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Újabb terrortámadás 
Izraelben

Március 17-én Somron terü-
letén egy arab férfi leszúrt egy 
buszmegállóban várakozó iz-
raeli katonát, elrabolta tőle a 
fegyverét, és izraeli civilekre 
lövöldözött. A terrorista ellen 
azonnal hajtóvadászat indult, 
amely kedden vezetett ered-
ményre. A terrorista Omar 
Abu Laila (18) az izraeli erők-
kel vívott tűzharcban meghalt. 

A megkéselt izraeli katona, 
Gal Keidan (19) törzsőrmes-
ter a helyszínen meghalt. A 
12 gyermekes Ahiad Ettinger 
(47) rabbi, aki hősiesen felvet-
te a harcot a terroristával, hét-
főn belehalt sérüléseibe. A má-
sik sérült, Alexander Dvorsky 
állapotát kedd reggelre tudták 
stabilizálni. 

Eheti újságunkat az áldoza-
tok emlékének ajánljuk és kí-
vánunk Dvorsky hadnagynak 
teljes felépülést. 

Március 15. 
a Bét Menáchemben

„Magyarország és Izrael között valódi barátság van”
Külgazdasági képviselet, testvérvárosi program 

és magyar kulturális programok Izraelben

Külgazdasági képviselet 
Jeruzsálemben

Benjámin Netanjahu izraeli mi -
niszterelnök és Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminisz-
ter közösen nyitották meg már  - 
cius 18-án Magyarország kül-
gazdasági képviseletét Jeruzsá-
lemben.

A külügyminiszter a megnyi-
tón kiemelte: az izraeli cégek a 
legmodernebb technológiákat 
fej lesztik és használják, és a ma-
gyar gazdaság, valamint vállala-
tok érdeke, hogy minél szoro-
sabban együttműködjenek ve-
lük. Ezért döntöttek úgy, hogy 
külgazdasági képviseletet nyit-
nak Jeruzsálemben, hogy sze-
mélyes jelenléttel is segítsék a 
kapcsolatépítést. Hangsúlyozta: 
többről van szó, mint két ország 
pragmatikus gazdasági együtt-
működéséről, Magyarország és 
Izrael között valódi barátság van. 

Benjámin Netanjahu szerint 
rendkívüli jelentőségű az iro-
da megnyitása. Úgy vélte, a Ma-

gyarország és Izrael közötti kap-
csolat, barátság soha nem volt 
olyan erős, mint most. Az izraeli 
kormányfő megköszönte, hogy 
Magyarország kiáll Izrael mel-
lett a nemzetközi fórumokon, 
valamint határozottan fellép az 
antiszemitizmus ellen.

Kulturális évad Tel-Avivban
Innen Tel-Avivba utazott a de-
legáció, ahol a külügyminisz-
ter megnyitotta a márciustól 
októberig tartó izraeli magyar 
kulturális évadot, a magyar-iz-
raeli diplomáciai kapcsolatok 
újrafelvételének harmincadik 
évfordulóján. A több helyszínen 
megrendezendő mintegy ötven 
rendezvényen a jazztől a magyar 
gasztronómiáig, a néptánctól az 
operáig és az operettig a magyar 
kultúra színes palettáját mutat-
ják be.

Szijjártó Péter beszédében 
kiemelte, Magyarország büszke 
a területén élő zsidóság hagyo-
mányaira. A magyar kultúrában 

megjelenő kötődés ennek a kap-
csolatnak a szimbóluma lesz Iz-
raelben. 

Testvérvárosi program 
Cfáton

Cfát és Budapest hetedik kerü-
lete, Erzsébetváros immár öt 
éve testvérvárosai egymásnak. 
Ennek megerősítéséért március 
18-án Vattamány Zsolt polgár-
mester vezetésével erzsébetvá-
rosi delegáció látogatott Cfátra. 

A zene a két város kapcsolatá-
ban különleges szerepet játszik, 
hiszen a cfáti klezmer fesztivál-
nak rendszeresen vannak ma-
gyar fellépői is és a zene egyike 
azon közös értékeknek, ami hi-
dat épít a különböző kultúrák 
között – mondta el kérdésünk-
re Tóth Gábor kabinetfőnök, aki 
az EMIH képviseletében kísérte 
a küldöttséget. Több program is 
körvonalazódott a találkozón a 
közeljövőre, köztük zeneiskolai 
kapcsolatfelvétel és támogatási 
lehetőség is. 

Csütörtökön emlékeztek meg 
a Bét Menáchem iskolában az 
1848. március 15-i események-
ről. Külön kiemelték, hogy mi-
lyen fontos szerepük volt a zsi-
dóknak a szabadságharcban. A 
gyerekek lelkesen készültek az 
ünnepi műsorral, és adták elő 
társaiknak.

Benjámin Netánjáhu és Szijjártó Péter felavatják a külgazdasági képviseletet
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Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 17.50 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Péntek: 13.00 Délutáni-esti ima (a Keren Orban) 
17.00 A szentély felavatása dramatikus története 
  (Szabó György Menáchem előadása); 
  18.00 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás; 9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 
  17.40 Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

Hétfő-péntek (munkanapokon): 
6.30 Reggeli ima
Péntek: 18.00 Tanulás 
  18.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus
Szombat: 9.15 Hetiszakasz 
  a kabbala tükrében
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus

Zsidó híradó
„Az öröm minden akadályt legyőz”

Megjelent az Egység 116. száma

Hetiszakasz
A papok törvényei 

Pársát Cáv (2Mózes 6:1–8:36.)  
a Tóra harmadik köny vé nek 
má sodik hetiszakasza. Ma gát  
az egész harmadik könyvet „Vá
jikrá”-nak neve zik (a könyv el-
ső szava után), de egy másik 
neve is ismert, amely a könyv 

központi témá já ra utal. Ez az 
el nevezés a „To rát Kohánim” 
(a papok törvényei), mivel a 
könyv középpontjában a papi 
feladatok, és ezek között is ki-
tüntetett helyen az áldozatho-
zatalok állnak.

Budavári Zsinagóga 
(I., Táncsics M. u. 26.)

Péntek: 18.00 Tanulás; 
  Faith Áser rabbi előadá sa; 
  19.00 Szombatfogadás, Kidus
Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus

Márciusi lapunkban Purim 
al kalmából a zsidó zene és 
tánc történetét járjuk kör-
be, bemutatva ezen művésze-
ti ágak legjelesebb képviselő-
it. Érdekesség, hogy a dalokat 
egy QR-kód-olvasó segítségé-
vel az olvasók meg is nézhe-
tik-hallgathatják. Beszámo-
lunk a Maimonidész Gimná-
zium new york-i útjáról, ahol 
a diákok részt vettek a CTeen 
Chábád-világtalákozóján és a 
rendezvény színpadán is sike-
resen szerepeltek. 

Folytatódik Oberlander Bá
ruch rabbi mikvéket bemuta-
tó izgalmas sorozata, ezúttal a 
Ka zinczy utcai fürdő szerke-
zeti felépítéséről esik szó. Cseh 
Vik tor írása megemlékezik a 
kál lói rebbe, Taub Jichák Ájzik 
ha lálozásának 198. évforduló-
ján a cádikról.

Kile rovatunkban interjút 
olvashatnak Rami Sherman-
nel, aki néhány hete Budapes-
ten tartott előadást az entebbei 
túszdrámáról (az események-
ről részletesen lapunk 88. szá-
mában közöltünk áttekintést). 
Látogatása kapcsán a vele ké-
szült beszélgetésben különbö-
ző, aktuálpolitikai kérdéseket 
is érintettünk. 

Nemsokára eljön az adóbe-
vallások beadásának határide-
je, amikor felajánlhatjuk a sze-
mélyi jövedelemadónk 1%-át 
általunk fontosnak ítélt célok-
ra. Ebben nyújt segítséget a 
Szilágyi Nóra, a CEDEK EMIH 
Szeretetszolgálatának vezetője, 
aki összefoglalta, milyen mó-
don segít a szeretetszolgálat 
a rászorulóknak és mennyire 
fontos az 1% felajánlása, hiszen 
ez nekünk nem kerül semmibe, 
de nagyon sokat jelent az olyan 
szervezeteknek, akik hivatá-
suknak tekintik az elesettek tá-
mogatását. Tartalmas szórako-
zást kívánunk!

A hála kifejezése

Az emberi kapcsolatokat éltető 
képességek egyik legfontosab-
bika, hogy tudjunk köszönetet 
mondani, képesek legyünk kife-
jezni az másik felé érzett hálán-
kat. Eme felettébb egyszerű tett 
képes az egymástól egyébként 
távoli embereket is egybe ková-
csolni, és áttörni a közöttük ma-
gasodó gátakat.

A hála kifejezése nem csupán 
az emberi kapcsolatokban fon-
tos, de az Istenhez fűző kötelé-
künk megerősítéséhez is elen-
gedhetetlen. 

Eheti tórai szakaszunkban 
az Istennek mondott köszönet 
egyik formájáról olvashatunk, 
ne vezetesen a hálaáldozatról. A 
há laáldozatot a Szentélyben kel-
lett bemutatni, bármelyik hét-
köznap. Apropóját az adta, hogy 
az illető egy veszélyes helyzetből 
menekült meg: fogságból szaba-
dult ki, tengert keresztezett, siva-
tagon haladt át vagy egy beteg-
ségből épült fel. Míg ezen aktus – 
a hálaáldozatnak az oltáron való 
bemutatása – zajlott, a leviták a 
100. zsoltárt énekelték. Ezt a szo-
kást egész a mai napig tovább-
örökítették, hétköznap reggeli 
imánk részét képezi ezen zsol-

tár betoldásnak a recitálása. Ma-
gán az áldozat bemutatásán túl 
pedig kovászos és kovásztalan 
kenyeret kellett magával vinnie 
az áldozónak. Ennek minimális 
számbeli követelményét három 
kovásztalan kenyér és egy ková-
szos kenyér elégítette ki.

A zsidó tanítások egyik jel-
lemző kuriózuma, hogy azok-
ban Bölcseink képesek egymás-
tól látszólag távoli, idegen dolgo-
kat is összekapcsolni. Az a ma-
gyarázat is ezt igazolja, amiben 
a feljebb említett három kovász-
talan kenyeret (mácá) peszách 
ünnepének három kovásztalan 
kenyerével köti össze. A Bölcsek 
olvasatában, ez a három kovász-
talan kenyér az egyiptomi szol-
gasorsból való szabadulásnak, a 
Vörös-tenger azt követő átszelé-
sének, majd a sivatagon való át-
haladásnak felel meg. Ez három 
azon négy okból, amiért hála-
áldozatot mutattunk be a Szen-
télyben. Ennek fényében pedig, 
a peszáchi széderen lesz még va-
lami, amiért hálánkat fejezhet-
jük ki Istennek.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Tali Loewenthal írása 

nyomán
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„Az öröm minden AkAdályt legyőz”
zene, tánc és öröm zsidó módra

rebbe: szigorú vagy szabados nevelés?

1%: a TeTT a lényeg
közel 350 000 adag melegételt 

osztott 2018-ban a cEdEk. 
Hogyan tovább 2019-ben?פסח

Peszách

A nyolcnapos ünnep (idén 2019. április 19. estétől április 

27. estéig) a felszabadulás emlékét őrzi, és azt idézi, hogy 

Izrael gyermekei a kétszáztíz esztendős egyiptomi rabság 

után, több mint 3300 évvel ezelőtt tömegesen kivonultak 

Egyiptomból. 

A kivonulás történetét – amely Mózes küldetését, a fáraó 

kérlelhetetlenségét, az Isten rendelte tíz csapás sorozatát, 

majd a zsidók menekülését beszéli el – Mózes második 

könyvének 1–15. fejezete írja le.

Legyél a város bármelyik pontján, kívánd a leginkább 

magadhoz illő társaságot, Széder estéinken otthon 

érezheted magad!

A Széder esték részletes programja hamarosan elérhető!

www.zsido.com

PESZÁCH
Széder esték nagy választékban
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While I never had a chance to meet the 
Rebbe personally, he managed to have a 
strong impact on my life through various 

patients of mine. Of course, already when I was a 
child growing up in Petach Tikvah, I heard about 
the Rebbe. The local Chabad rabbi, Dovid Chanazin, 
who was married to my mother’s first cousin, was 
a frequent visitor in our home and, whenever he 
came, he spoke about the Rebbe. Later, when I 
married, I heard about him from my father-in-law, 
Rabbi Meir Schochetman, who studied with the 
Rebbe at the Sorbonne in Paris, and continued to 
maintain contact with him.
But it was not until 1985, when I was a young 
and inexperienced doctor working at Jerusalem’s 
Hadassah Medical Center in the field of bone 
marrow transplantation, that I got to witness the 
power of the Rebbe’s blessings first hand.
One day we received a desperate call from a young 
man whose wife — a mother of two children — 

was diagnosed with leukemia. She had undergone 
treatment at a hospital in northern Israel, but to 
no avail. The cancer kept recurring and eventually 
turned more deadly, all the while causing greater 
damage to her body. Her doctors finally gave up, as 
they had exhausted all of the conventional means 
at their disposal. The woman’s husband, who was 
obviously very depressed because of the situation, 
happened to meet several Lubavitcher chasidim from 
Afula and told them about his wife. They explained 
to him that there was no reason for despair, and 
suggested that he write a letter to the Rebbe, which 
he did. In response, the Rebbe insisted that he turn 
to another hospital for help, adding his assurances 
that a remedy did exist.
Because of the Rebbe’s advice, this young husband 
called our department and, by Divine Providence, 
it was me who answered his call that day. After 
describing the cancer, the treatments and the 
subsequent failures, he told me that he was turning 
to us on the instruction of the Lubavitcher Rebbe. 
This got me thinking and I decided that, despite 
the failures of the previous doctors to remedy the 
situation, I would have to find an avenue which 
nobody had considered earlier. I said, “Let me confer 
with my staff. Come with your wife tomorrow, and 
we will have an answer.”
After a brief discussion, the members of my staff 
all agreed that we would accept the patient and 
try different experimental treatments which had 
passed testing in the lab, but had never been tried 
on human beings.
After this information was passed on to the Rebbe, 
he responded, “May they have much success, 
and she should achieve a complete recovery.” 
Despite the slim chances of success, I was greatly 
encouraged by the Rebbe’s blessing. I felt this was 
an opportunity to sanctify G-d’s name and show 
how a person with no medical hope can recover 

An oral history project dedicated to documenting the life of the Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson, of 
righteous memory. The story is one of thousands recorded in over 1400 videotaped interviews conducted to 
date. These stories are based on the recollection of the individuals recounting them. Please share any  
corrections, comments and suggestions. mystory@jemedia.org
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Velem és a Rebbével történt

Paradigmaváltás

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

változata itt érhető el: 
www.youtube.com/
alubavicsirebbe 

Bár személyesen egyszer sem ta-
lálkoztam a Rebbével, a pácien-
sei men keresztül nagy benyo-
mást gyakorolt az életemre. 
Pe tách Tikávban nőttem fel, és 
ter mészetesen már gyermek-
ként is hallottam a Rebbéről. 
A helyi Chábád küldött, Dá-
vid Chánázin rabbi anyám első 
unokatestvérét vette el feleségül, 
így gyakori vendég volt nálunk. 
Minden alkalommal mesélt a 
Rebbéről. Később, miután meg-
házasodtam, az apósom mesélt 
róla, aki a Sorbonne-on együtt 
ta nult a Rebbével, és később is 
tartották a kapcsolatot. Saját 
magam akkor szembesültem a 
Rebbe áldásának erejével, ami-
kor kezdő orvosként a jeruzsá-
lemi Hádászá Kórház csontvelő 
átültetési részlegén kezdtem 
dol gozni. Egy nap kétségbeesett 
telefont kaptunk egy fiatalem-
bertől, akinek a feleségénél leu-
kémiát állapítottak meg, és nem 
hatott semmilyen kezelés. A rák 
egyre csak visszatért, ráadásul 
mindig súlyosabb formában. Az 
orvosok lemondtak róla. Az el-
keseredett férj azonban találko-
zott néhány lubavicsi hasziddal, 
és elpanaszolta nekik kilátás-
talan helyzetét. A haszidok azt 
javasolták, hogy írjon levelet a 
Rebbének, és minden helyrejön 
majd. A férj így is tett, a Rebbe 
pedig válaszában megnyugtatta, 
hogy létezik gyógymód a fele-
sége számára, ám azt egy másik 
kórházban kell keresnie. 

A férj ekkor érdeklődött ná-
lunk, és az isteni gondviselésnek 
hála, éppen én vettem fel a tele-
font. Elmesélte felesége kórtörté-
netét, és azt is, hogy a Lubavicsi 
Reb be javaslatára keresett meg 
min ket. Ezen elgondolkodtam, 
és elhatároztam, hogy a ko ráb-
bi kudarcok ellenére, meg pró-
bá lok gyógymódot találni. Meg-

tár gyaltam az ügyet az osztály 
or vosaival, és úgy döntöttünk, 
hogy felvesszük a beteget és egy 
ko rábban még nem alkalma-
zott, kí sérleti gyógymódot pró-
bálunk ki.

A férj tájékoztatta a Rebbét 
a fejleményekről, és ő az áldását 
küldte: „Legyen nagy sikerük, ő 

Azt tanultam ebből azt eset-
ből, hogy soha sem szabad fel-
adni a reményt. Folyamatosan 
keresnünk kell a megoldást, le-
gyen az bármennyire szokatlan 
is. A Rebbe áldása fordulópon-
tot jelentett az orvosi karrierem-
ben. Onnantól fogva másképpen 
gyógyítottam, tanítottam és ku-

meg a vitát: írtak a Rebbének és a 
tanácsát kérték. A Rebbe azt vá-
laszolta, hogy felesleges a transz-
plantáció, mert a fiatalember 
meg fog gyógyulni. Hamarosan 
kiderült, hogy igaza volt. Ebből 
azt tanultam meg, hogy az orvos 
csak eszköz Isten kezében, és ez 
a felfogás sokszor segített orvo-
si pályafutásom során. Többször 
előfordult, hogy olyan helyzet-
be kerültem, amikor kevésnek 
éreztem a tapasztalatomat, és 
nem tudtam, mitévő legyek. Ek-
kor felidéztem a Rebbe áldását, 
és tudtam, hogy nekem csak a 
saját részemet kell elvégeznem, 
a páciens sorsa valójában Isten 
kezében van. 

Reuvén Or professzor

pedig épüljön fel teljesen!”. Bár 
nem sok esélyünk volt a siker-
re, a Rebbe áldása mégis biza-
lommal töltött el. Úgy éreztem, 
hogy ez remek alkalom lenne 
Isten ne vének megszentelésére, 
hi szen egy gyógyíthatatlannak 
nyil vá nított beteg nyerné vissza 
az egészségét egy áldás segítsé-
gével. 

Elkezdtük a terápiát, és min-
denki legnagyobb meglepeté-
sére néhány hét múlva javulást 
kezdtünk tapasztalni. Végrehaj-
tottuk a teljes csontvelő transz-
plantációt, és fél évvel később a 
páciens gyógyultan távozhatott. 
Mindenki rendkívül boldog volt 
és egyértelmű volt a számunk-
ra, hogy valódi csoda történt. 
Az egykori beteg ma egészséges 
nagymama, akivel a mai napig 
tartom a kapcsolatot.

tattam. Biztosan állítom, hogy 
a szakmai sikereim, melyeket a 
gyógyítás területén értem el, an-
nak a paradigmaváltásnak kö-
szönhetőek, melyet a Rebbe ins-
pirált.

Néhány ével később a Rebbe 
még valamire megtanított. Egy-
szer behozták az osztályomra 
egy ismert izraeli rabbi fiát, aki 
csontvelőgyulladásban szenve-
dett. Sikeresen meggyógyítot-
tuk, de attól tartottunk, hogy a 
gyulladás visszatérhet. Az orvo-
sok között vita alakult ki, hogy 
mit kellene tennünk. Az egyik 
lehetőség a csontvelő átültetés 
volt, mely megoldhatta volna a 
problémát, ám rendkívül kocká-
zatos beavatkozással jár. Sokat 
vitatkoztunk az ügyön, és nem 
jutottunk megoldásra.

Végül a beteg családja oldotta 

Reuvén Or professzor a Hádászá Egészségügyi Központ 
csontvelő-transzplantációs és immunterápiás osztályának vezetője. 

Az interjú 2015 októberében készült.

Napi bölcsesség
Az önpusztító depresszió

A depresszió nem bűn. 
Azonban olyan mélységek-
be taszítja az embert, aho-
vá egyetlen bűn sem képes 
eljuttatni. A depresszió a 
mindannyiunkban meglévő 
önpusztító elemek csapdája. 
Aki depressziós, bármit 
megtehet. Harcolj a de-
presszió ellen, mintha a leg-
nagyobb esküdt ellenséged 
volna. Rohanj előle, ahogy 
a halál elől rohannál. Mind-
azonáltal voltak olyanok, 
akiknek a Rebbe is orvosi 
segítséget ajánlott.

Tzvi Freeman a lubavicsi 
Rebbe tanításai alapján
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

Purimi jelmezbál: asszimiláció vagy az identitás megőrzése?
stílszerűen rejtve van és értőn 
kell olvasni ahhoz, hogy felfe-
dezzük a nyomát.

Az első „gyökere” a szokás-
nak azonban elég egyértelmű: 
ahogy Mordecháj a királytól tel-
jes uralkodói ruhában jött elő 
(Eszter 8:15.), a szokott ruhájától 

kilétüket (Mihágé háKol Árje 70. ol-
dal. 109. paragrafus). 

Végezetül közismert oka a be-
öltözésnek, hogy Purim csodája 
egy rejtett csoda, ellentétben pél-
dául a tenger kettéválásával. A pu-
ri mi csoda, ami Eszter kérésének 
nyomán érkezett, el van fedve, „be 

Kérdés 
A Purimmal kapcsolatos [a zsido.
comon megjelent] mai írásban 
egyetlen utalás nincs arra nézve, 
mi köze van a purimi ünnepségek
hez a maskaráknak. Én minden 
évben értetlenül nézem a Purim 
ünnepléséhez kötött mai álarcos 
ünneplést, különösen azért, mert 
Eszter könyvében  effajta szokás 
ismeretlen. Nekem mindig az volt 
az érzésem, hogy még az ünnep
lésben is idomulni akarunk – tel
jesen érthetetlen okból – a nem
zsidók farsangolási, karneválosdi 
szokásaihoz, pedig nem kellene. 
Ez is az ún. asszimilációs törekvés 
része és identitászavar. Fel kellene 
már hagyni ezzel a hamis törek
véssel, hogy „legyünk olyanok, 
mint a többi nép”. Eddig sem sike
rült és nem is fog, mert nem ez az 
Örökkévaló akarata!”

Salom, Zsuzsa 

Válasz
Kedves Zsuzsa!
Valóban igaza van, helytelen 
dolog mások szokásaihoz ido-
mulnunk asszimilációs törek-
vésként. Azonban a zsidó szo-
kások szentek, ahogy rabbijaink 
kijelentették: „Minhág Jiszráél 
Torá”, a zsidó szokások [olya-
nok, mint] maga a Tóra (RáSBÁ 
responsum 1:323., 3:264.; RöMÁ, Dárké 
Mose OC 298:3.). Azok a szokások, 
amiket a bölcseink elfogadtak, 
soha nem asszimilációs törek-
vésként jöttek létre, már maga 
a gondolat is abszurd. Azonban 
a purimi maszkabálok kapcsán 
téved: érdemes mások megszó-
lása helyett először az autentikus 
zsidó irodalomból tájékozódni. 

A purimi jelmezbe öltözés 
szokása ugyanis évszázadok óta 
hagyomány, már a Sulchán áruch 
társszerzője, a krakkói Mose 
Iszerlisz rabbi (1530–1572), a 

RöMÁ is említi (uo. OC 696:8.; lásd 
még Széfer háminhágim Vármájsá 1. kö-
tet 260. oldal), és róla azt is tudjuk, 
hogy szokása volt jelmezbe öltöz-
ni az ünnepen. Mesélik (Lév háivri 
1. kötet eleje 3. lábjegyzet), hogy ami-
kor 33 évesen, LáG báomerkor, az 
omerszámlálás 33. napján meg-

halt [megjegyzés: valójában 42 évesen 
halt meg!], miután megírt 33 köny-
vet. Csakhogy a gyászbeszédében 
csak 32 különleges dolgot tudtak 
összegyűjteni róla – mígnem va-
laki elmesélte, hogy Purimkor 
álarcba és jelmezbe öltözve járt 
házról házra, hogy az esti imára 
figyelmeztesse a zsidókat. Így állt 
össze a 33 dicséret.

A hagyomány gyökerei
A jelmezbe öltözés szokásának 
kialakulásához sok magyarázat 
fűződik, amik mind hozzájá-
rultak az elterjedéséhez. Ezek 
közül több is magából Eszter 
könyvéből ered, amit Ön is em-
lít. Ebben találjuk a jelmezbe 
öltözés szokásának eredetét, bár 
való igaz, némelyik ezek közül 

eltérő módon beöltözve, úgy mi 
is beöltözünk (Eljá rábá 696:15.). A 
másik forrás, hogy Eszter király-
nővé válásához az vezetett, hogy 
Vásti nem akart megjelenni a 
király ünnepségén (Eszter 1:12.), 
mert megváltozott a kinézete, 
mivel lepra támadta meg (Talmud, 
Mögilá 12b.). Erre is emlékszünk a 
beöltözéssel (Eljá rábá uo.). 

Bölcseink szerint ráadásul 
az ünnepi vidámságot fokoz-
za a jelmezbe öltözés, márpe-
dig az öröm előírás Purimkor 
(Párdész Eliezer, Purim 273. oldal). 
További előírás, hogy adakoz-
zunk a szegényeknek (Eszter 
9:22.), akik régen az ünnep alatt 
házról házra járva kéregettek, 
és – hogy ne szégyenüljenek 
meg – jelmezbe bújva fedték el 

van öltöztetve” és a felismeréséhez 
nagyon figyelnünk kell (uo.). 

Pont az asszimiláció ellentéte
A fentiekből látjuk, hogy a pu-
ri mi „jelmezbál” a kérdésben 
le írt előfelvetés ellenére egyálta-
lán nem  asszimilációs törekvés. 
Furcsa is lenne egy olyan ünnep 
esetében, ami éppen az identitás 
megőrzéséről szól. Ráadásul azt 
is tanítja nekünk, hogy ha a kül-
sőségek miatt nem is látszik va-
lakin, ki is ő valójában, akkor is 
rá kell ismernünk, hogy a furcsa 
öltözék alatt ott van egy zsidó…

(A purimi beöltözés háláchikus 
kérdéseiről bővebben a zsido.com 
ol dalon olvashatnak ennek a 
cikk nek a folytatásaként.)

Oberlander Báruch  

Pozitív tartalmú jelmezek: a cádik a Tóra tekerccsel táncol egy budapesti purim ünnepségen


