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Mikor? Minden héten hétfőtől péntekig, 8.15-12.15-ig

Kik jelentkezhetnek? A programra olyan zsidó fiúkat várunk, akik szeretné-
nek elmélyülni a hagyományos zsidó szövegekben. 

Tanévkezdés: 2020. szeptember 7., egész tanévben lehet csatlakozni

A programban résztvevők ösztöndíjban részesülnek.

Az intenzív Talmud-tanuló csoport várja olyan fiúk jelentkezését, akik szeretnének
elmélyülni a zsidó jogi és háláchikus szövegekben. A program célja, hogy a gemárá
és a háláchá eredeti nyelvű szövegeinek tanulmányozásán keresztül széleskörű és
mély háttérismeretet adjon a zsidó mindennapok, az ünnepek, a jogi ügyek 
körében.
E tanulási fórum további célja, hogy elmélyült szövegtanulás hoz segítsen kifejlesz-  
teni a szükséges képességeket, és megadja a szükséges háttértudást a Talmud és 
más szövegek önálló tanulmányozásá hoz.

Jelentkezés és információ: lativk@gmail.com, 06 70 932 8187

Kedves Olvasók!
Bizonyára minden alkalommal, amikor valamilyen sorscsapás érte a 
zsi dó népet, a zsidók feltették a klasszikus kérdést: miért tette ezt az 
Örök  kévaló? A Bách ( Joel ben Samuel Sirkis, 1561–1640) pontosan 
ezt a kérdést teszi fel chanuka kapcsán. Miért kellett elszenvedniük a 
zsi dóknak a görög–szír csapatok benyomulását, a jesivák bezárását, a 
tóra tanulás beszüntetését, a micvák gyakorlóinak üldözését és a görög-
ség szellemi örökség ráerőltetését a zsidókra? 

A választ maga a Bách adja meg a saját kérdésére. Mivel a zsidók 
el fordultak a micváktól és a tóratanulástól, ezért az Örökkévaló azt 
mond ta: „A Tóra és a micvák terhet jelentenek számotokra?! Akkor 
elveszem tőletek.” Ezért volt egyre sikeresebb Antiokhosz a zsidók el-
len vívott szellemi háborúban. Hogyan tudtak mégis győzelmet aratni 
a hasmóneusok? Úgy, hogy képesek voltak feladni mindent, akár az 
életüket is, hogy visszataláljanak a zsidósághoz, a Tórához és a paran-
csolatokhoz. A hasmóneusok felismerték, hogy vissza kell térniük az 
őseik útjához, de ez már csak radikális módon történhet meg: ha bebi-
zonyítják, hogy tényleg mindenre képesek, hogy visszakapják a Tórát. 
Ha bebizonyítják, hogy az Örökkévaló iránti szeretet mindennél fon-
tosabb a számukra.

Bách válasza szép, azonban egy fontos kérdésre nem ad feleletet. Honnan 
tudjuk, hogy az Örökkévaló iránti szeretet motiválta a hasmóneusokat? 
Lehetséges, hogy sokkal inkább a bűntudat dominált bennük? Nem lehet, 
hogy inkább az őseik iránti tisztelet kezdett el dolgozni bennük?

A választ erre a kérdésre teljes pontossággal sosem tudhatjuk 
meg. Lehetséges, hogy mindkét érzelem – a szeretet és a bűntudat – 
egyaránt vezérelte a viselkedésüket, azonban az arányokat aligha fogjuk 
megtudni. De ez nem is igazán érdekes: ugyanis nem az a fontos, hogy 
mi váltotta ki az önfeláldozó magatartást. Sokkal fontosabb, hogy 
az önfeláldozó magatartás mit eredményezett. Előbb volt a tudatos 
választás, vagyis az, hogy a hasmóneusok feláldoznak mindent az 
Örökkévalóért. Ennek eredményeképpen jött a szeretet érzése.

Az oka ennek egyszerű: minél több időt töltünk valamivel vagy 
valakivel, és minél több időt, energiát, lelket és szívet teszünk bele 
a kapcsolatba, annál inkább elkezdjük szeretni az adott dolgot vagy 
illetőt. Ahogy egyre több időt töltünk a zsidósággal, az iránta érzett 
szeretet egyre inkább megerősödik bennünk.

Boldog chanukát mindenkinek!
Lativ staff
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sé furcsa: mi köze van ennek a témának az ember terem-
tése előtti korszakhoz? A Maharal a chanukáról szóló Nér 
Micva című könyvében kifejti, hogy a válasz a vers első 
szavában keresendő – a földben. A világ fizikai teremtésé-
ben, mivel a Teremtő rejtve van, van egy szellemi hiba, és 
ebben az állapotában megvan a lehetőség, amely képes a 
rossz megképzésére. A négy királyság az a négy erő, amely 
az emberben működik, aki ezért terelhető rossz irányba. 
A görögség vezető ereje az értelem volt, mivel mint is-
mert, sok tudományág alapját a görög bölcsek fektették 
le. Nyilvánvaló, hogy ez nagyon pozitív tevékenység – ho-
gyan asszociálhatunk akkor ebből mégis a sötétségre? Sőt 
van olyan háláchá is, amelyből látszik, hogy a görög böl-
csesség nagyon is pozitívnak számít. A gemárá (megilla 9) 
azt mondja, hogy csak görögre fordítható le a Tóra, mivel 
Noách megáldotta fiát, Jáfetet és leszármazottjait, mond-
ván, hogy Jáfet szépsége ott lesz Izrael sátraiban. Vagyis: a 
görög bölcsesség szépsége annyira erős, hogy helyénvaló 
nekik adni a Tóra fordítását. Sőt: ők kérték a Tóra lefor-
dítását, és végül a kérésüknek megfelelően ez meg is tör-
tént a hetven bölcs által. De ha mindez igaz, akkor hogyan 
tekinthetők ők a sötétség megtestesítőinek? Ezen kívül is 
problémás az, hogy miért vannak bölcseink a görög böl-
csesség tanulmányozása ellen? A magyarázat első lépése az 
lehet, hogy a görögök meg akarták szüntetni a Tóra böl-

csességét. De ez egy fordított előjelű kérdést vet fel: vajon 
milyen megfontolásból tették ezt, ha egyszer becsültek és 
értékeltek mindenfajta bölcsességet?

2.
A Tóra utal a chanukai eseményekre, a tocháchá (fed-
dések) részben. Ebben a szakaszban, annak is a szám-
űzetéssel foglalkozó részében, van egy vers, amely azt 
hangsúlyozza, hogy hogyan fogja a száműzetésben is a 
Teremtő megtartani a zsidó népet. Az egyik kifejezés, 
amit ott találunk, így hangzik: „nem utasítom el őket”. 
Mit jelent ez?

Chanuka ünnepe, amelyet bölcseink alkottak meg a szá-
munkra, látszólag nem ünnepel mást, mint egy egyszerű 
győzelmet a görögök felett – a görögök felett, akik alatt 
a zsidó nép száműzetésben volt. Azonban ennél többről 
van szó. Ha a források fényében megvizsgáljuk az esemé-
nyek történelmi és ideológiai hátterét, egy mély és lenyű-
göző világ nyílik meg előttünk.

1.
A görögökről szóló első forrást már a teremtés leírásánál 
találjuk, rögtön a Tóra elején, az első fejezet második ver-
sében: „A föld puszta és üres volt, és sötétség volt a mély-
ség felett.” A midrás úgy magyarázza, hogy ez a vers arra 
a négy királyságra utal, amelyek fennhatósága alatt Izrael 
népe száműzetésben volt. Sötétség – ez a görögség. Ez kis-

Tudomány, bölcsesség, 
szépség – zsidó 
és görög szemszögből 
Keleti Dávid rabbi

Miért segített Simon Hácádik Nagy Sándor csatáiban?

A chasmóneusok hatalma 
abban rejlett, hogy úgy 

tekintettek a Tórában rejlő 
tudásra, mint a valóság 

leképeződésére
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séget sötétségnek. Ma már tudjuk, hogy a tudományban 
is csak egy szűk területet értek el, viszont megtagadták 
az emberi élet bármely értelmű szellemi jelentését. És ez 
szembeszállt a Tóra bölcsességével.

6.
A szabad akarat kapcsán az egyik alapszabály az, hogy 
van kísértés a rossz felé. Ezért amikor a Második 
Szentély korában véget ér a próféciák korszaka, a világ 
szépségéről szóló nyílt isteni kommunikáció a prófétá-
kon keresztül át kellett, hogy változzon valami mássá – 
méghozzá a szóbeli Tan tanulmányozásának szintjére. 
A midrás beszámol róla, hogy a zsidók ultimátumot in-
téztek az Örökkévalónak, hogy addig nem tesznek „kö-
vet kőre”, vagyis egy szalmaszálat sem keresztbe, amíg 
nem fedi fel nekik a Szóbeli Tan mély rejtelmeit. Ehhez 
pedig ugyanazon az intellektuális szinten lévő ellentétes 

irányú vonzásra volt szükség, amely szembeszáll a va-
lóság szellemi értelmének felfedezésével. Ezért segített 
Simon Hácádik Nagy Sándornak a háborúiban, hogy ő 
olyan ellenideológiává váljon, mely csökkenti azt a faj-
ta gondolkodást, amely szerint ami nem érzékelhető, az 
nem létezik.

A chasmóneusok hatalma abban rejlett, hogy úgy te-
kintettek a Tórában rejlő tudásra, mint a valóság leké-
peződésére – amely igaz valóság a világ szellemi igaz-
ságában gyökerezik. Ezért amit az ál hániszim imában 
találunk leírva arról a csodáról, hogy „kevesek kezébe ad-
tad a sokakat”, nem azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy 
kevesen voltak, hanem azt, hogy mivel kevesen voltak, 
a győzelemnek azt kellett mutatnia, hogy a valódi való-
ság nem fizikai, hanem lelki gyökerű, ahogy mondja is az 
ima később: tisztátalanokat adtak a tiszták, gonoszokat 
az igazak kezébe – és ez a győzelem oka.

A gemárá magyarázza (megilla 11), hogy a görögök nap-
jaiban állítottam a zsidóknak – mondja az Örökkévaló – 
Simon Hácádikot, a chasmóneusokat és a gyerekeiket. Itt 
találjuk írva, hogy a Simon Hácádik a zsidó megmene-
külés érdekében tevékenykedett a görög törvények elle-
nére. Ez kicsit furcsa, hiszen a rendeletek időszaka há-
rom nemzedékkel Simon Hácádik után volt. Mire akar 
utalni a gemárá?

Úgy tűnik, hogy a gemárában (Joma 69) azért találjuk 
azt, hogy tevet hónap 25-én nem tartunk gyászbeszédet 
– mivel ez örömnap. El is mondják, miért. A kutim – 
vagyis nem-zsidók – engedélyt kértek Nagy Sándortól, 
hogy pusztítsák el a Szentélyt (ez nagyjából száz évvel az 
után történt, hogy felépült a Második Szentély). Az en-
gedély meg is adatott. Ekkor jött Simon Hácádik. Mit 
tett? Kohén ruhát vett fel, Izrael nagyjaival együtt fák-
lyával a kézben egész éjjel járőröztek, egészen hajnalig.

Nagy Sándor megkérdezte az embereit, hogy kik ezek? 
Az ellened lázadó zsidók – feleltek neki. Amikor felkelt a 
nap, találkoztak. Mivel Nagy Sándor látta, hogy Simon 
Hácádik áll előtte, leszállt a lováról és leborult előtte. 
Kérdezték tőle: egy ilyen nagy király, mint te, meghajolsz 
ez előtt a zsidó előtt? Erre azt mondta nekik: egy kép je-
lent meg előttem az ő alakjával a győztes csatáim előtt.

Nagyon furcsa dolog, hogy miért segítette Simon 
Hácádik Nagy Sándor katonai hadjáratait és a világ meg-
hódítását. Ugyanakkor Simon segítette a chasmóneusok 
erőfeszítéseit is a görög ellen. Hogyan lehet feloldani ezt 
az ellentmondást?

3.
Van egy további forrás, amelyben megjelenik Nagy 
Sándor. A midrásban (széder olám 30) azt találjuk, Nagy 
Sándor király uralkodása alatt halt meg az utolsó prófé-
ta (valószínűsíthető, hogy ez az oka annak, hogy a pró-
fécia eltávozott a világból). „Mindezidáig a próféták 
ruách hákodessal (szent szellem által) beszéltek, mostantól 
hajtsd a füledet [a bölcsek szavai felé], és halld meg a böl-
csek szavait”, vagyis a Szóbeli Tan felváltotta a próféciát.

Mindhárom forrásban találunk három közös, egymás-
sal szoros kapcsolatban álló témakört: prófécia, Szóbeli 
Tan és a görög bölcsesség, mely az egész világon uralko-
dó volt – Nagy Sándor hódítása által. Azonban meg kell 
értenünk a görög időszakot e három forráson keresztül.

4.
A görög kultúra két dologgal foglalkozott: a bölcsesség-
gel és a szépséggel. Sém Jáfetnek szánt áldásából láthat-
juk, ez a két dolog egy és ugyanaz, mivel még a bölcsesség 
is igazából a szépség maga. Hogyan is? 

A szépség nem más, akár a külsőről, akár a zenéről van 
szó, mint harmónia két véglet között – hangok vagy szí-
nek, melyek összeolvadnak és összhangot teremtenek.

A harmónia megtalálható mind a bölcsességben, mind 
a tudományban. Mivel megmutatják a teremtésben rejlő 
folyamatokat, a világban fellelhető arányokat, a dolgok 
közötti illeszkedést, ezért a harmónia a szépség csúcsa.

5.
Mindezzel szemben van egy másikfajta szépség is. Ahogy 
a misna is írja „tíz kávnyi szépség jött le a világra, kilen-
cet ebből Jeruzsálem kapott, és egy szétosztódott a világ 
többi részén”. Ez a meghatározás azonban kissé túlzónak 
tűnik. És emellett úgy tűnik, hogy nem Jeruzsálemről 
van szó, mivel Rabbi Jochanan azt mondja: „Én is kap-
tam Jeruzsálem szépségéből” – azaz itt nem a táj szépsé-
géről van szó. Kell, hogy legyen tehát a szépségnek egy 
másik kategóriája, amelynek a skálájáról a misna beszél.

A Tórában az áll, hogy Ráchel szép alakú és szép meg-
jelenésű volt – a szépség két fogalmi meghatározását lát-
juk itt. Rási úgy magyarázza, hogy a toár szó az arcvoná-
sok szépségét, míg a mare az arckifejezésből áradó fényt 
jelenti. Látunk tehát egy új szépségfogalmat, egy új kate-
góriát: a teljes harmóniát a külső és a belső között, ami-
kor a belsőből fény árad, és az a külsővel együtt látható. A 
földi Jeruzsálem szembe van állítva az égi Jeruzsálemmel. 
Ez azt jelenti, hogy van kapcsolat a kettő között: a szelle-
mi világ erkölcsei kisugároznak a fizikai Jeruzsálemben. 
Ez megadja annak a felfogását, hogyan vezet a fizikai vi-
lág, illetve hogyan válik a fizikai világ az ember spirituá-
lis felemelkedésének eszközévé.

És ez volt a prófécia is. A prófécia nem volt más, mint 
a Teremtőtől jövő direkt kommunikáció. A héberben 
dávár és dibbur ugyanabból a gyökből származik. Az 
Örökkévaló szava minden dolog belső világát ragyogta 
át – az egész világon. A szóbeli tan korszakát úgy kell 
felfognunk, hogy az Örökkévaló nem beszél többet, és 
az embernek – a saját tanulásba fektetett erőfeszítései ál-
tal – kell eljutnia a valóságnak arra a megértési szintjére, 
amelyre a próféciák idejében juthatott volna.

Kell-e még magyarázni, hogy hol van az ellentét e kö-
zött és a görög filozófia között?

A Rámbán a Tórához írt kommentárjában foglalko-
zik Arisztotelésszel. Azt írja: „be kellett volna fognunk 
azoknak a bölcs embereknek a száját, akik vonzódnak a 
görög filozófiához. Ezek az emberek mindent tagadtak, 
ami nem tapasztalati. Ez arra irányította az ő és a gonosz 
tanítványainak gondolkodását, hogy minden dolog, amit 
nem ért, vagy ami nem érthető az általa felállított logikai 
rendszer keretein belül, az nem lehet igazság.”

A dolgok igazi mélyén hiányzik a szépség és a hazug-
ság is. Miért? Mert az igazság a szóban forgó egész elem-
zéséből származik. Ha valaki csak egy részletet elemez a 
teljes képből, hiányozni fog a teljes kép harmóniája. De 
ha valaki azt állítja a kép egy részéről, hogy ez a teljes 
kép, ez nem más mint hazugság – ezért hívják a görög-
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„Rajtam keresztül királyok uralkodnak.” (Példabeszédek 
8:15)

Salamon király a bölcsességről beszél. Nagyon röviden 
szólva: a pénz, a fegyverek, a család és a barátok visz-
nek előre. De az élet hosszú ösvényén a bölcsesség az úr. 
Az Atyák etikájában (4:1): „Ben Zoma azt mondja: ki a 
bölcs? Az, aki mindenkitől tanul…” A „mindenki” nem 
azt jelenti, hogy mindenkinek van valamije, amiből ta-
nulhatnál; hanem azt, hogy ami fontos, az nem az, hogy 
ki mond valamit, hanem hogy mi az, amit mond. Ez pe-
dig azt jelenti, hogy egy hibával együtt élni rosszabb, 
mint észrevenni a saját hibádat.

Más szavakkal: amikor valaki el akar mondani neked 
valamit, ne érdekeljen, hogy kicsoda ő, vagy az, hogy ho-
gyan mondja.  Ha ezekkel a dolgokkal vagy elfoglalva, 
akkor egyszerűen nem a lényeget ragadod meg. 

Ha valamire vinni szeretnéd az életben, saját hiá-
nyosságaidat legalább egy területen belül ismerned kell. 
Gondolkozz el rajta. Nem látod a téged körülvevő em-
berek hibáit? Na most ha ők láthatnák a saját hibáikat, 
ha láthatnák, hogy mennyire kontraproduktívak, ha ezt 
ugyanúgy látnák, ahogy te látod őket, akkor minden bi-
zonnyal megváltoznának.

Mi is itt a gond? Mások nem úgy látják a hibákat, 
ahogyan te. Ők a maguk módján észlelik őket, ezenfelül 
pedig nem akarják, hogy felhívd a hibáikra a figyelmüket. 

Ez elég nagy butaságnak hangzik, nem igaz?

Nos, nézzünk a tükörbe: ezek mi vagyunk! Körülöttünk 
mindenki a hibáinkat is észreveszi, és ó, ha odafigyel-
nénk, mennyivel jobb életünk lehetne. 

Egyszerűen szólva: figyelj oda mindenkire, aki valamit 
tanítani szeretne neked. Bolondnak tűnni sokkal jobb, 
mint valóban bolondnak lenni. Ez az, amit Ben Zoma 
igyekszik nekünk megtanítani. És ez Jehuda üzenete is.

Nagyon valószínű, hogy Jehuda a probléma velejét látja 
meg ebben a kusza helyzetben. Egyszerűen nem tudom 
elképzelni, hogy egy általam megvádolt örömlánnyal 
szemben álljak, és észrevegyem: „ő erényesebb, mint én” 
(Jehuda szavai, 1Mózes 38:26.).

Jehudának nem kellett elismernie a vétkét. Elég egy-
értelmű volt Tamar megjegyzéseiből, hogy nem fogja őt 
nyilvánosan megnevezni. De Jehuda tudta, hogy tanulnia 
kell tőle, mivel, ahogy Ben Zoma rámutat: sokkal jobb 
tanulni a hibáidból, mint megismételni őket.

Ha olyan embereket termelne ki a világ, akik sosem 
vétkeznek, az remek változás lenne. De ahogy Salamon 
király (Prédikátor 7:20) rámutatott: „Nincs olyan ember a 
világon, aki bűntelen lenne”.  A mi világunkban az, hogy 
sohase hibázzunk, nem létezik, de hogy tanuljunk a hi-
báinkból, az igen. Még akkor is, ha ez csak ritkán törté-
nik meg.

Ritka, de nem bonyolult.  Pontosan így élünk az 
egészség tekintetében. Ha egy fertőzésről, betegségről, 
fájdalomról, viszketésről vagy más kényelmetlenséget 
okozó panaszról van szó, szinte bárkit meg fogunk hall-
gatni. Ha az egészségről van szó, természetes bölcsesség-
gel rendelkezünk. Ezért legyünk bölcsek akkor is, ami-
kor az életről van szó.

Ezért nem véletlen, hogy Jehuda Izrael királyaihoz 
fordult. A „tanuljatok minden embertől” azt jelenti: ne 
engedd, hogy a bizonytalanságaid meggátoljanak ab-
ban, hogy figyelj. A bölcsesség sokkal fontosabb ennél. 
A kulcs nem az, hogy mennyit tudsz, hanem az, hogy 
mennyit szeretnél tudni.

A bölcs ember más hibáiból tanul, egy bolondnak a sa-
ját hibáiból kell ezt megtennie, és az őrültnél még rosz-
szabb a helyzet: az őrült még ezt sem teszi meg! Az az 
őrült, aki ugyanazt a hibát követi el újra meg újra, és 
mégis más eredményekre számít. 

Miért vagyunk bölcsek az egészséggel, de bolon-
dok az üzlettel kapcsolatban? Még van is egy kifejezé-

Vajésev

A bölcsesség cselekvés
Rabbi Stephen Baars
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Nem az a lényeg, hogy mennyit tudsz, hanem az, hogy mennyit akarsz tudni.

sünk arra, amikor üzleti tanácsot adunk: „Foglalkozz 
a magad dolgával!” (Mind your own business – a ford.) 
Sajnos ez olyan kifejezés, amely a gyermeknevelésben is 
használatos.

Nem teljesítene jobban az üzleted, és esetleg a gyer-
mekeid is, ha odafigyelnél másokra, annyira, amennyire 
az egészséggel kapcsolatban szoktunk? Ha az egészségről 

van szó, a rendszeres ellenőrzés egy bevett norma, nem 
lenne szükség ugyanerre a gyermeknevelésnél?

Ha érdekel a tanácsom: figyelj oda mások tanácsára. Ez 
sokkal jobb, mint őrültnek lenni.

fordítás • Ferencz Dániel Benjámin
forrás • aish.com

Ha valamire vinni 
szeretnéd az életben, saját 

hiányosságaidat legalább egy 
területen belül ismerned kell.
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éjszaka két olyan álma volt a Fáraónak, amelyek 
nagyon zavarták. Az első hét sovány és csúnya 

tehénről szólt, amelyek megettek hét nagy, egészséges te-
henet. A második álom pedig hét vékony, elszáradt búza-
kalászról, amelyek lenyeltek hét kövér és ép búzakalászt. 
A Fáraó kétségbeesetten keresett valakit, hogy megfejtse 
ezeket az álmokat, de senkit sem talált. Elmondták neki, 
hogy József sikeresen fejtett álmokat, úgyhogy magához 
hívatta. József elmondta a Fáraónak, hogy az álmai azt je-
lentették, hogy Egyiptomnak lesz hét bőséggel teli éve, 
amelyeket hét olyan év követ majd, amikor a nép éhezni 
fog. Miután József megfejtette ezeket az álmokat, anélkül 
hogy kérték volna, ezzel a tanáccsal állt elő: most hadd 
keressen a Fáraó egy hozzáértő és bölcs embert, és tegye 
Egyiptom országa élére (1Mózes 41:33).

Tanulság
Az egyetlen dolog, amire Fáraó megkérte Józsefet, az 
volt, hogy fejtse meg az álmait. Utána József minden 
meg  kérdezés nélkül tanácsokat adott a Fáraónak, hogy 
mit tegyen a bekövetkezni készülő helyzettel. A legtöbb 
em  ber egy király előtt állva csak azt tenné, amit monda-
nak neki, és nem többet. Különleges az az ember, aki 
fel  is mer egy problémát, és akinek van bátorsága ahhoz, 
hogy előálljon a megoldással, a gondolatait pedig sza-
vakba öntse. Sok minden van, amit meg kell javítani és 
meg kell változtatni a világon. Valószínűleg nincsen hi-
ány azok  ból az emberekből sem, akik rá tudnak világítani 
az összes létező problémára. Alig várják, hogy megosz-
szák a ne gatív gondolataikat bárkivel, aki meghallgatja 
őket. De ezek közül az emberek közül hányan kínálná-
nak megol dásokat? Nagyon kevés. A probléma-orientált-
ságra és nem a megoldás keresésre való irányultság meg-
szokott dolog az életünkben. Nem arról van szó, hogy 
készakarva negatív dolgokra koncentrálunk (bár sok em-
ber ezt teszi), de a negatív hozzáállás és a problémák aka-

dályozzák az agyunk működését. Az elménk egy kerthez 
hasonlítható – amilyen magot ültetsz el benne, olyan mag 
fog kihajtani. De ha nem ültetsz semmit a kertbe, akkor 
elszaporodik benne a gaz. Az elménk ugyanígy műkö-
dik. A termékeny gondolatok hiányában az elménk ter-
mészetesen negatív és terméketlen gondolatok felé for-

dul. Azok az emberek, akik nem állnak egy helyben, 
hanem fejlődnek, hajlamosabbak a pozitív és termékeny 
gondolatokra fókuszálni.  Viszont akik megrekednek, és 
egy helyben toporognak, azok általában negatív gondo-
latokra összpontosítanak. Van egy bombabiztos mód-
szer arra, hogy a negatív, egészségtelen és terméketlen 
gondolatoktól azonnal megszabaduljál. Mivel az agyunk 
egyszerre csak egy gondolatra képes, koncentrálj a pozi-
tív jövőre, legyél tettre kész, és törekedj minden nap je-
lentőségteljes dolgokra. Olyan világban élünk, amelyben 
az emberek szeretnek a rossz dolgokra rámutatni. Legyél 
az a ritka személy, aki válaszokat ad, és elkötelezi magát 
arra, hogy a megoldás része legyen! Ez könnyen elérhe-
tő, ha termékeny magokat ültetsz az elmédbe. Olyanokat, 
amelyek gazdag termést fognak hozni, táptalajai a pozitív 
és boldog gondolatoknak. Ez oda fog vezetni, hogy majd 
el akarsz indulni megváltoztatni a világot. 

fordítás • Szász Micheala
forrás • aish.com

Koncentráció, pozitív gondolatok, kert virágokkal – 
nem, nem jóga: Tóra!

Hogyan lesz valakiből minden nehézséget legyőző hétköznapi hős?

A termékeny gondolatok 
hiányában az elménk a 
negatív és terméketlen 
gondolatok felé fordul.

tanuljunk meg másoknak 
olyan szimbólumokat adni, 

amilyenekre szükségük lehet 
majd a nehéz időkben

Mikéc

Cselekedni, anélkül hogy 
mondanák
Adam Lieberman
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Egy

Hősünknek volt egy csodaszere. Ez a csodaszer átsegí-
tette a holokauszt borzalmain. Segített a gyerekei-

nek alkalmazkodni az újonnan alapított Izrael államban 
az új élethez, és erőt adott nekik, hogy harcoljanak a füg-
getlenségi háborúban. Az unokái arra használták, hogy 
fenntartsák vallási identitásukat az egyre erősebben ter-
jedő modernizáció kihívásaival szemben. Dédunokája a 
bár micvájakor szerette volna használni.

Ez a csodaszer egy pár tfilin volt. Az eredeti tulajdo-
nos magával vitte akkor, amikor elmenekült egy kisvárosi 
gettóból Lengyelországban. Mindvégig ragaszkodott a 
tfilinjéhez, még akkor is, amikor megjárta a náci munka-
táborokat. Még Auschwitzban is talált rejtekhelyet a szá-
mára, és addig őrizte, amíg végül fel nem szabadították.

A tfilint a gyermekeire hagyta, és a gyermekei az ő 
gyermekeikre. Néhány éve halt meg, és a halálos ágyán 
meghagyta a négyéves dédunokájának, hogy rakja fel a 
tfilint a bár micváján. A kisgyermek megígérte, hogy 
megteszi. De erre végül nem volt lehetősége.

Néhány hete ijesztő erdőtüzek pusztítottak, és számos 
izraeli otthon is elpusztult. Ezeket okozhatta a száraz 
idő, amely ekkor nagyon is jellemző volt Izrael időjárá-
sára. Néhány esetben azonban szándékos gyújtogatásról 
volt szó, amelyet az ellenségeink okoztak. A kisgyermek 
szüleinek az otthonát, ahol is a tfilint tárolták, elpusztí-
totta a tűz. Sok minden más dologgal egyetemben a tűz 
martalékává lett a tfilin is.

A tfilin szent tárgy, és mint ilyen a pusztulása szomo-
rúságot és akár gyászt is okozhat. De ez a tfilin nemcsak 
rituális célokra szolgált, hanem olyan eszköz volt, amely-
nek segítségével egy holokauszttúlélő képes volt megme-
nekülni a borzalmaktól. A tfilin segítségével képes volt 
kialakítani egyfajta rugalmas személyiséget az elmond-
hatatlan kínzások és az állandó halálos fenyegetettség el-
lenére. Amikor a következő generáció képviselőinek át-
adta a szent tárgyat, többet adott, mint vallási tárgyat. 
Egy hagyományt adott át, amely többet ér a gyémántnál 
is. Egy szimbólumot hagyott rájuk, amely kulcsként szol-
gál az emberi élet egyik legfontosabb kincséhez: annak a 
képességéhez, hogy rugalmasak maradjunk a nehézségek 
ellenére is.

A vájésev hetiszakaszban József történetét olvassuk. 
József az a személy, aki hatalmas traumát élt át. Ő egy 
kedvelt fiú volt a családban, és ez egy pillanat alatt meg-

szűnt, sőt meg akarták ölni a saját testvérei, majd elad-
ták rabszolgának. Idegen környezetbe került, és ott be-
börtönözték. Hogyan maradhatott normális, sőt hogyan 
tudott rugalmas maradni az elmondhatatlan nehézségek 
ellenére? Hogyan őrizhette meg a reményt? Mi volt a tit-
ka?

A kérdéseinkre az elmúlt generáció egyik legnagyobb 
rabbija, Rav Chaim Shmuelevitz zc”l kommentárja adja 
meg a választ.

Reb Chaim egy olyan szöveg elemzésével kezdi, amely 
nem ad jó alapot homiletikus magyarázatra. Miután a 
testvérek a gödörbe dobták Józsefet, leültek enni. Utána 
felemelték a tekintetüket, és azt látták, hogy izmaeliták 
karavánja közeledik (1Mózes 37:25). A karaván pedig fi-

nomabbnál finomabb illatú fűszereket és illatanyago-
kat szállított. A midrás felteszi a kérdést a fűszerekkel 
és parfümökkel kapcsolatban: „a sivatagi beduinok leg-
inkább irhát és cserzéshez szükséges – meglehetősen bü-
dös – olajat szállítanak. Lássátok azt a kegyet, ahogy az 
Örökkévaló Józseffel bánt. Biztosította, hogy József, bár 
eladták rabszolgának, az elhurcoltatása mégis jó illa-
tú parfümök között történt, és nem büdös bőrök között 
(Jalkut Simoni 142).

Reb Chaim nagyon is meglepőnek találta ezt a midrást. 
József nagyon fiatal volt, amikor eladták rabszolgának 
egy dekadens társadalomba. Ami várt rá, még a legóva-
tosabb becslések szerint is nem más, mint életre szóló 
szolgaság, ha nem egyenesen rabszolgaság. Számít egy-
általán, hogy amikor elhurcolják, éppen naftát vagy par-
fümöt szagol?

Reb Chaim válasza a következő: azokban a pillanatok-
ban, amikor valaki nehéz időszakon megy át, a kétségbe-
esés szélén áll, ezért szüksége van egy reménysugárra, va-
lamilyen emlékeztetőre, hogy isteni gondviselés alatt áll. 

Rugalmas személyiség
Tzvi Hersh Weinreb rabbi
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egtettél mindent ma azért, hogy az életed értelmes, 
értékkel teli legyen?

Egy inspiráló könyv vagy előadás után mindannyiunkat 
elragad a lelkesedés. De nem telik el sok idő, és ismét 
visszasüllyedünk a mindennapok valóságába és az ahhoz 
tartozó gondolkodásba. Az inspiráció nem marad meg 
sokáig. Az olyan dolog, amiért mindennap meg kell küz-
denünk, hogy az életünk része legyen.

Felelősséget vállalok a kapcsolataimért?
Gondold át, kik vesznek körül. Ezek az emberek kihoz-
zák belőled a legjobbat? Ha nem, el tudnád-e érni kellő 
tisztelettel, hogy kevesebbet legyenek jelen az életedben? 
Akik fontosak számodra, azoknak kifejezed a háládat 
azért, hogy jelen vannak az életedben? Felismered, hogy 
ők is a legjobbat próbálják kihozni azokból az eszközök-
ből, amelyek számukra adottak?

A döntéseim a céljaim felé mozdítanak engem?
Minden, amit teszünk, vagy a céljaink felé mozdítanak 
minket, vagy a tőlük elfele. Semmi sem képes tönkreten-
ni a napunkat, csupán a körülményeinkre adott válaszok 
tudnak megerősíteni minket abban, hogy azok legyünk, 
amikké válni szeretnénk.

Mit tanulok ebből a helyzetből?
Minden nehéz helyzet tartogat valamit, amiből tanulha-
tunk. A kérdés mindig az: mit?

Mindent megtettem, hogy boldogabb legyek?
Amikor úgy érezzük, hogy elakadtunk az életben, a követ-
kezőket kell megkérdeznünk magunktól: hogyan tehet-
ném magamat boldoggá ebben a helyzetben? Mire van rá-
hatásom, mit tudok irányítani? Mit tudok megváltoztatni?

Mit tudok tenni ma, hogy jobbá tegyem az életemet és azokét, 
akik körülöttem vannak?
Mindig van valami, amit megtehetünk, hogy a világ jobb 
hely legyen, legyen az akár csak egy kedves gesztus, oda-
figyelés vagy törődés. Mit teszek ma, hogy jobb legyen az 
életem, és jobbá tegyem magam?

fordítás • E.G.
forrás • aish.com

Arra, hogy nincs olyan, hogy teljesen elveszett helyzet. 
József számára ez a reménysugár a kellemes illatok em-
lékein keresztül jelenik meg. Mindentől elzárva, hami-
san házasságtöréssel vádolva, egy börtön mélyére vetve, 
bűnözőkkel összezárva meg tudott maradni normálisnak 
azáltal, hogy emlékezett az illatokra. Elmélkedhetett 
azon, hogy az Örökkévaló nem hagyja magára – akkor 
sem hagyta magára, amikor elhurcolták, hiszen jelet kül-
dött neki arról, hogy kegyes lesz hozzá.

Ez elég volt ahhoz, hogy kialakítson egy rugal-
mas személyiséget. Ugyanazt gondolta, amit egy bá-
tor holokauszttúlélő, aki amikor egy náci őr azt mondta 
neki, hogy az Örökkévaló elhagyta a zsidókat, így vála-
szolt: „nem teljesen, és nem örökre”.

Reb Chaim segít nekünk megérteni, hogy hogyan lehet 
rugalmasságot kialakítani. Képesnek kell lennünk meg-
tartani a reményt egy fontos tárggyal, például tfilinnel 
vagy egy fontos emlékkel való kapcsolatunkon keresztük. 
Két tanítást is leszűrhetünk ebből. Legyőzhetjük a két-
ségbeesésünket, ha a bizonyos tárgyra vagy emlékre gon-
dolunk, amely a múltat jelenti, de ugyanakkor a remény-
teli jövőre is utal. A másik tanulság, hogy tanuljunk meg 
másoknak olyan szimbólumokat adni, amilyenekre szük-
ségük lehet majd a nehéz időkben: ez lehet tfilin, egy 
fotó, egy ékszer, egy bíztató mosoly vagy egy ölelés.

Vajésev hetiszakasza mindig megelőzi chanukát. 
Chanuka egy katonai győzelem ünnepe, ahol is a ke-
vesek legyőzték a sokaságot. Kifejezzük hálánkat az 
Örökkévalónak ezért a győzelemért, de az ünnep közpon-
ti jelképe egészen más helyen keresendő: a menórában.

A menóra nem a csodálatos katonai győzelem szimbó-
luma. A menóra arra utal, hogy egy napra elég olaj termé-
szetfeletti módon nyolc napig égett.

Az ellenségeink felett aratott győzelem volt a cselek-
mény, az olaj csodája pedig az alcselekmény.

Ha a győzelem maga a dráma csúcspontja, az olaj „csu-
pán” az Örökkévaló meleg közelsége, ölelése, bíztató mo-
solya.

Az olaj volt az Örökkévaló megnyilvánulása, ajándéka 
ahhoz, hogy kifejlesszük magunkban a rugalmas szemé-
lyiséget.

Imádkozzunk most chanukakor, hogy mindannyi-
an képesek legyünk fényt vinni a személyes, közössé-
gi és nemzeti „sötétségünkbe” úgy, hogy emlékezünk a 
menórára, amely nem más, mint egy felhívás arra, hogy 
rugalmasnak kell lennünk – és ezzel sikeresen szembe tu-
dunk szállni minden nehézséggel.

fordítás • E.G.
forrás • TorahTidbits

Hat (ön)erősítő kérdés
Sarah Debbie Gutfreund

Elakadtál az életben? Itt a kiút.

Semmi sem képes 
tönkretenni a napunkat, 

csupán a körülményeinkre 
adott válaszok

M



14

Forrás ∑ A Latív alapítvány időszaki kiadványa ∑ כסליו תשפ״א

15

Forrás ∑ A Lativ alapítvány időszaki kiadványa ∑ 2020. december

emberek többsége gazdagságban élt a XIX–XX. század 
fordulóján. 

A neves zsidó orvosok közül Sigmund Freud, Alfred 
Ad ler, Wilhelm Reich és Theodor Reik is a városban élt. 
A cionista politika területén működő Theodor Herzl és 
Max Nordau életében Bécs meghatározó szerepet játszott. 
A zsidók a zene és a színház területén is aktívak vol tak, 
a teljesség igénye nélkül: Gustav Mahler, Arnold Schön-
berg, Oscar Straus, Kálmán Imre, Max Reinhardt, Fritz 
Kortner, Darvas Lili és Elisabeth Berner is a városban élt. 
Az írók közül ki kell emelni Arthur Schnitzlert, Franz 
Kafkát, Stefan Zweiget.

A zsidó vallási élet Bécs két fő zsinagógája, a Bécsi Zsi-
na  góga és a Leopolstädter  Zsinagóga körül zajlott leg in-
kább. Az előbbi, a seitenstettengassei zsinagóga 1824 és 
1826 között épült, és egy helyi lakóházra hasonlított, ké-
sőbb pont ez a sajátossága mentette meg a nácik pusztítá-
sától 1938-ban (mivel nem vették észre, hogy ez egy zsi-
nagóga). Az épületben iskola és mikve is 1858 működött. 
A másik, a Leopolstädter Zsinagógát -ban avatták fel. E 
két fő zsinagóga mellett Bécsnek további 40 kisebb sulja 
és minjene volt az Anschluss előestéjén. Számos egyéb 
zsidó intézmény jött létre Bécsben, köztük a Rothschild 
kórház 1872-ben, valamint egy zsidó tornaterem és Zsi-
dó Pe dagógium. A világ első zsidó múzeumát 1895-ben 
Bécs   ben alapították. A múzeumot 1938-ban bezárták, 
gyűj    teményét a nácik elkobozták.

A gazdasági, vallási és társadalmi szabadság következ-
tében a zsidó népesség az 1860-as 6200-ról tíz év múlva 
40 200-ra nőtt, és a századfordulóra elérte a 147 000-et. 
1938-ra a bécsi zsidó lakosság 185 000 tagból állt.

A zsidó virágkor azonban nem volt felhőtlen az egy-
re erősödő antiszemitizmus miatt. A vészkorszak elől vi-
szony lag sok zsidó elmenekült, leginkább az Egyesült 
Álla mokba, 65 000 bécsi izraelita azonban nem tudott 
meg menekülni a koncentrációs táborok elől, közülük 
mindössze 2000 fő élte túl a borzalmakat. 

A soá után
Napjainkban Bécsben 15 zsinagóga található, de a há bo-
rú előtti időkből mindössze egy maradt fenn, a Bécsi Zsi-
na góga (Stadttempel), amely a közösségi hivataloknak és a 
rabbinátusnak ad otthont. A zsinagóga a háború alatt meg-
rongálódott, majd egy alapos felújítás után 1963-ban újra 
megnyílt. A Stadttempel mellett számos imaház található, 
amelyek különböző chászid és más gyülekezeteket szolgálnak. 

Bécs zsidó óvodákkal és általános iskolával rendelkezik, 
a Zwi Peretz Gimnázium pedig az 1990-es évek végén 
nyi totta meg kapuit, miután több mint 50 évig zárva volt. 
2004 februárjában avatták fel Bécsben az első jesivát a má-
sodik világháború óta. 

Az osztrák fővárosban számos kóser étterem, bolt, vala-
mint Zsidó Múzeum és turistalátványosság várja az ideér-
kezőket. Érdemes megemlíteni a Sigmund Freud Házat, 
melyet a Múzeum fenntartói igyekeztek úgy hagyni, ahogy 
a híres pszichoanalitikus idejében volt. Itt megtekint hető 
Freud pipája, sétabotja, szivardobozai, könyvei, levelei, 
fényképei, íróasztala és híres „pszichoanalitikus kanapéja”. 

Forrás: 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/

vienna-austria-jewish-history-tour

zúttal az egyik kedvenc városom zsidóságának történe-
tét mutatom be. Bécs számomra a Nyugat megteste-

sítője, azonban tisztában vagyok vele, hogy a zsidóság nem 
mindig élhetett nyugodt körülmények között az osztrák 
fővárosban.

Az első zsidók a XII. század végén érkeztek Bécsbe. A 
helyi keresztények nem nézték jó szemmel a letelepedésü-
ket, a pápa engedélyével 16 zsidót meg is öltek. Az 1348–
49-es pestisjárvány idején Bécs azon városok egyike volt, 
amely nem a zsidókat vádolta a pandémia miatt, emiatt 
sok zsidó menekült ide. 

A Bécs központjában található Judenplatzon állt a kö-
zépkor egyik legnagyobb zsinagógája Európában. A XIV. 
században a zsidók a város lakosságának körülbelül öt 
százalékát tették ki. 1420-ban azonban V. Albrecht herceg 
kiűzte őket Bécsből, elkobozta ingatlanjaikat, és elpusztí-
totta a fentebb említett zsinagógát (köveit a bécsi egyetem 
építéséhez használták fel).

1451-ben a zsidók visszatérhettek a városba, és kü-
lönleges védelmet kaptak a Habsburg császárságtól. A 
zsidó bevándorlók második köre Ukrajnából érkezett 
Bécsbe, pogromok és üldöztetés elől menekülve. A zsi-

dók 1624-ben saját negyedet kaptak a városban (a későb-
bi Leopoldstadt). Itt két zsinagógát építettek, melyeket 
I. Leopold megsemmisített, amikor 1670-ben feloszlat-
ta a gettót.

A zsidók kitelepítésének újabb hulláma 1669-ben kez-
dődött. Ez súlyos gazdasági következményeket okozott, 
ezért a császár felkérte a gazdagabb zsidókat, hogy tér-
jenek vissza, ami után elindult a harmadik bevándorlási 
hullám. 1675. február 28-án ratifikáltak egy megállapo-
dást, amely lehetővé tette a zsidók számára, hogy vissza-
térjenek Bécsbe, amennyiben egy nagyobb összeget fizet-
nek, és évente adóznak. 1683-ban Samson Wertheimer 
és Samuel Oppenheimer, a császári udvar zsidó kép-
viselői pénzügyi támogatást nyújtottak az osztrák 
hadseregnek, hogy megszabaduljanak a betörő török   
hadseregtől, megerősítve ezzel a zsidó kapcsolatokat a 
helyi közösséggel.

Mária Terézia antiszemita nézeteket vallott, megkü-
lönböztető törvényeket vezetett be a zsidókkal szem-
ben. Később fia, II. József uralkodása alatt enyhített az 
édesanyja által bevezetett diszkriminációkon (1782). 
Ekkoriban kezdődött el a városban a héber nyelvű sajtó 

nyomtatása.

Az újjáéledés kora
1848 és a második világháború között a bécsi 
zsidóság újjá születésének időszakáról beszél-
hetünk. A zsidók állampolgári jogokat kap-
tak, valamint létrehozhatták hitközségeiket 
Ausztria-szerte. A túlzott jólét közepette Bécs 
az asszimiláció főhadiszállásává vált. Az 1867-
ben meg  kapott teljes jogú állampolgárság után 
sok zsidó be ván  dorló érkezett az Osztrák–
Magyar Monarchia keleti te  rü leteiről a 
nagyvárosba. 

Ebben a korban a zsidók a kulturális és tu-
dományos élet meghatározóivá váltak a város-
ban. A zsidó kereskedők, vállalkozók, üzlet-

Zsidók a szomszédban – Bécs
Miklós Dóri

Bécs. Ki ne szeretné Budapest testvérvárosát? 
De vajon mit lehet tudni Bécs zsidó arculatáról?
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Judenplatz, Bécs; forrás: photosam88, flickr.com

https://www.jewishvirtuallibrary.org/vienna-austria-jewish-history-tour
https://www.jewishvirtuallibrary.org/vienna-austria-jewish-history-tour
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anuka fénye a chanukai gyertyák meggyújtásá-
ban nyilvánul meg, az ünnep egyetemes szim-

bóluma. Ez a különleges fény biztosítja a világítást az 
év leghosszabb éjszakáin. A rabbik a fényt a Tórával és a 
micvákkal egyenértékűvé tették: „ki ner mitzvah vtorah 
or” (Példabeszédek 6:23). Chanuka története annak az olaj-
nak a csodájáról (is) szól, amelyet a menóra meggyújtására 
használtak.  A történet a nép spirituális visszatérését és az 
Örökkévaló, a Tóra és a micvák iránti elkötelezettségének 
megújulását szimbolizálja. Ez éles ellentétben áll a görö-
gök nyomásával, amely a Tóra megtagadására és a micvák 
elhagyására akarta kényszeríteni a zsidó népet.

A gyertyák meggyújtása és a fény terjedése hason-
ló módon jelenik meg a Tórában. Két példa, amelyet a 
midrás kiemel a korai próféták idejéből, Debóra, a prófé-
tanő férjével és Salamon király nagyapjával kapcsolatos. 

Mindkét személy jutalmat kapott a zsidó nemzet fejlődé-
séhez való hozzájárulásuk miatt.

Debórára úgy hivatkoznak, mint „éset lapidot” (Softim 
4:4). Rasi szerint ez a név arra a tényre utal, hogy Debóra 
férje kanócokat készített a Templom számára. A midrás 
az Elijahu Rábá 9-ben azt kérdezi, miért lett Debóra 
nagyságra és próféciára kiválasztva, amikor olyanok kö-
zött élt, mint Pinhász, akik szintén képesek lettek vol-
na az emberek vezetésére. A midrás azt válaszolja, hogy 
Debóra arra ösztönözte férjét, a Tórában járatlan férfit, 
hogy kanócokat készítsen a silói Szentélybe. Ebben az 
volt a motivációja, hogy valamilyen módon számára is 
helyet szerezzen az eljövendő világban, az igazak között. 
A fény révén még egy átlagos ember is eljuthat a spiritu-
ális birodalomba. A midrás folytatása szerint a férfi vas-
tag kanócokat készített, hogy a menóra lángja fényesen 

ragyogjon, ezért lapidotnak, fáklyának nevezik őket. Az 
Örökkévaló válaszolt, és azt mondta, hogy a Templom 
fényének növeléséért tett erőfeszítései miatt kapja a leg-
nagyobb jutalmat: helyet az eljövendő világban.

Yehuda Leib Ginsberg rabbi, a Mussar Haneviim szer-
zője és a denveri zsidó közösség egykori rabbija bővíti 
ezt az elképzelést. Debóra férjének története arról tanús-
kodik, hogy minden embernek szerepe van a Tóra böl-
csességében, és képes arra, hogy magas szellemi szintre 
emelkedjen. Lapidot egy látszólag jelentéktelen micván 
dolgozott, ugyanakkor mindent beletett ebbe a micvába, 
és ennek eredményeként nagyságot és elismerést érde-
melt ki minden nemzedék számára. Ez arra ösztönzi a 
zsidókat, hogy mindenki találja meg a helyét, és tegye 
meg azt az egyedülálló dolgot, amellyel csak ő járulhat 
hozzá a Tórához.

A Vájikrá Rábá 9-ben Saul királyságának ügyét vitat-
ják meg, és azt tanuljuk, hogy Saul nagyapja érdeme ré-
vén lépett trónra. Nagyapja gyertyákat gyújtott a sokaság 

számára, megvilágítva a házak és a tanház között vezető 
sötét utakat, ezáltal lehetővé téve mások számára, hogy 
részt vegyenek a Tóra tanulásában.

Ezért a Krónikák könyvében (9:33), Kis apját, Saul 
nagyapját Nérként, azaz gyertyaként és nem Avielként 
említik, amelyet Sámuel I. könyvében használnak (9:1). 
A midrás szerint ez egy olyan micva volt, amelyet bárki 
elláthatott volna, hiszen nem igényelt különösebb tehet-
séget vagy szellemi képességet.

Azzal, hogy fényt biztosítottak mások számára, mind-
egyikük a legmagasabb szintre emelkedett. Debóra pró-
fétaként, míg Saul királyként emelkedett magasra. 

Saul esetében nagyapja érdemeit az utódok élvezhet-
ték, míg Debóra az érdemeket saját maga kamatoztatta.

Amikor meggyújtjuk az ünnepi gyertyákat, akkor az 
ablakba helyezzük őket, hogy másokat is emlékeztes-
sen chanuka csodájára és az Örökkévaló gondviselésére. 
Chanuka lehetőséget nyújt számunkra, hogy Debórához 
és Avielhez hasonlóan használjuk a fényt, világosságot 
biztosítva mások számára, ami arra inspirálja őket, hogy 
gyarapodjanak zsidóságukban, másfelől pedig spirituáli-
san is hasznunkra válik. 

Mindebből azt tanuljuk, hogy egyetlen cselekedet sem 
kevés!

fordítás • Szakács Noémi
forrás • TorahAnytimes

Ragyogj fényesen!
Rebbetzin Rivka Alter 

Két alig ismert történet a fényről és az azt tápláló hősökről

minden embernek szerepe 
van a Tóra bölcsességében, 
és képes arra, hogy magas 

szellemi szintre emelkedjen

Ch
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anukának sok, a korunkra is érvényes tanulsága van. 
Van egy alapvető törvény a chanukagyertyákkal 

kapcsolatban, amely egy egyszerű, de lényeges üzenetet 
hordoz. A Gemarában (Sabat 21b) áll, hogy abban az eset-
ben, ha a chanukamécses a meggyújtása után elalszik, nem 
vagyunk szigorúan kötelesek azt újra meggyújtani. Ennek 
fényében a chanuka egy alapvetően nehéz gondolatot fog-
lal magában. Az embernek meg kell tennie mindazt, amit 
lehetőségei szerint tud, és ezáltal a képességeihez mér-
ten a legjobb személyiség válik belőle. Ez minden, amit az 
Örökkévaló elvár tőlünk. Ha a láng ki is alszik, annak el-
lenére, hogy megtettünk minden tőlünk telhetőt, ez is na-
gyon értékes a Teremtő szemében. A zsidóságban a pró-
bálkozás, az erőfeszítések és a munka vált ki megbecsülést. 
Nem kell mondani, hogy az élet tele van megpróbáltatá-
sokkal, és gyakran sötétnek, nehéznek tűnik. Mégis sok-
szor felcsillan egy kis fénysugár, amely eltörli a sötétsé-
get, a hatalmas nehézségeket, és emlékeztet minket arra, 
hogy van Valaki, aki mindig törődik velünk, és vigyáz ránk. 
Nekünk csak annyi a dolgunk, hogy újra meg újra meg-
próbáljuk. Ha így állunk hozzá, mindenkit meglephetünk, 
még magunkat is, hogy mi mindenre vagyunk képesek. 
Évekkel ezelőtt a híres hegedűművész, Jichak Perlman 
egy nagyon várt, sokak érdeklődésére számot tartó kon-
certen kellett játsszon. Miután négyéves korában gyer-
mekbénulása volt, kezének mozgása nem tökéletes. Mégis, 
nyilvánvaló nehézségei ellenére, mindig el tudja bűvölni 
a hallgatóit briliáns játékával. Egy alkalommal különösen 
meglepte őket. Miután leült játszani, jelzett a karmester-
nek, hogy kezdhet. Néhány percnyi játék után Perlman 
hegedűjének egyik húrja elpattant. Erre nem lehetett pró-
bán felkészülni, és természetesen azonnal mindenki azt fi-
gyelte, hogy mi fog most történni. Perlman nem állította le 
a többi zenész játékát, hanem azt tette, amit csak egy iga-
zi zenészmester tud. Improvizált. Eggyel kevesebb húrral 
is rögtön alkalmazkodott a helyzethez és kitalálta, milyen 
hangokkal lehet helyettesíteni, hogy a zenefolyam meg-
maradjon. Kotta nélkül, egy hangjegy kihagyása nélkül 
új dallamot szerkesztett három húrra. A közönség le volt 
nyűgözve. Jichak Perlman pillanatok alatt átírt mindent, 
amit játszani akart, és zökkenőmentesen játszott tovább, 
mintha mi sem történt volna. A darab végén a közön-

ség lenyűgözve, hitetlenkedve, ovációval, állva ünnepelte. 
Perlman felemelte a hegedűjét, és a következőket mondta 
hangosan: „A művész feladata, hogy abból hozzon ki szép 
dallamot, amije van.”  Bár nem lehetünk mindannyian 
professzionális zenészek vagy művészek, de a saját életünk 
alkotói vagyunk. Mindannyiunknak van egy élete, amelyet 
szépre kell formálnunk a magunk, a családunk és az egész 
világ számára. Igaz, néha elpattan egy szál és nyomasztó 
helyzetbe kerülhetünk. A leglényegesebb, hogy hogyan 
reagálunk egy ilyen helyzetre, mert az meghatározza az 
események további menetét. Ne ragadjunk le az elszakadt 
húrnál, ne hagyjuk, hogy ez megakadályozzon minket a 
továbblépésben, hanem tanuljuk meg, hogyan lehet ki-
hozni a legjobbat egy adott helyzetből. Jichak Perlmant 
idézve: „A művésznek feladata, hogy abból hozzon ki szép 
dallamot, amije van.”

Az Örökkévaló mindannyiunknak csodás húrokat adott, 
hogy ebből szép életet alkossunk magunknak. Chanuka 
emlékeztet minket, hogy mit tegyünk e cél elérése érde-
kében. Még ha a láng ki is alszik, amíg nem adjuk fel, a jó 
úton haladunk. Elkerülhetetlenül lesznek nehézségek az 
életünkben, de a próbálkozás, az erőfeszítések és a kemény 
munka lehetőséget teremt, hogy megtörjük a sötétséget, és 
teret adjunk a fénynek, a teljes életnek.

fordítás • Stern Goldi
forrás • TorahAnytimes

A megpróbáltatás gyertyája
Avi Wiesenfeld rabbi

„A művész feladata, hogy abból hozzon ki szép dallamot, amije van.”

A próbálkozás, az 
erőfeszítések és a kemény 

munka lehetőséget teremt, 
hogy megtörjük a sötétséget, 

és teret adjunk a fénynek, a 
teljes életnek.

Ch
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ambam, amikor a chanuka törvényeiről beszél, azt írja, 
hogy a chanukagyertyák gyújtása „micva chaviva ad 

moed”, vagyis határtalanul kedvelt és szeretett micva. Ez 
merőben szokatlan megfogalmazás Rambamtól, hiszen 
más helyeken a háláchikus műveiben nem szokott ilyen 
megjegyzéseket tenni. Azt is hozzáteszi, hogy vigyázni kell 
arra, hogy pirszumé niszá micvája, vagyis a csoda kihirde-
tése a lehető legmegfelelőbb módon kell, hogy történjen. 
A Magid Misne rámutat, hogy Rambam különleges meg-
jegyzésének a forrása a Gemárá. A Sábát traktátusban Rav 
Huna azt mondja: „mindazok, akik ügyelnek a chanuka 
gyertyájának helyes meggyújtására, érdemesek lesznek 
arra, hogy tóratudós gyerekeik legyenek”. Mi olyan kü-
lönleges ebben a micvában, és miért van a jutalom meg-
említve – ami más helyeken nincs? Úgy tűnik a Rambam 
szaviból, hogy a chavivut hamitzvah (a micva szeretete) 
kapcsolatban áll a pirszuemé niszával (a csoda kihirdeté-
sével). Mégis: van egy másik micva is, amely kapcsolat-
ban áll vele: a megila olvasása purimkor. Miért van akkor 
chanuka kiemelve?

A Gemárá a következő kérdést teszi fel: „mi a chanuka 
csodája?” A válasz: a zsidók találtak egy kancsónyi tisz-
ta olajat, azzal meggyújtották a menórát. Ezek a na-
pok tehát arra valók, hogy köszönetünket fejezzük ki az 
Örökkalónak, és dicsőítsük őt. A Bét Joszef azonban fel-
teszi a híres kérdését: az első este az olaj természetesen 
égett, nem volt benne semmi csoda. A rákövetkező hét nap 
égése volt a csoda. Miért ünnepeljük chanukát nyolc na-
pon keresztül, hogyha csak hét napig tartott a csoda? A 
kelmi Alter válasza: amikor valaki tanúja egy csodálatos, 
természetfeletti eseménynek, ösztönösen felismeri, hogy a 
természet is csodálatos. A tény, hogy az olaj égett az első 
napon, csak azért volt lehetséges, mert az Örökkévaló úgy 
döntött, hogy égjen – pontosan úgy, ahogy arról is döntött, 
hogy égjen tovább még hét napon keresztül.

A Rambam Bo hetiszakaszban hasonló elvet fogalmaz 
meg. Azt írja: a nyílt csodák segítenek felismerni a tényt, 
hogy a rejtett csodák, amelyek az életünk mindennapi ré-
szei, ugyanolyan mértékű csodák. Az egész teremtés az 
Örökkévaló akaratából létezik. Ez volt az igazi győzel-
me a chasmóneusok görögök felett aratott győzelmének. 
A görögök azt tartották, hogy a természet egy önmagá-
tól és önmagában létező dolog. Chanuka ünnepe annak 

a megünneplése, hogy kinyilvánítjuk: az Örökkévaló na-
gyon is jelen van a természetben. Amikor valaki felisme-
ri ezt, és meg is tanítja a gyerekeinek – igazán érdemdús 
utódai lesznek. Bizonyos értelemben ez a koncepció az 
alapja minden micvának, és pontosan ezért van az, hogy 

a chanukai fények mennyire értékesek.
Rav Chaim Shmuelevitz azt kérdezi: miért említi a 

Gemárá csak az olaj csodáját, és hallgat a görögök fe-
lett aratott katonai győzelemről? A válasza: az apa sze-
retete a gyerekei iránt nem fejeződik ki abban, hogy 
csak az alapvető szükségleteiről gondoskodik. Sokkal 
inkább abban, hogy mennyi „extrával” halmozza el őt. 
Hasonlóképpen a katonai győzelem ahhoz kellett, hogy 
a zsidó nép túléljen. Azonban a menóra meggyújtását 
technikailag megtehették volna tisztátalan olajjal is. Az 
Örökkévaló azonban kimutatta a szeretetét az olaj csodá-
jával. Chanukakor az Örökkévaló szeretetteljes megnyil-
vánulásait ünnepeljük.

A Bach úgy magyarázza, hogy a görög sanyargatás 
a zsidók spirituális hanyatlásának eredménye volt. A 
kohénok ebben az időszakban hanyagok voltak az isten-
szolgálatban. Éppen ezért a győzelem csak akkor lehe-
tett lehetséges, ha kimutatták a feltétlen és határok nél-
küli szeretetüket a Tóra és a micvák iránt. Az évezredek 
alatt a zsidó nép folyamatosan nagy becsben tartotta a 
chanukai gyertyagyújtás micváját – annyira, hogy a leg-
előkelőbb módon, mehadrin mi hamehadrin módon tar-
totta meg, ahogy mi is, napjainkban.

fordítás • E.G.
forrás • naaleh.com

Csodálatos kincs: chanuka
Herschel Reichmann rabbi

Miért említi a Gemárá csak az olaj csodáját, és hallgat a görögök felett 
aratott katonai győzelemről?

Az évezredek alatt a zsidó 
nép folyamatosan nagy 

becsben tartotta a chanukai 
gyertyagyújtás micváját

R
hagyományos zsidó életet megannyi rituálé, vallá-
si szabály és korlátozás kíséri végig. Bár mindezen 

háláchikus előírások betartása nagy jócselekedetnek szá-
mít, mégis komoly nehézségek elé állíthatja a vallásos zsi-
dó embert. Nem csoda tehát, hogy a vallási élet megköny-
nyítésének témaköre sok ember fantáziáját megmozgatta, 
és a technikára fogékonyabbak különböző gyakorlati meg-
oldásokkal álltak elő az évek során, melyek közül jó né-
hányból szabadalom is született. Cikkünkben nyolc – né-
hol mulatságos, néhol meglepő vagy bizarr – találmányt 
mutatunk be, melyek a zsidó ember életét igyekeznek 
könnyebbé vagy éppen csak színesebbé, érdekesebbé tenni. 
Közülük mindegyik elfogadott szabadalom, a szabadalmi 
számot és a feltaláló nevét minden esetben zárójelben fel-
tüntettük. Ne botránkozzunk meg, ha bizonyos eszközök-
ben a háláchikus szabályok tudatos megkerülésének szán-
dékát véljük felfedezni – a feltalálók minden bizonnyal 
jóhiszeműen jártak el, és a kényelmünk kiszolgálása volt 
a céljuk. És főképp ne csapjunk a homlokunkra, ha egyes 
megoldások egyszerűségének láttán azt gondoljuk: „ez mi-
ért nem nekem jutott az eszembe?”

A peszáhi széderestén fogyasztott négy pohár bor mel-
lett egy ötödiket is szokás kitölteni, melyet Elijahu (Illés) 
próféta részére teszünk félre. Az este folyamán egyszer ki-
nyitjuk az ajtót, hogy a próféta bejöhessen, s ezután szo-
kás úgy tenni, mintha a félretett pohárban kevesebb bor 
lenne mint előtte, hiszen a próféta ivott belőle. E hagyo-
mányra építkezve született meg a magától ürülő Elijahu-
serleg (US3733071, M. G. Levin), mely első ránézésre egy 
hagyományos serlegnek tűnik, azonban a talpa üreges (1. 
ábra). Ha a pohár nyakán lévő szelepet megnyitjuk, ak-
kor tartalmának egy része az ivóedény talpába távozik, s 
Elijahu látogatása máris érzékletesebbé válik.

A zsinagógákban használt tóratekercsek minden eset-
ben a magánhangzókat és a dallamot jelölő mellékjelek 
nélkül kell, hogy íródjanak. Éppen ezért magabiztos han-
gos olvasásukhoz sok tapasztalat és a szöveg kiváló isme-
rete szükséges. A kevésbé gyakorlottakon próbál segíte-
ni az a tóraolvasást segítő eszköz (US7469494, D. Katz, B. 

Katz, M. Moskovitz), mely képes a mellékjelek pótlására 
a tóratekercs kóserságának megsértése nélkül. A szerke-
zetben egy nagy teljesítményű fényforrás található, amely 
alulról egy átlátszó fóliát világít meg. A fólián megfele-
lő pozíciókban az olvasni kívánt szövegből hiányzó mel-

lékjelek találhatók, melyek így rávetülnek a fölé helyezett 
tóratekercsre. Ha helyesen pozicionáljuk egymáshoz a tó-
ratekercset és az alatta lévő fóliát, a magánhangzók és a 
dallamjegyek éppen a hozzájuk tartozó betűk körül jelen-
nek meg, így lényegesen egyszerűbbé téve az olvasást.

A zsidó vallási tilalmak jelentős része a szombat köré 
csoportosul. Az elektromos áram használata ilyenkor el-
lentmondásos kérdés, és már annak a XIX. század köze-
pétől kezdődő elterjedése óta foglalkoztatja a rabbikat. A 
terület egyik legnagyobb gondolkodója, a fehérorosz szár-
mazású Avraham Yeshaya Karelitz (más néven Chazon 
Ish, 1878–1953) volt, aki úgy vélte, az elektromos beren-
dezések ki- vagy bekapcsolása sérti az építés (בונה) szom-
batra vonatkozó tilalmát, hiszen a készülék üzembe he-
lyezésével egy addig nem létező töltésáramlást idézünk 
elő. A kor bölcsei ezenkívül az alkotás (מוליד), a tűzgyújtás 
-tilalmával is összefüg (מכה בפטיש) és a befejezés (הבערה)
gésbe hozták az áram folyásának ember általi előidézését 
vagy befolyásolását, így mára az az általános konszenzus 
született, hogy az elektromos berendezéseket szombaton 

Tórai találmányok – 
Néhány meglepő, 

zsidó szokásokhoz kötődő szabadalom
Nagy Dániel

Gondoltad volna, hogy a zsidó kreativitás ennyire határtalan?

nyugodtan csapjunk a homlokunkra, 
amikor egyes megoldások 

egyszerűségének láttán azt gondoljuk: 
„ez miért nem nekem jutott az 

eszembe?”van a Tóra bölcsességében, 
és képes arra, hogy magas szellemi 

szintre emelkedjen

A
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nem kapcsolhatjuk ki vagy be, és nem avatkozhatunk bele 
a működésükbe. Itt is találunk azonban kivételt – ha a fen-
ti jelenségeket nem szándékosan vagy nem közvetlenül 
idézzük elő, az enyhítő körülménynek, grámának (גרמא) 
számít, s így bizonyos esetekben elfogadhatónak tekint-
hető az elektromosság használata ily módon. Néhány sza-
badalom éppen ezt a könnyítést ragadja meg, és próbálja 
meg kihasználni.

A kóser villanykapcsoló (US7872576, A. Kalatizadeh) – 
a feltaláló és egyes, a találmányt bevizsgáló rabbik állítá-
sa szerint – szombaton is lehetővé teszi a villany fel- és 
lekapcsolását. A kapcsolóban egy véletlenszám-generátor 
található, amely a vezérelni kívánt fényforrás vagy eszköz 
ki- vagy bekapcsolását csak adott valószínűséggel és csak 
egy véletlenszerű késleltetés után végzi el. Így a kapcso-
ló használatából adódóan csak bizonytalan kimenetellel 
és közvetetten történik meg az áram folyásának megvál-
tozása, ami így kimeríti a grámá fogalmát. A háláchikus 
szabályokat szabadabban értelmezők akár meg is vásárol-
hatják a kapcsolót, mert az felsorolásunk azon kevés kép-
viselője közé tartozik, melyek kereskedelmi forgalomba is 
kerültek.

Egy kevésbé ellentmondásos és jóval elterjedtebb talál-
mány a sábeszlámpa (US4809145, M. B. Bennett). Ez egy 
olyan szombati használatra szánt asztali lámpa, melybe a 
lámpaburán belül egy takarólemezt helyeztek el, amely egy 
külső forgatógomb segítségével mozgatható a fényforrás 
elé. Ezáltal a lámpa fényét az elektromos áram bármine-
mű befolyásolása nélkül takarhatjuk ki vagy tehetjük újra 
láthatóvá.

Felsorolásunk következő és egyben utolsó, a szom-
bat tematikájához kapcsolódó találmánya egy zsinagó-
gai használatra szánt légáramlásos audioerősítő-rendszer 
(US5540248, T. M. Drzewiecki, R. M. Philippi). A zsi-
nagógákba (pl. a keresztény templomokkal ellentétben) 
jellemzően nem telepítenek beszédhangosításra szolgáló 
elektromos erősítőrendszert, mert ez sértené a korábban 
felsorolt szombati tilalmakat. Jelen szabadalom úgy kíván-

ja megoldani a problémát, hogy az erősítést a hagyomá-
nyos elektromos módszer helyett a levegő egy csőrend-
szerben történő áramoltatásával éri el. A megszólalónak 
e csőrendszer egy kitüntetett nyílásába kell beszélnie, és 
a rendszerben mesterségesen áramoltatott levegő a terem 
kívánt részeibe szállítja a hangot. A rendszer a hang haté-
kony mozgatása mellett a hangteljesítmény valódi erősíté-
sére is képes. Bár a levegő áramoltatása itt is elektromos-
sággal történik, azonban az emberi hang (egy mikrofonból 
és hangszórókból álló rendszerrel ellentétben) itt semmi-
lyen befolyással nincs az áram folyására. A feltalálók az öt-
letet az Egyesült Államok-beli Westhampton Beach-i zsi-
nagógában valósították meg, és tesztelték sikeresen.

A következő szabadalom immár a zsidó élet egy má-
sik fontos eleméhez, az esküvőhöz kapcsolódik. Ismeretes, 
hogy a szertartás részeként a vőlegény rálép egy pohár-
ra, hogy összetörje. Ha a pohár maradványait meg akarjuk 
tartani, de meg szeretnénk kímélni magunkat a szilánkok 
fáradságos összesöprögetésétől, akkor esküvőnk elenged-
hetetlen tartozéka az esküvői törtpohártartó (US7207508, 
E. Golshevsky). A találmány használat előtti formájá-
ban egy képkeretszerű dobozban elhelyezett pohár, me-
lyet szemből egy átlátszó, rugalmas fólia fed (2. ábra). A 
vőlegénynek nincs más dolga, mint erre a rugalmas fóli-
ára lépni, mely ideiglenesen behorpadva eltöri a mögöt-
te megbújó poharat. A végeredmény egy ízléses keretben 
lévő összetört pohár, mely akár az ifjú pár lakhelyének új 
dísze is lehet.

A zsidó időszámítás jóval összetettebb, mint annak a 
sokak által megszokott polgári megfelelője, és ez igaz az 
évek, a hónapok és a napok szintjén is. Ez utóbbira jó pél-
da, hogy míg a polgári időszámításban az órák hossza az 
év minden napján azonos, addig a zsidóknál egy óra a nap 
napsütéses szakaszának 1/12-ed része. Következésképpen 
a zsidó órák hossza napról napra változik, s emiatt a ha-

2. ábra – Esküvői törtpohártartó

1. ábra – Magától ürülő Elijahu-serleg

gyományos időmérőeszközök évszaktól függően igen pon-
tatlan reprezentációi lehetnek a háláchá szerinti időnek. 
Ezt a problémát igyekszik kiküszöbölni a nemlineáris óra 
(US8848487, T. Eylon-Azoulay). Ez első ránézésre egy 
hagyományos órának tűnik, ám mutatóinak sebességét az 
év napjától függően változtatja, így a nagymutató mindig 
az aktuálisan érvényes 1/12-edes egység ideje alatt ér kör-
be. Az eszköz szakrális helyzetekben hasznos lehet, de ne 
hagyatkozzunk rá, ha hivatalos időpontra igyekszünk!

Felsorolásunk utolsó tagja a mágikus iránytű nevet viseli 
(US7134213, M. A. Ashin). Itt egy olyan iránytűről van 
szó, amely észak helyett kelet felé mutat, így zsidó (vagy 
muszlim) hívők segítségére lehet, amikor kelet felé kell 
imádkozniuk. Felmerülhet a kérdés, hogy hogyan lehet 
ilyen eszközt készíteni, ha egyszer a mágneses dipólusok 
mindig észak–dél irányba állnak be? A trükk meglepően 
egyszerű (3. ábra). A valódi iránytű egy nem látható he-
lyen, a számlap alatt található, és erre 90 fokkal elforgatva, 
egy tengely segítségével van ráerősítve a számlap feletti 
mutató, amely így kelet felé mutat.

Az imént felsorolt szabadalmak jól mutatják az emberi 
fantázia sokszínűségét, ha a mindennapi életben felmerülő 
problémák megoldásáról van szó. Fontos, hogy cikkünk-
nek nem célja ösztönözni az Olvasót a bemutatott esz-
közök alkalmazására vagy iránymutatást adni arról, hogy 
helyes-e használni bármelyiküket. Itt jobb, ha a saját lel-
kiismeretünkre támaszkodva döntjük el, hogy egy eszköz 
illeszkedik-e valamely ünnep vagy más vallási szituáció 
szellemiségéhez.

Források

Adam L. Diament: Kosher Patents. 101 Ingenious 
Inventions to Help Jews be Jewish, 2016, CreateSpace 

(ISBN: 1522800077)

David Zvi Kalman: Patents… There’s Great Future 
in Patents, Tablet Online Magazine, 2015. július 

(www.tabletmag.com/sections/community/articles/
future-in-patents)

Képek forrása: a hivatkozott szabadalmi leírások

3. ábra – Mágikus iránytű

http://www.tabletmag.com/sections/community/articles/future-in-patents
http://www.tabletmag.com/sections/community/articles/future-in-patents
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megelőzi a tórai ünnepekkel kapcsolatos gyertyagyúj-
tások számát. A gyertyagyújtás elsődlegesen női micva, 
ezért ha együtt van a család, akkor a nőnek kell gyertyát 
gyújtania! Olyan nőtlen férfinak, aki már egyedül lakik, 
és olyan nős férfinak, aki a sábátot/ünnepet a feleségétől 
(és szüleitől) külön tölti, saját magának kell gyújtania. 

Az alábbi 5 szempont alapján a válaszlehetőségek tük-
rében összesen (3x2x2x7x2=) 168 különböző eset lehetsé-
ges a gyertyagyújtásra, amelyek közül minden alkalom-
mal általában csak egy a megfelelő! A szempontok és a 
válaszlehetőségek más megválasztásával ez a 168-as szám 
változhat, de mindenképpen elég nagy számot kapunk 
ahhoz, hogy figyelmeztessen arra, hogy legyünk nagyon 
körültekintőek gyertyagyújtás előtt! Érdemes ünnepi 
szidurt (ünnepi imakönyvet) használnia annak, akinek 
van, és részletesen elolvasnia minden ott leírt tudnivalót 
a gyertyagyújtással kapcsolatban, annak érdekében, hogy 
minden szempontból jó és teljes legyen a gyertyagyújtás!

Gyertyagyújtás előtt meg kell bizonyosodni:
•	 a	gyertyagyújtás	megfelelő	idejéről, ami lehet:

• sábát esetén a naplemente	előtt 18 perccel, amely 
időpontot zsidó naptárban vagy GPS-koordinátát 
felhasználó alkalmazásban még pénteken délután 
ki kell keresni! Bediavad esetben (vagyis „már meg-
történt” esetben, tehát ha valaki véletlenül „túlcsú-
szott” a 18 perces határon, de még skia előtt van) 
lehet gyújtania.
• Tórai ünnep esetén vagy	 a	 naplemente	 után, 
vagy csak a csillagok	feljövetele	után szokás gyújta-
ni, amit szintén az ünnep bejövete előtt zsidó nap-
tárból vagy GPS-koordinátát felhasználó alkalma-
zásból ki kell keresni! A gyertyagyújtás optimális 
ideje a kidus előtt van. (Naplemente előtt nem szo-
kás gyújtani, de különleges esetekben megenge-
dett plág háminchától, ügyelve arra, hogy az illető 
a gyújtással az ünnep bejövetelét magára veszi, és 
„sehehejonu” áldást még nem mondhat.)
• Akár a sábátról, akár ünnepnapról van szó, a 
korai gyertyagyújtás plag haminchától szabad, csak 
az illető kösse ki feltételül, hogy ezzel a gyertya-
gyújtással még nem veszi magára a sábátot vagy az 
ünnepnapot.

•	 hogy	lehet-e	tüzet	gyújtani,	vagy	csak	meglévő	lángról	
lehet	tüzet	átvinni	a	gyertyára.
•	 a	gyertyagyújtás	és	az	áldás(ok)	sorrendjéről, ami lehet:

• áldás (-ok) majd gyújtás,
• gyújtás, majd áldás (-ok).

• a gyertyagyújtáshoz	 tartozó	 megfelelő	 első	 áldásról, 
ami lehet:

• erev sábáti (péntek esti), amikor csak sábát van, 
és ünnep nincs,
• erev jom kipuri, amikor a jom kipur nem esik 
egybe a sábáttal,
• tórai ünnepi gyertyagyújtásra való áldás, ami-
kor az ünnep nem esik egybe a sábáttal,

• áldás sábát és jom kipur egybeesése esetén,
• áldás sábát és tórai ünnep egybeesése esetén.

•	 az	első	áldást	követi-e	egy	második,	a	„sehehejónu”	áldás:
• amikor sábát egymagában van, akkor nem,
• minden ünnepen, amelynek van neve (ros 
hásáná, jom kipur, szukot, smini áceret, szimhát 
Tóra, peszách [első napja], sávout) és Erec Jiszraelen 
kívül a megduplázott ünnep második napján van 
„sehehejónu” áldás, kivéve ha férfi gyújtja a gyer-
tyát, mert neki a boráldásnál kell mondani a 
„sehehejónu áldást”, vagy olyan nő gyújtja a gyer-
tyát, aki később kidust fog mondani, mert neki 
is boráldásnál kell mondania ebben az esetben a 
„sehehejónu” áldást,
• peszách utolsó, azaz 8. napján (amelynek nincs 
külön neve) és Erec Izraelen kívül a megduplázás 
miatt peszách „9.” napján nincs „sehehejónu áldás”.

6. Havdala	
•	 sábátot	búcsúztató	havdalagyertya esetén: annak leg-
alább 2 kanócosnak kell lennie, vagy a havdala szövege 
közben a fényre mondott áldásnál 2 db egykanócosnak 
a lángjait kell összeérinteni az áldás és a láng, a kör-
mök megtekintésének idejére. Havdalagyertyát sem lehet 
meggyújtani sábátkor vagy jom kipurkor, azaz nagyon 
kell figyelni, hogy a sábát vagy jom kipur kimenete után 
legyen a havdalaszertartás,
• a	 jom	kipurt	búcsuztató	havdala az ünnep előtt meg-
gyújtott gyertya fényénél történik,
•	 ünnepeket,	 jom	 tovokat	 búcsúztató	 havdalánál	 nincs	
gyertya.

A fentiek alapján nagyon lényeges, hogy gyertyagyúj-
tás előtt az ember rendezze kicsit a gondolatait és időben 
gyűjtse be a megfelelő információkat! 

Sok sikert! 

A cikk Keleti Dávid rabbi úr 
útmutatásai alapján készült.

Azt gondolhattuk volna, hogy egy nagyon egyszerű mic-
vá	ról van szó! Hiszen kell egy ünnep, egy gyertya, egy 
gyu fa és egy imakönyv, amelyet jó helyen kinyitva el kell 
mon dani az áldást.

Nem ilyen egyszerű a „képlet”!
Sőt! Nagyon sok dologra kell figyelni, hogy a gyertya-

gyújtás minden részletében megfeleljen a vallási előírá-
soknak.

Az alábbi összefoglaló a terjedelme miatt nem alkal-
mas arra, hogy több tucat szerző sok száz oldalon tár-
gyalt gyertyagyújtással kapcsolatos szabályait összegez-
ze. A	rövid	cikk	célja,	hogy	felhívja	a	figyelmet	arra,	hogy	
a	zsidó	vallásjogi	törvények	által	előirt	gyertyagyújtáso-
kat	mindenki	megfelelő	körültekintéssel	végezze!

Figyelni kell arra, hogy kinek kell gyújtania. Hogy 
mikor kell gyújtani. Hogy kell-e áldást mondania és ha 
igen, melyiket. Egy, két vagy három áldást kell-e monda-
ni. Az áldásmondás és a gyújtás sorrendje is fontos. Egyik 
alkalommal a gyertyagyújtás megelőzi az áldást, máskor 
az áldás van előbb!

A gyertyagyújtásokat csoportosítva, az egyes csopor-
tokba tartozó gyertyagyújtásokról írom le a legfontosabb 
tud nivalókat az alábbiakban.

1. Azokhoz	 a	 gyertyagyújtásokhoz,	 amelyekhez	 nincs	
vallási	előírás (pl.: romantikus egy vacsorához) nem tar-
tozik ál dás! Arra kell figyelni, hogy sábátkor és ünnepen 
nem le  het lángot gyújtani. Olyan ünnepeken, amelyeken 
lehet főzni (sábáton és jom kippuron kívül a tórai ünne-
pek mindegyikén), át lehet vinni a lángot a gyertyára egy 
meglévő lángról, ha egy átlagember (ha van ilyen) fogja 
használni. 

2. Vannak olyan gyertyagyújtások, amelyek a zsi-
dó valláshoz kapcsolódnak, de áldást nem kell mon-
dani hozzájuk (pl. előimádkozó előtti gyertya, jarceit-
gyertya).

3.	A	peszách	előtti	nap	estéjén/éjjelén	a	„bedikát	hámec”,	
azaz	a	kovászos	eltakarítását	gyertya	fényénél	kell	végez-
ni. Figyelni kell arra, hogy ha a peszáchot megelőző nap 
sábát, akkor a bedikát hámec szertartása előre jön csütör-
tök estére! (Mivelhogy péntek este/éjjel már sábát, ami-
kor nem lehet tüzet gyújtani!) Ennél a „szertartásnál” a 

gyertya egy kellék, és az áldás nem a fényre vonatkozik, 
hanem a kovászos eltakarítására.

4. Chanuka nem tórai ünnep. A chanuka napjai nem 
tórai értelemben vett „ünnepnapok”, így nem is vonat-
koznak rájuk a tórai ünnepek szabályai. Kiszlév hó 25-
én kezdődik. Speciális 8+1 ágú mécses/gyertyatartókat 
kell használni. Szép szokás olívaolajos	mécseseket	gyúj-
tani, mert a csoda is olívaolajjal történt, de megfelelő a 
viaszgyertya használata is. A lángoknak legalább fél órát 
kell égniük a sötétben. A chanukai mécsestartót/gyer-
tyatartót az ajtóba a mezüzével átellenes oldalra vagy az 
ablakba kell tenni, azért, hogy hirdetni	 tudja	 a	 csodát. 
Chanuka napjaiban mindennap egyel többet, az aznap-
nak megfelelő számú mécsest/gyertyát kell tenni a „gyer-
tya”-tartóba, jobbról balra feltöltve az „gyertyatartó” ága-
it. De meggyújtani a mécseseket/gyertyákat balról jobbra 
kell az áldások elmondása előtt meggyújtott „samesz-
gyertya” segítségével. Az imakönyvekben három áldás 
tartozik a chanukához. Az áldások közül kettőt minden 
este el kell mondani a sameszgyertya meggyújtása után, a 
chanukia gyertyatartóba tett gyertyák meggyújtása előtt. 
(Ha valaki egy nap nem tud chanukai gyertyát/lángot 
gyújtani, akkor áldást se mondjon!) A harmadik, azaz a 
„sehehejónu áldást” csak akkor kell mondani, ha valaki 
abban az évben első alkalommal gyújt chanukagyertyát. 
Ez optimális esetben az első nap, de ha akkor nem gyúj-
tott, akkor az az évi gyújtások közül az elsőnél. A gyújtás 
ideje a nap bejövetele után este, sötétben van (a napok az 
estével kezdődnek). Ha valaki nem tudott gyújtani este 
sötétben, akkor nappal világosban már nem pótolhatja. 
Nagyon fontos figyelni arra, hogy chanuka azon napja-
in, amelyek sábáttal egybeesnek, még a sábáti gyertyák 
meggyújtása előtt kell meggyújtani a chanukai mécse-
seket/gyertyákat, olyan módon, hogy azok még sötéte-
dés után is égjenek legalább fél órán keresztül, hirdetve a 
csodát. Erev sábát kivételével vészhelyzetben minden nap 
szabad plág	háminchától gyertyát gyújtani (értsd: máskor 
nem lenne rá lehetősége). Sábát kimenetele után pedig a 
sábátot elbúcsúztató Havdala után van a chanukai lángok 
meggyújtásának az ideje!

5. A sábátot	 megelőző	 pénteki	 és az ünnepi	 gyertya-
gyújtás szabályait érdemes együtt tárgyalni. Egy évet 
tekintve a sábát előtti gyertyagyújtások száma messze 

A gyertyagyújtás szabályai (I.)
Grisztel Meir Yaakov

Tudtad-e, hogy ennyire sok szabálya van a gyertyagyújtásnak?
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A chasmóneusok görögök felett aratott győzelme érdekes 
fordulatot hozott a zsidó szellemi életben. Ebben az 
időszakban három nagy csoport alakult ki, amelyek egy-
mástól nagyon eltérő módon értelmezték a Tórában sze-
replő parancsolatokat. A vita nem egyszerűen csak elméleti 
volt: egyes értelmezések a zsidóságot magát veszélyeztet-
ték, olyannyira, hogy az elképzelések megvalósulása nagy 
valószínűséggel olyan torzuláshoz vezetett volna, amely a 
zsidóság hanyatlását eredményezi. A három nagy csoport 
a prusim, a szaduceusok és az esszéneusok nevet viselte.

Vegyük górcső alá az esszéneusokat. Ez a csoport nem 
hagyott tartós nyomot a zsidó életen, és még amikor a 
csúcson voltak, akkor sem foglaltak el jelentős pozíciókat. 
A prusimtól fejlődött ki az a zsidóság, amelyet ma is isme-
rünk, a szokásokkal és hitelvekkel, amelyek a Tóra talmudi 
értelmezésén alapulnak. A szadukim csoportjából fejlődött 
ki a karaiták csoportja, amely hasonló módon gondolko-
zott. Az esszéneusokról csak annyit mondhatunk, hogy a 
korai keresztények viselkedtek hozzájuk hasonlóan.

Az esszéneus csoport megalakulása a chasmóneusok ko-
rai időszakában kezdődött, és abból a „chászid” csoport-
ból váltak ki, akik a szíriai görög csapatok ellen küzdöttek 
Júda Makkabi és a testvérei zászlaja alatt. Ők voltak azok, 
akik inkább vállalták volna a mártírhalált, mintsem meg-
gyanúsítsák őket azzal, hogy a görög életmódot utánoz-
zák. Sokuk elégedetlen lett a makkabeusok győzelme után 
kialakult helyzettel. Számukra a makkabeusok viselkedése 
nem volt elég zsidós. Elmenekültek a városokból, és a he-
gyekben kezdtek el élni, mindenkitől elkülönülten, és arra 
vártak, hogy más irányt vesz a zsidó gondolkodásmód.

Nem teljesen tiszta, hogy az esszéneus kifejezés mit is 
takar. Néhány történész azt állítja, hogy a név az jelenti, 
visszafogott, mások úgy tartják, hogy a jelentése szégyen-
lős. Ismét mások úgy vélekednek, hogy a név azt jelen-
ti, hogy gyógyítók, mivel az esszéneusok a gyógyításnak 
szentelték az életüket. A Talmud úgy hivatkozik rájuk, 
mint reggeli hívőkre, mivel szokásuk volt minden reggel a 
hosszú mosdási rituálé. Néha úgy hivatkoznak rájuk, mint 
szentéletű bolondokra, és a Talmud ezt a kifejezést azok-
ra használja, akik nem mentenének meg egy fuldokló nőt 
attól való félelmükben, hogy hozzá kell érniük, és ezáltal 
tisztátalanok lesznek.

Az esszéneusok szigorú hitelveken alapuló viselkedé-
se nem volt mindig egyforma, időről időre tanúi lehetünk 
változásoknak, bár az alapelveik sohasem változtak. A leg-
főbb elvük az volt, hogy a tisztátalan állapotot minden-
áron el kell kerülni, mivel, ahogy tartották, a tisztátalan 
test tisztátalan lelket hordoz magában. A lélek tisztátlan-
ságától való félelmükből kifolyólag nem is házasodtak. A 
nőt az immoralitás forrásának tekintették. Néhányan, mi-
vel látták, hogy a házasságkötés elkerülése miatt csökken 
az esszéneus csoport létszáma, megházasodtak, de számos 
olyan esszéneus volt, aki kitartott a házasságkötés elkerü-
lése mellett.

A csoport megalakulásának első idejében az esszéneusok 
nem dolgoztak, mivel úgy tartották, hogy a munka be-
mocskolja a testet. Amikor elfogyott az élelmük, és mind-
annyian éheztek –tekintettel arra, hogy a külvilág nem 
szolgáltatott számukra élelmet, a lopást elítélték, viszont 
nem volt elég tulajdonos nélküli gyümölcsös, amin el tud-

tak volna élni –, úgy döntöttek, hogy a munka mégis en-
gedélyezett, így elkezdtek mezőgazdasággal foglalkozni.

Az esszéneusok nem fogyasztottak semmiféle olyan 
ételt és italt, amely nem volt egyértelműen szükséges a lét-
fenntartáshoz. Húst és bort nem fogyasztottak, és min-
denfajta testi élvezetet kerültek. Ellenkezőleg: céljük a test 
megacélosítása volt.

Nem volt sem szegény, sem gazdag az esszéneusok 
között. Mindenkinek, aki hozzájuk csatlakozott, be kel-
lett szolgáltatnia a közösségnek az egész vagyonát. Idős 
vagy fiatal nem számított: mindenki ugyanazt a lenruhát 
viselte, amelyből fejenként egy darabja volt mindenkinek. 
Mindenki vigyázott a ruhájára, és óvta még a legkisebb 

Chanuka után: esszéneusok
Eliezer Berkovits rabbi

Miért alakult meg az esszéneus szekta chanuka után és mit akartak elérni?

Néhány történész azt állítja, hogy az 
esszéneus név az jelenti, visszafogott, 

mások úgy tartják, hogy a jelentése 
szégyenlős.

szennyeződéstől is, mivel mindenfajta szennyeződést szé-
gyennek tekintettek.

A sábátot a legszigorúbb előírások szerint tartották 
be a legapróbb részletekig, olyannyira, hogy gyakorlati-
lag egy böjtnap lett számukra. Mivel a főzés tilos, nem 
ettek mást, mint száraz kenyeret, nem vettek a kezük-
be semmilyen tárgyat, és senki sem kelt fel a fekhelyé-
ről aznap.

Sok szokás, amelyet a prusimok (a tóra rabbinikus ér-
telmezését hirdető csoport – e csoport az alapja a mai or-
todox zsidóságnak, amely rabbinikus döntvények szelle-
mében éli az életét), illetve a prusim tudósok bevezettek, 
tiltakozásként funkcionáltak az esszéneusok ellen. Mivel 

az esszéneusok nem ettek húst, nem ittak bort, és a sábáti 
szabályokat szűklátókörűen értelmezték, a prusimok elő-
írták, hogy örömben kell tölteni a szombatot, ami a hús 
és a bor fogyasztását jelentette. És mivel az esszéneusok 
nem házasodtak, a prusimok kijelentették, hogy aki nem 
házasodik, azt gyilkosnak kell tekinteni, akinek a tette a 
zsidó nép nagyságát csökkenti, és az isteni szellemet el-
űzi közüle. 

fordítás és szerkesztés • E.G.

forrás • Eliezer Berkovits: 
The Jewish Spiritual Heroes
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A címben feltett kérdés nem teljesen abszurd: ha valaki 
chanuka egyik estéjén keleti irányban utazik egy távoli 
úticél felé (pl. egy európai repülőtérről Sydney-be), elő-
fordulhat, hogy felszálláskor még délután van, a leszál-
lás idején pedig már másnap reggel vagy akár délután. 
A gyertyagyújtás ideje pedig naplementekor van, amit 
legkésőbb hajnalig lehet kitolni (Sulchán Áruch, Orech 
Chájim 672:2).

A kérdést feltették korunk egyik legnagyobb 
poszekjének (háláchikus döntéshozójának), Rav Aser 
Weisznek, aki válaszában részletesen körüljárta a kérdés 
mögött álló problémákat.

Az egyik kérdés, hogy a repülőgép háláchikus szem-
pontból az ember házának számít-e.

A Talmud alapján (Sábát 21b) a chanukai gyertyák 
micvájához „az ember gyertyája és háza” szükséges (“וביתו 
 nér is uvészó”), a helyszín pedig ideális esetben„ ”נר איש
a háza bejárata.

De mi van azzal, aki úton van? A Talmud (uo. 23a) idé-
zi Rabbi Zérát: neki, amikor chanukakor utazott, nem 
kellett gyertyát gyújtania, mert otthon gyújtottak neki. 
Erre támaszkodik a Sulchán Áruch (O. CH., 677:1), ami-
kor indirekt módon („ha nem gyújtottak neki otthon, ak-
kor kell gyújtani”) felmenti az utazót a gyertyagyújtás 
kötelezettsége alól, abban az esetben, ha azt otthon má-
sok megteszik neki. 

Nézzünk meg néhány korábbi állásfoglalást hasonló 
kérdésekben:

A XIX. század egyik fontos rabbija, Rabbi Sálom 
Mordecháj Schwadron (Máhársám) (1835–1911) arra a 
kérdésre, hogy vonaton kell-e chanukagyertyát gyújtani, 

azt felelte, hogy a vonaton az ember helye olyan, mint egy 
bérelt lakás vagy szállodai szoba, tehát a gyertyagyújtás 
micvája ugyanúgy érvényes. 

A következő évszázad egyik nagy rabbija, Rabbi Slómó 
Zálmán Auerbach (1910–1995) viszont nem tudta eldön-
teni, hogy a chanukai gyertyagyújtáshoz szükséges ház/
lakás minimális mérete a „dirász kevá”, (állandó lakó-
hely), vagy a „dirász áráj” (ideiglenes lakóhely) minimá-
lis alapterületével egyenlő-e. Az első méret 4x4 ámá (kö-
nyök), vagyis kb 2x2 méter területet jelent (e méret felett 
kell pl. mezuzát tenni egy szoba ajtófélfájára), ami a vo-
nat/repülőgép ülésénél egyértelműen nagyobb, tehát nem 
kell chanukai gyertyát gyújtani. A második méret viszont 
sokkal kisebb, a szuka minimális méretével egyenlő, ami 
7x7 tefách (kb. 56x56 cm), ebbe a kategóriába már lehet-
séges, hogy a vonat ülése belefér, így talán áll a gyertya-
gyújtási kötelesség. Mivel Ráv Slómó Zálmán nem volt 
biztos benne, úgy döntött, hogy az utazó gyújtson gyer-
tyát, de a kétség miatt ne mondjon rá áldást.

Fontos megjegyezni, hogy mindketten olyan korban 
éltek és paszkenoltak, amikor a tűzgyújtással és dohány-
zással kapcsolatos szabályok a közlekedési eszközökön 
jóval enyhébbek voltak a maiaknál!

Nézzük tehát, hogy Ráv Áser Weisz hogyan válaszolja 
meg a kérdést a XXI. században:

Szerinte a repülőgép ülése nem számít „ház”-nak, így 
nem kell gyertyát gyújtani. (Fontos megjegyezni, hogy a 
repülőgépeken az ülések mérete, valamint a lábnak fenn-
tartott hely „összement” az utóbbi pár évtizedben.)

A Talmud alapján az is problémás, ha az ember olyan 
helyen gyújtja a chanukagyertyákat, ahol a szél biz-
tosan el fogja fújni, ehhez hasonló az a helyzet, ahol a 
légikisérő, ha meglátja biztosan el fogja oltani vagy ol-
tatni.

Rav Áser Weisz következő érve a gyújtás ellen így 
hangzik: az utazó ne gyújtson a repülőgépen gyertyát a 
légitársaság szabályai miatt. A szabályokat a biztonság 
miatt hozták, és senkinek sem szabad mások (és a saját) 
biztonságát veszélyeztetnie. Ha pedig csak egy másod-
percre gyújtja meg, majd eloltja (ami önmagában is prob-

Hogyan (ne) gyújtsunk 
chanukagyertyát repülőgépen? 

Silber Jehuda

Vajon a repülő és a chanukagyertyák összeillenek?

az ülések mérete, illetve a biztonsági 
előírások változása kényszerítette ki a 

gyakorlati háláchá újragondolását

lémás), az is veszély okozása, mert ha mindenki így tesz 
egy El Al-gépen, akkor akár több mint száz tűz gyúlhat 
meg, ami már veszélyezteti a repülést.

Az előző érvhez kapcsolódóan, mivel a tűzgyújtás a 
légitársaság szabályaiba ütközik, nem „csak”   a veszé-
lyeztetés a probléma, hanem ez így a „gezel”, vagyis rab-
lás tilalmába is ütközik, hiszen olyan szolgáltatást vesz 
igénybe, amire a jegy vásárlásával nem kapott engedélyt. 
Ezzel az érvvel viszont ki is nyitott egy kiskaput: ha 
nincs, aki otthon gyújtson helyette, mert nincs család-
ja, vagy az egész háznépe vele utazik, kérdezzen meg egy 
utaskísérőt, hogy szabad-e gyertyát gyújtani. Abban az 
esetben, ha igennel válaszol (hogy ennek mennyi a való-
színűsége az egy másik kérdés), gyújtson gyertyát, de ál-
dás nélkül (ld. fentebb a ház kérdése). Ha nemleges vá-
laszt kap, akkor pedig egyértelműen tilos, mert az a gezel 
tilalmába ütközik, és ne gyújtson egyáltalán.

Elvileg jó megoldás lehetne az elektromos gyertyák 
(pl. elektromos jorcájtgyertyák) használata (nincs veszély, 
nem ütközik a légitársaság szabályaiba), de rabbink véle-
ménye szerint a chanukai gyertyák csak valódi lánggal 
érvényesek.

Összefoglalva: ha a chanukagyertyák gyújtásának ide-
je alatt repülőgépen utazunk, valaki gyújtson helyettünk 
a lakóhelyünkön. Ha ez nem lehetséges, akkor se gyújt-
sunk, több okból: 

A repülőgép ülése nem számít háznak. Ha még áldást 
is mondunk rá, az hiábavaló áldásnak számít.

Biztosra vehető, hogy el lesz oltva, tehát olyan, mintha 
nagy szélben gyújtana.

A légitársaság tiltja, mert veszélyes.
„Rablás”.

Ha az utaskísérő megengedi (aminek nem túl nagy a 
valószínűsége), akkor a 2., 3. és 4. pont érvényét veszí-
ti, így marad az első, tehát akár lehet is gyújtani, de csak 
áldás nélkül.

Változik-e a háláchá?
Láthattunk két megengedő (Máhársám és Rav 

Auerbach), illetve egy tiltó (Rav Aser Weisz) véleményt. 
Ők vajon másként látnak-e bármit is ebben a témában? 

Gyakori tévedés, hogy az „ortodox rabbik megváltoz-
tatják a háláchát” (tehát másoknak is szabad).

A gyakorlati háláchá valójában a talmudi (és az arra 
épülő rabbinikus hagyományból eredő) alapelvek, törvé-
nyek és precedensek gyakorlati alkalmazása az épp aktu-
ális helyzetre. Az aktuális helyzet pedig a technika, gaz-
daság, kulturális viszonyok, gondolkodás, jogi környezet 
stb. függvénye. Ahogy ezek változnak, úgy paszkenolnak 
másképp a több évtizednyi intenzív tanulás során komoly 
tudásra szert tevő rabbik.

A mi esetünkben az ülések mérete, illetve a biztonsági 
előírások változása kényszerítette ki a gyakorlati háláchá 
újragondolását, pontosan azért, mert az alapelvek válto-
zatlanok.
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idónak lenni mindig kihívás. Akármikor éljen 
az ember, a micvák tartása mindig egyfajta „árral 

szemben” úszó, a „mainstream”-től eltérő életmódot von 
maga után. Chanuka kapcsán érdemes lehet elgondolkodni 
azon a kérdésen, hogy mit is jelent mindez, azaz milyen ér-
tékeket hordoz magában a zsidó életmód, szemben a nem-
zsidóval? A konkrét fenyegetettségen túl mi ellen is lázad-
tak fel a makkabeusok? Mit üzen ez számunkra a napjainkat 
nézve? 

Annak reményében, hogy a fenti kérdésekre egyfajta 
válaszkísérlettel szolgálhatok, röviden megosztanék egy 
érdekes gondolatmenetet, melyet Rav Akiva Tatz ír le az 
egyik könyvében. 

Rav Tatz arra hívja fel a figyelmünket, hogy nagyon sok 
olyan modern fogalom létezik, amelynek nincsen tórai 
gyökere – nem található meg explicite a Bibliában. Mivel 
minden, amiről a Tóra beszél nekünk, az a legelemibb lé-
tezők közé tartozik, valami lényegit hordoz, így mindaz, 
amiről nem ír, az nem a tórai felfogás része, hanem azon 
kívül álló gondolat. Ez egyben azt is jelenti, hogy az utób-
bi fogalmak nem részei az eredeti teremtésnek, azaz nem 
hordoznak magukban isteni esszenciát. Ezek többnyire 
csak az emberek fejében megjelenő illuzórikus gondolatok 
(amelyek természetesen ugyancsak azért jelennek meg, 
mert az Örökkévaló így akarja), amelyek csapdába csal-
nak bennünket, elhitetve velünk, hogy lényegi kérdések. 
Példaként említi a következő fogalmakat: románc, szóra-
kozás, felfedezés. 

A romantikus kapcsolat példáját közelebbről megnéz-
ve kiderül, hogy nincs héber megfelelő erre a fogalom-
ra. Héberül az ahava, azaz a szeretet szót használjuk egy 
kapcsolat minőségére utalva: ez pedig magát az adást te-
szi központi kérdéssé. A zsidó felfogás szerint egy románc 
nem hordozza magában az adás valódi lényegét, mert tév-
képzeteken és felületes élményeken alapul.

A fenti példák nem azt kívánják sugallni, hogy az emlí-
tettek teljesen felesleges, „ördögtől” való fogalmak lenné-
nek, hiszen a XXI. század emberének ezekre a mechaniz-
musokra is szüksége van. Itt az a kérdés, hogy mennyire a 
zsidóság részei, és mennyire van ténylegesen szükségünk 
rájuk, illetve milyen formában. 

A nyugati kultúrát szokás Ézsauhoz kötni, tőle ered az 
edomita nép, amelynek későbbi leszármazottai a rómaiak 
lesznek – ebben a gálutban vagyunk most. A nyugati világ 
pedig nem máson, mint a római kultúrán alapul. Mikor 
Jákob évtizedek után találkozik Ézsauval, félve bátyja 
bosszújától, rengeteg ajándékot visz neki. Ézsau erre azt 
mondja, „van nekem sok mindenem”, mire Jákob azt fe-
leli, „nekem mindenem van”. Ez pontosan azt a különbsé-
get mutatja meg nekünk, amely alapvető a nyugatias és a 
zsidó értékrendben. Míg a nyugati világ a fizikai örömö-
ket, anyagi birtoklást tartja központi fontosságúnak, addig 
a zsidóság szerint egyedül a spirituális, szellemi, erkölcsi 
tartalmaknak van valós értékük. 

Egy másik nagyon fontos különbség a kötelességekhez 
való hozzáállás és a szabadság értelmezése. A Tóra maga 
nem más, mint kötelezettségek sora. A zsidó embereknek 
mindenre kiterjedő kötelezettségeik vannak, ezáltal van-
nak különleges kapcsolatban a Teremtővel – ettől zsidók.

A modern társadalom fokmérője ezzel szemben a sza-
badság, annak is egy korábban ismeretlen, nem zsidós 
megközelítése: bármit megtehetek, a magam ura va-
gyok. A kötelezettségek által fékeznem kell magamat, 
ami fájdalmas és kényelmetlen. Tehát a kérdés, hogy az-e 
a célom, hogy teljesítsem a rám kiosztott feladatokat az 
életben, bármilyen nehéz is – vagy hogy úgy éljek, ahogy 
nekem tetszik és a legkönnyebb? Az első verzió az igazság-
hoz vezet, míg a másik megrekeszti az egót az illúziókban. 
S valójában csak az szabad, aki az igazság szolgája.

Rav Tatz egy analógiát hoz, melyet Rav Dessler egyik 
tézisére alapoz. Ezen analógia szerint az adás isteni ter-
mészetű, míg az elvétel, a kapás emberi. Az adás a kötele-
zettségeknek, a kapás a jogoknak, jogosultságoknak felel-
tethető meg. A kötelezettség teljesítésével valójában adok, 
lemondok valamiről (kényelmemről, önös érdekemről), 
míg a jogok által jogosultságot akarok kapni valamire. E 
két alkotóelem egymás nélkül értelmetlen, ahogy adni sem 
tudok, ha nincs, aki megkapja. A probléma akkor van, ha 
csak a kapásra fókuszálok. 

Az igazság szolgái
Réti Eszter

Modern fogalmak a Tórában?! De vajon hol?

Valójában csak az szabad, aki 
az igazság szolgája.

Zs

A modern, nyugati világban egyre hangosabbak azok a 
követelések, amelyek a jogokra koncentrálnak. Arról vi-
szont alig hallani, hogy mit is adnának cserébe. A Tórában 
ezzel szemben nincsenek említve jogok. Nincs szó ben-
ne arról, hogy jogom van boldognak lenni, jól élni stb. 
Mindezt akkor kapom meg (illetve akkor érzem, hogy 
ez megtörténik), ha a kötelezettségeimet teljesítem, azaz 
szolgálom az Örökkévalót. Azáltal hogy minden egyén a 
kötelezettségeire koncentrál, a jogok maguktól kialakul-
nak, és meg is őrződnek. Ha mindenki ad, akkor minden-
ki kap is egyben. 

Röviden a különbség: egy demokráciában az emberek 
hozzák meg a törvényeket, míg a tórai világban a törvények 
(micvák) teszik az embert emberré.

Azt természetesen fontos szem előtt tartani, hogy a 
nyugati kultúra, jogrend, tudomány mind tartalmaznak 
olyan alapvetéseket, amelyeket érdemes beépíteni a vallá-
sos életmódba, gondolkodásba (és ez mindig így is volt). 
De mindezt „tórai szűrőn” keresztül, annak érdekében, 
hogy az Örökkévaló szolgálatába helyezzük azokat s ne 

önmagu(n)kért csináljuk. Ahogy a Tórában is megtalál-
juk Noé szavai között: „Jáfet lakozzék Sémnek sátrában” 
– azaz minden világi tevékenység legyen a szentség szol-
gálatába állítva.

Mondhatjuk, hogy mindaz, ami a zsidókat szellemileg 
fenyegette már a Szentély fennállása idejében, az szép las-
san a XX–XXI. századra be is következett. Az emberek 
többsége szereti, ha mindene megvan anélkül, hogy ten-
nie kelljen érte. Az egyéni szabadság mindenek felett áll. 
A zsidók eltávolodtak a tórai életmódtól, sokak számára 
mára már semmilyen kapcsolat nem áll fenn a gyökereik-
kel, akár azt sem tudják, hogy zsidók. Ennek okai retten-
tő összetettek, de egy biztos: a történelem során oly’ so-
kan küzdöttek azért, hogy megtarthassák a micvákat, és 
hogy zsidó értékek szerint élhessék az életüket – tehát ha 
folytatjuk a harcot, és nem adjuk fel valódi önmagunkat, 
értékeinket, akkor az ő küzdelmük sem volt hiába. 

Forrás: 
Akiva Tatz: The Masked World (89–113. o.)
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SárgArépáS, 
zöldfűSzereS pAcSni

Hozzávalók
2 db sárga répa
1 csomag petrezselyem
1 csomag kapor
1 csomag újhagyma
100 g sajt
20 ml olaj
200 g joghurt
2 db tojás
100 g liszt
1 csomag sütőpor
só
bors

Elkészítés 
A sárgarépát megpucolom és lereszelem. Apróra 

vá gom a petrezselymet, a kaprot és az új hagymát 
és belekeverem, majd a sajtot belereszelem. Hozzá-
öntöm az olajat és a joghurtot meg két tojást, és jól 
összekeverem. A lisztet rászitálom, és tovább ke-
verem. Beleöntöm a sütőport, és tovább keverem. 
Olajat hevítek, és kanállal beleszaggatom a tésztát. 
Mindkét oldalát ropogósra sütöm.

SAjToS zöldSéggolyó

Hozzávalók
100 g margarin
 75 g liszt
200 ml tej
só
bors
200 g sajt
 20 g kaliforniai paprika
 20 g olívabogyó
 20 g petrezselyem
100 g tészta

Elkészítés
A margarint felolvasztom és belekeverem a lisz-

tet. Amikor csomómentesen elkeveredett, aprán-
ként hozzáadom a tejet. Sóval, borssal ízesítem. 
Beleszórom a reszelt sajtot és tovább kevergetem. 
Amikor már jól összeállt, leveszem a tűzről, és hoz-
záadom az apróra vágott paprikát, olívabogyót, pet-
rezselymet. Félreteszem. Közben felteszek vizet főni 
a tésztának.

Kifőzöm a tésztát (apró szeműt), és amikor már 
majdnem jó, leszűröm és kihűtöm, majd hozzákeve-
rem a sajtos, tésztás zöldséghez. Jól összedolgozom, 
utána kis golyókat formálok. Bepanírozom őket, és 
bő, forró olajban kisütöm. Mennyei.

Lehet mellé fokhagymás tejfölt adni mártogatni.

Ételkülönlegességek
chanukára
Pácser Andi

G
A
SZ

TR
O
N
ó
M
IA

KoronA

Hozzávalók
5 db tojás
100 g cukor
 5 g sütőpor
 5 ml citromlé
75 ml 100%-os narancslé
20 ml olaj
700 g liszt
porcukor

Elkészítés
A tojást, cukrot, sütőport, citromlét, olajat és a na-

rancslét összedolgozzuk. Hozzákeverjük a lisztet, és 
csomómentesre gyúrjuk. Kettévágjuk és kinyújtjuk. 
Csíkokra vágjuk (kb. 6-8 cm), majd a széleit cikk-
cakkosra vágjuk. Középen összehajtjuk a tésztát és 
egymásra hajtva az alját nyújtófával összenyomjuk 
egy kicsit, de csak az alját (ez azért kell, mert ettől 
lesz korona alakú, amikor sütjük). Kört formázunk 
belőle, és ahol összeér, ott összedolgozzuk. Így egy 
karikát kapunk, amelynek a külső széle cakkos.

Jó bő forró olajba tesszük, és a fakanál végével fo-
lyamatosan kevergetjük, míg az alsó fele meg nem 
sül. Ekkor megfordítjuk, és a másik oldalát is pirosra 
sütjük. Amikor kész, és kivesszük az olajból, meglát-
juk a koronát. Porcukorral megszórjuk.

fAhéjAS rombuSz

Hozzávalók
1 db tojás
10 g cukor
7 g sütőpor
20 ml olaj
150 g liszt
olaj (a sütéshez)

Elkészítés
A tojást a cukorral habosra keverjük. Hozzáadjuk 

a sütőport és az olajat, elkeverjük, majd belekeverjük 
a lisztet is. Linzerszerű tésztát kapunk.

Kinyújtjuk, és csíkokra, majd rombusz alakú-
ra vágjuk. Forró bő olajban pirosra sütjük. Melegen 
megszórjuk fahéjas porcukorral, és lekvárt is kínál-
hatunk mellé. 
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