeverjük az ár
palisztet és további 15 percet főzzük. Ha túl 
sűrű, növényi tejjel lazíthatjuk. A kész péphez 
adjuk a leturmixolt áztatott szárított gyümöl
csöket. Ízlés szerint édesítjük, és üvegtálakba 
téve hűtjük. Igazi tápláló és egészséges étel.
Egy tipp: a krémek és kásák készítésénél 
szűrt vizet használva a főzési idő lerövidül, és 
az ízek is finomabbak lesznek.

ÁRPAKÁSA
(párverecept)

A kásák készítése nagyon egyszerű, csak egy 
fontos szabályt érdemes betartani: az áztatási 
idővel nem érdemes spórolni. Az árpaszeme
ket minimum 6 óráig kell áztatni, de a leg

jobb, ha egy napot ázhatnak. Feldolgozás előtt 
a szemeket le kell öblíteni, majd háromszo
ros mennyiségű hideg vízben, állandó keve
rés mellett 2530 percig főzni kell, és további 
kb. egy órát pihentetni. Cukor nélkül, áztatott 
aszalt gyümölcsökkel érdemes fogyasztani. 

Egy tipp: az árpakása rendszeres fogyasz
tásával íze egyre „édesebb” lesz, a nyál egyre 
több olyan enzimet fog termelni, amely már 
a szájban az árpa keményítőtartalmát édes 
cukrokká bontja.

Jó étvágyat és egészséget!
Kürti Adrienn

Az írás a JMPoint a Zsidó Közösségért 
Közhasznú Alapítvány támogatásával 

jelent meg.
Még több recept: www.zsidokonyha.hu
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Kérdezd a rabbit!
A nemrégiben indított „Kérdezd a rabbit” 
internetes rovatunkból csemegéztünk:

www.lativ.hu

Mi a teendő akkor, ha a tejes kanál a húsosokkal lett elmo-
sogatva?

Ahhoz, hogy egy evőeszköz kóserságával kapcsolatban kérdés me
rüljön fel, az szükséges, hogy az adott tárgy magas hőmérsékle
ten (ún. Jád szoledet bo, azaz, ami a kéznek már nem kellemes, az 
a hőmérséklet, ahol egy átlagos ember már elkapja a kezét – kb. 
42 fok) érintkezzen a kóserság szempontjából problémás dologgal. 
Ezért ha például egy tejes késsel májkrémet kenünk a kenyerünk
re, akkor a kést csak alaposan meg kell tisztítani, de nem szüksé
ges kikóserolni. A mosogatás ebből a szempontból általában nem 
problémás, az emberek nem szoktak olyan hőmérsékleten moso
gatni, ami nem kellemes a kezüknek. Ezért ilyen esetben csak ala
posan meg kell tisztítani a kanalat, nem szükséges kikóserolni. De 
ha mondjuk forró vízbe áztatta be a húsos edényeket és köztük 
volt a tejes kanál, vagy mosogatógépben mosogatta el 50 vagy 65 
fokon akkor az esetek nagy részében ki kell kóserolni a kanalat 
(konkrét esetben érdemes kompetens rabbinak feltenni a kérdést, 
mert előfordulhat, hogy még ilyen esetben sem kell kóserolni). A 
kóserolás úgy történik, hogy veszünk egy lábast (nem fontos, hogy 
tejes, vagy húsos), amiben az elmúlt 24 órában nem melegítettünk 
ételt. Felforralunk benne vizet, és amikor már bugyog, akkor az 
alaposan megtisztított kanalat (nem lehet rajta semmilyen kosz, 
rászáradt étel stb.) belerakjuk, úgy, hogy a víz teljesen ellepje a ka
nál teljes felületét. Utána kivesszük a kanalat, lemossuk hideg víz
zel és már kevergethetjük is vele a tejeskávénkat.

Megcsókolhat-e egy „húsos” fiú egy „tejes” lányt vagy vár-
niuk kell 6 órát?

Az a legáltalánosabban elterjedt szokás, hogy ha húst, vagy olyan 
ételt ettünk, amiben hús főtt, 6 órán belül nem fogyasztunk tejes 
ételt. Azonban véleményem szerint, ha egy fiú megcsókol egy lányt 
az nem minősül étkezésnek. Bár természetesen, ha a lány szájában 
sajt, vagy túrótorta stb. darabok vannak, akkor lehet, hogy érde
mesebb először lenyelnie és esetleg picit kiöblíteni a száját. (Ha 
valaki nagyon vallásos, akkor mindenesetre megmossa, kiöblíti a 
száját.) Talán még csak annyival egészíteném ki, hogy a kérdező 
biztos arra gondolt, amikor egy „húsos” férj a „tejes” feleségét sze
retné megcsókolni! :)

Mi a szerepe a szakáll növesztésének a zsidó férfiak esetében?

3Mózes 19:27ben olvashatjuk: "Ne vágjátok le kerekre hajatok 
szélét és ne vágd le szakállad szélét." Ebből a parancsból tanul
juk a pajesz és a szakáll meghagyásának a kötelességét. Mivel a 
szakállat csak vágni tilos, ezért más módon megengedett eltávo
lítani azt. Több ok miatt azonban a vallásos férfiak meghagyják 
szakállukat. A Talmudban ezt olvashatjuk: "Egy férfi arcának dí
sze/dicsősége a szakálla" (Sábát 152a). A hosszú szakáll az idős 
kor, a sok tanulással töltött idő és ezáltal a bölcsesség szimbólu
ma. A Zohár bizonyos fajta szentséget tulajdonít az ember szakál
lának. Mivel a szakáll összeköti a fejet a test többi részével, ezért 
kapocsként szolgál az elme és a szív, vagyis az értelem és az érzel
mek között. Misztikus magyarázók a test különböző részeit spiri
tuális energiák hordozóinak tartják. Eszerint a szakáll a "cheszed" 
 "kegyelem/szeretet" tulajdonságát hordozza, és azért nem szok
ták levágni, hogy ezzel is elősegítsük a bennünk lévő szeretet nö
vekedését embertársunk felé. Minden parancsolatnál törekednünk 
kell, hogy a lehető legszebben/legkomolyabban teljesítsük azt, ezt 
hívják "hidur micvá"nak. Mivel az Örökkévaló azt kérte tőlünk, 
hogy ne vágjuk le a hajunk és a szakállunk szélét ezért vannak, 
akik a "hidur micvá" miatt, semmit sem vágnak a pajeszukból és a 
szakállukból. A hosszú szakáll és pajesz egyúttal a chászid közös
séghez való tartozás ismertetőjele is lehet.

Miért fáklyát kell gyújtanunk szombat kimenetelekor?

Szombat kimenetelekor a hávdálá szertartás részeként gyertyára is 
áldást mondunk. Ennek az az oka  ahogy Bölcseink tanították , 
hogy az első ember szombat este „fedezte fel” az Örökkévaló segítsé
gével, hogy két követ összedörzsölve tüzet lehet csiholni. A hávdálá 
folyamán meggyújtott tűzzel emlékezünk erre. A szombat esti gyer
tyára a következő áldást rendelték el: „Boré meoré háés”, aminek kö
rülbelüli fordítása: „aki teremti a tűz fényeit”. A Talmud azzal indo
kolja, hogy a meoré szó többes számban van, hogy a tűzben többféle 
árnyalat is látszik és erre utal az áldás szövege. Ezért van az, hogy fák
lyát gyújtunk szombat este. A fáklya itt több (legalább kettő) lángot 
jelent, amelyek összeérnek. Ha már az áldás szövegében a láng több
színűségére utalunk, megpróbáljuk ezt láthatóbbá és érzékelhetőbbé 
tenni az által, hogy több lángot teszünk egybe. (Káf háchájim, Kolbo) 

Talán még egy gondolatot lehetne ehhez hozzáfűzni. Szombat 
az egység napja. Minden elérheti a szellemi gyökerét, ahol min
den eggyé válik a Teremtő egységében. Amikor azt mondjuk, hogy 
„Halljad Izrael, az Örökkévaló, a mi Istenünk, az Örökkévaló 
egy”, az nem csak azt jelenti, hogy monoteisták vagyunk és csak 
egy Istenben hiszünk, hanem azt is, hogy bizonyos perspektívá
ból nézve, az Örökkévalón kívül nincs semmi, az Örökkévaló egy
sége mindent egyesít, mindent magába foglal. A sábesz az a nap, 
amikor meg van annak a lehetősége, hogy ezt az abszolút egységet 
„megízleljük” (Zohár). Talán ezért van, hogy egész évben pont a 
péntek este az, ami a legalkalmasabb arra, hogy egy férj és egy fe
leség eggyé váljon, megtalálják a kettőjükben rejlő egységet. Ezt 
is szimbolizálja, hogy a még szombat előtt gyújtott két különálló 
gyertya szombat estére eggyé válik.

Ha a férjem nem zsidó lesz, akkor is összeadhat minket rabbi?

Természetesen „összeadhat” (bár a legtöbb rabbi ezt nem fog
ja megtenni), de a Tóra szerint ez nem számít házasságnak, csak 
együttélésnek. Azaz, ha különköltöznek, mindkét fél szabadon 
házasodhat. Ha gyerekeik születnek, a gyerekek a háláchá szerint 
zsidók, hiszen a zsidóság anyai ágon öröklődik, függetlenül attól, 
hogy az anya a háláchá szerint házasnak számít vagy sem. A tórai 
értelemben vett házasság egy új fajta „létezés”, egy nagyon erős jogi 
és spirituális kötelék, amit csak egy, a háláchá szerint érvényesen 
elkészített get (válólevél) tud felbontani, vagy – ne adj Isten – va
lamelyik fél halála.

Te is tedd fel a zsidósággal kapcsolatos 
kérdéseidet a lativ.hu-n!
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A Lág Báomer szavak jelentése nem más, mint lámed gimel az ómerben, 
azaz az ómerszámlálás 33. napja (a lámed betű számértéke 30, a gimelé 
pedig 3). Peszách második napjától számoljuk a napokat és a heteket 
egészen sávuotig, ezt az időszakot hívjuk ómerszámlálásnak. Alapvetően 
gyászidőszak, ekkor haltak meg Rabbi Akiva tanítványai egy szörnyű 
járványban, szám szerint huszonnégy ezren. A 33. napon azonban szo
kás sokasítani az örömet (Sulchán Áruch, Orách 
Chájim 493, 2 Remá). Ennek alapvetően két fő 
oka van: az egyik, hogy ezen a napon fejező
dött be (vagy más vélemények szerint csak ab
bamaradt) a járvány. (Ettől a két véleménytől 
függ, hogy Lág Báomer után is folytatjuke a 
gyászszokásokat, vagy pedig már nem.)

A másik ok, hogy ezen a napon halt meg 
Rabbi Akiva tanítványa, a híres tanaita, Rabbi 
Simon Bár Jocháj. Izraelben, a Cfáthoz közeli 
Meron nevű kisvárosban van eltemetve, fiával 
Rabbi Eliezerrel együtt. Rabbi Simon nem
csak egyike volt a legnagyobb tanaita bölcsek
nek, de a nevéhez kötődik a szóbeli tan rejtett, 
titkos részének, a kabbalának az átadása és le
írása. Ő írta le a kabbala alapkönyvét, a Zohár 
hákádost. Ezen a napon (és éjjel), minden túl
zás nélkül, százezrek látogatnak el Meronba a 
sírjukhoz. Egy korábbi rabbi leírása szerint Meronban ezen a napon 
a barlangban, a sírnál jom kipur van, mindenki sírva imádkozik, kint 
pedig Szimchát Torát idézi az örömteli zene és tánc.

Szokás, hogy a harmadik évüket betöltött fiúknak ezen a napon csi
nálnak chálákét, vagyis most először vágják le a hajukat (az az általá
nosan elterjedt szokás, hogy a kisfiúknak három éves korig nem vág
ják le a hajukat és mikor betöltik a harmadik életévüket, egy ünnepség 
keretében teszik ezt meg).

Izraelben szokás elvinni a három éves fiúkat is Meronba, hogy ott 
csinálják nekik a cháláke ünnepséget.

Ugyancsak elterjedt szokás ezen a napon tábortüzet rakni és örömte
li dalokat énekelni az Örökkévaló, illetve a szent tanaita Rabbi Simon 
tiszteletére. Ennek a szokásnak talán a következő lehet az alapja: a 

jahrzeit napján szokás gyertyát gyújtani, ezt a gyertyát nér nesámának, 
a lélek gyertyájának hívjuk. A nesámá, a lélek az embernek a „fényes, 
világító” része, a test pedig beárnyékolja ezt a fényt. Minél inkább hoz
zátapad az ember a nesámához, annál jobban világit a lelke kifelé, a vi
lág felé. De befelé is: minél inkább hozzátapad az ember a nesámához, 
annál inkább feltárul neki a belső, rejtett világ fénye, és annál inkább 
megláthatja a világ legnagyobb fényének, az Örökkévalónak a sugár
zását. Egy átlagos ember lelke is világít, sugárzik, azt szimbolizálja a 
gyertya. De az olyan ember lelkét, aki képes volt felfedni a rejtett világ 
ragyogását, és képes volt ezt a nagy fényt a világ felé is sugározni, nem 
elég egy gyertyával jelezni, ezért egész nagy tüzet rakunk az emlékére.

Egyike a nagy kérdéseknek, amit fel szoktak tenni ennek a napnak 
az örömteliségével kapcsolatban (ez a kérdés természetesen csak a má
sodik okot érinti, hiszen az első ok miatt, hogy ezen a napon nem hal
tak meg, világos, hogy helyes ezen a napon örülni), a következő: vajon 

miért tartunk ünnepnapot annak okán, hogy 
ezen a napon meghalt valaki?

A kabbalisták többféleképpen is indokolták 
ezt, íme ezek közül néhány:

1. Van, aki azt írja, hogy az öröm nem a 
halálához kötődik, hanem egy korábbi dá
tumhoz nyúl vissza. Azt mondja a Talmud 
( Jevámot 62b), hogy miután meghaltak Rabbi 
Akiva tanítványai, „a világ, mint egy puszta
ság volt, amíg jött Rabbi Akiva délre (Izrael 
déli részére) az ottani rabbikhoz, és tanította 
őket. (Név szerint) Rabbi Méir, Rabbi Jehudá, 
Rabbi Joszi, Rabbi Simon (bár Jocháj) és 
Rabbi Eleázár be Sámuá, és ők állították hely
re a Tórát abban az időszakban”. Van, aki azt 
mondja, hogy pont Lág Báomer napján kezd
te őket tanítani, ezért örülünk ezen a napon, 

mert ekkor tért vissza a Tóra fénye a sötét hely
zetben (Chidá).

2. Rabbi Simon a halála napján fedte fel tanítványainak a rejtett Tóra 
bizonyos részeit, az Idrá Rábát és az Idrá Zutát, melyek a Zohárnak a ré
szei. Ennek a rejtett fénynek a megjelenésére tartjuk az örömünnepet.

3. Rabbi Simon maga kérte a tanítványait, hogy ne gyászolják őt, 
hanem vegyenek részt az ő örömében, hogy miután eltávozik az anya
gi világból, még inkább részesülni fog a rejtett fényben.

Akármelyik ok szerint is, ennek a napnak az öröme a rejtett fény 
felfedése. A nap lehetősége, hogy felfedjük saját fényünket, a Tóra és 
az egész világ rejtett fényét, és örüljünk neki.

„Bár Jocháj, boldog a szülőd, boldog a nép, akik tanulnak Tőled, boldo-
gok, akik igazán megértik a titkaidat” (részlet egy lág báomeri dalból).
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