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Napról napra

Haszid tanítások 
a Rebbétől 

Sorozatunkban egy-egy rövid 
tanítást adunk közre a lu ba-
vicsi Rebbe, Menáchem Men-
del Schneerson Hájom jom 
(Napról napra) című könyvé-
ből, melyekről Virtuális Bét 
Mid rás programunkban Me-
gyeri Jonatán tart előadást 
min den nap 20 órától. 

Sziván 13.
A Cemách Cedek (a harmadik 
lu bavicsi Rebbe) számos dalla-
mot komponált. Tórát is han-
gosan tanult, dallal. Gyakran 
elő fordult, hogy abbahagyta a 
[Tóra] tanulást vagy a hászid 
ta nok, illetve responzumok 
írá sát, hogy elénekeljen egy 
dalt.

Nagyapám (a negyedik 
Reb be, a Cemách Cedek fia) 
azt mesélte, hogy abból lehe-
tett tudni, hogy a Cemách Ce-
dek milyen témát tanult éppen, 
hogy milyen dalt énekelt.

Mázl tov!

A Falak őrzői hadművelet: kik védelmezik Izraelt?

Az izraeli hadsereg nagyobb 
szabású hadműveletei mindig 
beszédes nevet kapnak. A had-
műveletek nevei nemcsak az 
adott akció megkülönböztetésé-
re szolgálnak, hanem mindig 
több letjelentést is hordoznak. A 
2008-ban Chanukakor kezdő dő 
Öntött Ólom neve példá ul az 
egyik legnépszerűbb cha nu kai 
gyermekdal szövegéből ered: 
„Apám adott nekem egy […] egy 
öntött ólomból készült pörgety-
tyűt. […] A hanuka tiszteletére”.

A 2012-es Felhőoszlop had-
művelet a Tórából (2Mózes 
13:21-22.) kölcsönözte a nevét: 
„Az Örökkévaló pedig járt előt-
tük nappal felhőoszlopban, hogy 
vezesse őket az úton”.

Az idén május 10-én megin-
dult hadművelet neve Jesájá pró-
féta könyvéből (62:6.) származik: 
„Falaidra, Jeruzsálem, rendeltem 

őröket, egész nap és egész éjjel soha 
nem hallgatnak; akik az Örökkéva-
lót emlékeztetitek, ne legyen nyug-
totok!”. A Falak Őrzői név utalás 
az ellentámadást kiváltó rakétazá-
porra, amely a Jom Jerusálájimon, 
azaz Jeruzsálem napján érte a 
szent várost. Ezen a napon Jeru-
zsálem 1967-es újraegyesítéséről 
emlékeznek meg Izraelben. 

Az idézet szerint Jeruzsálem 
őrei nem hallgatnak. A Talmud 
(Menáchot 77a.) felteszi a kér-
dést: akkor tehát mit monda-
nak? Két választ találunk erre, 
s mindkettő releváns üzenetet 
hordoz a számunkra. Rává bár 
Ráv Silát szerint a következő 
zsoltáridézetet (102:14.) mond-
ták: „Te majd felkelsz, irgalmazol 
Cionnak, mert ideje, hogy kegyel-
mezz neki, mert eljött a határ-
idő”. Ráv Náchmán bár Jicchák 
véleménye pedig az volt, hogy a 

következő zsoltárverset (147:2.) 
idézték: „Fölépíti Jeruzsálemet 
az Örökkévaló, Izrael eltaszított-
jait egybegyűjti”.

A Falak Őrzői név azonban 
nemcsak a hadsereg vezetőinek 
jutott eszébe. A XIX. században 
Magyarországról a Szentföldre 
vándorolt vallásos zsidók is ezen 
a néven alapítottak közösséget és 
intézményeket. Ők nem fegyve-
rekkel, hanem elmélyült tórata-
nulással és jámbor élettel „álltak 
a falakra” és járultak hozzá Jeru-
zsálem újjáépítéséhez. 

Jeruzsálem falait és az egész 
Szentföldet tehát egyszerre őrzi 
Izrael hadserege, a Tórát tanul-
mányozó zsidók közössége és 
természetesen a Seregek Ura. 
Adja az Örökkévaló, hogy a má-
jus 21-én megkötött tűzszünet 
tartósnak bizonyuljon és béke 
lehessen Izrael földjén!

Sok boldogságot kívánunk 
Nógrádi Chayának és Sholem 
Ber Radzinernek házasságkö-
tésük alkalmából, melyre az 
izraeli Kfár Chábádban került 
sor hétfő este. Gratulálunk az 
örömszülőknek, Nógrádi Bá-
lintnak és Sarah-nak, valamint 
Avisáj és Chágit Radzinernek. 
Kívánjuk az ifjú párnak, hogy 
építsenek közösen egy igazi 
zsidó otthont!
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Zsidó híradó
Kulturális alapot hozott létre 

az EMIH

Imaidők a következő hétre (június 1–7.) 
AZ ISTENTISZTELETEKEN MASZK VISELÉSE KöTELEZő!

Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga 
(VI., Vasvári Pál u. 5.)

Szombat: 9.15 Reggeli ima, majd süteményes Kidus;
  20.00 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Szerda-péntek: 8.00 Reggeli ima, 
  20.15 Délutáni ima a Keren Orban 
Péntek: 
18.30 Kérdések és dilemmák a hetiszakaszban
  (Szabó György Menáchem előadása); 
19.30 Minchá délutáni ima; 
  Kábálát Sábát, majd Kidus és szombati étkezés 
  (az udvarban);
21.00 Midrási történetek a hetiszakaszhoz
  (Oberlander Báruch rabbi előadása)

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

Szombat: 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Hétfő-péntek 
  (munkanapokon): 
  6.30 Reggeli ima
  7.30 Napi Talmud
Péntek: 19.00 Tanulás 
  19.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

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

Szombat: 
  9.15 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima
Péntek: 
  17.30 Szombatfogadás

Cháj Galéria
(Szentendre, Pátriárka u. 6.)
Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Péntek: 
  18.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

Hetiszakasz
Az első szánhedrin

Szakaszunk – Böháálotchá 
(4Mó zes 8:1–12:16.) – a Szen-
tély  beli Menóra napi meg-
gyújtásával kezdődik, majd 
a leviták felavatásával foly ta - 
tódik. A sivatagi vándorlás 
módozatai kö vetkeznek; mi-
kor utaztak, mikor táboroz-
tak le és milyen jelek alap-
ján (kürtszó), a vonulás for-
mációja, a négy zászlóalj és a  
törzsek zászlai. A szakasz má - 

sodik felében a zúgolódók és 
a húst követelők zendülése a 
té ma, majd jön a fürj nagy 
tö  megekben, és a nép annyit  
eszik belőle, hogy az orrán 
jön ki. Hetven ember lesz ki-
vá laszt va a Mózes mellett mű - 
ködő tanácsadó testületbe 
(az első Synhedrion); az utol-
só fejezetben Áron és Mirjam 
ki beszélik Mózest, és Mirjam 
pél dás büntetést kap.

Az EMIH elsődleges feladatá-
nak tekinti az autentikus, 3000 
éves zsidó hagyomány és kul-
túra őrzését és felmutatását a 
mo dern kor utáni zsidó közös-
ségnek, miközben folyama to-
san keresi annak lehetőségeit is, 
hogy a társadalom egésze szá-
mára közvetíthesse az ősi tanítás 
univerzális értékeit. Ennek szel-
lemében az EMIH 2021 január-
jában létrehozta a FIRGUN Zsi-
dó Kulturális Alapítványt.

Az Alapítvány kuratóriu-
mának elnöke, Réczei Tamás 
elmondta, a most induló első 
pályázati program 2022 végé-
ig összesen 31 millió forintot 
biztosít hét különböző kulturá-
lis területen. Fontos cél a társa-
dalmi megbékélést, a történe-
ti traumák feldolgozását segí-
tő különböző léptékű projek-
tek megvalósítása.

Elsősorban olyan alkotások 
létrehozását támogatják, ame-
lyek a zsidó eszmevilágban is 

oly alapvető emberi kérdések-
kel vagy a zsidó kulturális gyö-
kerekkel és tematikákkal fog-
lalkoznak. Elsőként egy zenei 
és egy regényíró pályázatot ír-
nak ki, amelyről a firgunalap.hu 
oldalon lehet részletes informá-
ciókhoz jutni. 

A FIRGUN héber kifejezés, 
jelentése: „önzetlen elismerés”. 
A mai izraeli kultúra egyik fon-
tos fogalma egy alapvető zsidó 
értéket hivatott hangsúlyozni, 
amely felébreszti a bennünk 
rejlő gyógyító kreativitást. 
Ahogy egymás céltalan leszó-
lása, becsmérlése, az általános 
negativizmus pusztító közös-
ségi normává tud válni, úgy le-
het mérhetetlenül építő hatású 
a viszonzást nem váró dicséret, 
a firgun. 

A bátor Mirjám

Hetiszakaszunk végén olvassuk, 
hogy Mirjámnak hét teljes na-
pot kellett a zsidók táborhelyén 
kívül töltenie, és hogy a nép ad-
dig nem is folytatta útját, míg 
vissza nem térhetett közéjük.

Egyetlen ember miatt mint-
egy kétmillió másik volt kész 
útjának megszakítására. A pél-
dátlan lojalitás nem a semmiből 
született: a nép nagy része még 
emlékezett rá, ahogy Mirjám a 
Nílus partjáról őrzi tekintetével 
a náddobozban a folyón hány-
kolódó kisöccsét, Mózest. Em-
lékükben élt  a lány, aki örökre 
megváltoztatta Izrael sorsát.

A zsidók egyiptomi kivonu-
lást megelőző nemzedékének 
Ámrám volt a vezetője, Mirjám 
apja. Mikor a fáraó kihirdette vé-
res rendeletét, miszerint minden 
fiúgyermeket a folyóba kell vet-
ni, Ámrám úgy vélte, hogy ilyen 
környezetbe nem lehet gyerme-
ket nemzeni, így elvált feleségé-
től. Példáját követve a zsidó férfi-
ak tömegesen váltak el felesége-
iktől. Ekkor jött el Mirjám pilla-
nata. Bár még csak hatéves volt, 
bátran fakadt ki apjának: „A te 
rendeleted még a fáraóénál is 
rosszabb! A fáraó csak a fiúgyer-

mekek felett mondott ítéletet, te 
viszont minden gyermek felett!”

Mirjám azt kifogásolta, hogy 
Isten parancsolatait feltétel nél-
küli kell megcselekedni, mel-
lőzve a dolgok lehetséges kime-
netelének a latolgatását. Ám-
rám megértette a lánya szavai-
nak igazságát, s újra elvette 
Jo chevedet, példáját pedig egész 
Iz rael követte.

Mirjám kifakadásának kö-
szönhetően megszülethetett Mó-
zes, akit édesanyjának elég volt 
a vízre bocsátani ahhoz, hogy az 
egyiptomi asztrológusok már a 
kisded haláláról jelent se nek a fára-
ónak. Az esemé nyek ez utáni lán-
colata pedig már ismert számunk-
ra: Mózes nem ful lad a vízbe, meg-
menekül, felnő, s kivezeti népét az 
egyiptomi rab szolgaságból.

Vannak pillanatok, amikor 
mindenki hallgat, senki sem 
cselekszik. Az ilyen esetekben 
nincs más választásunk: nekünk 
kell előlépnünk a Tóra szószólói-
ként. Kövessük a kis Mirjám pél-
dáját, s talán már a mi megvál-
tásunk sem várat magára sokat.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Yitschak Meir Kagan rabbi 

írása nyomán.  
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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 1,500 
videotaped interviews conducted to date. While we have done our utmost to authenticate 
these stories, they reflect the listener’s recollection and interpretation of the Rebbe’s words.
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Iwas born in Paris, France, to a family that was distant 
from Torah observance. When World War Two broke 
out and the Nazis invaded France in 1940, my brother 

and I had to go into hiding — first in a Christian orphanage, 
then in a monastery, then in other Christian houses. After 
the war, our family reunited in Paris, though we were no 
more religious than before.
But then, when I was about to turn thirteen, my 
grandmother — who was still keeping some Jewish 
customs — asked me to make a Bar Mitzvah. I wasn’t too 
enamored with the idea, but I cooperated for my beloved 
grandmother’s sake. She took me to the synagogue known 
as the Rashi Shul in a nearby neighborhood, and that is 
where I prepared for and celebrated my Bar Mitzvah.
It later became clear that this was a crucial turning point in 
my life. In the months and years that followed, I continued 
to frequent the synagogue on Shabbat; I started attending 
Torah lessons here and there; I joined the religious youth 
group, Bnei Akiva; and at a certain point, I decided to keep 
kosher. Eventually, I enrolled in yeshivah — choosing the 
Chabad yeshivah in Lod, Israel, where I was later ordained 
as a rabbi. After getting married, I settled in Kfar Chabad, 
working as a teacher.

Now, what do the events of my life have to do with the 
Lubavitcher Rebbe?
I only discovered that many years later.
During a farbrengen in Kfar Chabad, Rabbi Zalman 
Sudakevitch, a Chabad chasid from Russia, related some 
stories from his colorful life. He said that while staying 
in Paris after the war, where he had escaped along with 
many other Chabad chasidim, two members of his group 
received an unusual instruction from the son-in-law 
of the Lubavitcher Rebbe — Rabbi Menachem Mendel 
Schneerson, the future Rebbe — who was in Paris in 1947 
in order to organize his mother’s immigration to America. 
They were to go out and stroll the streets of Paris, so that 
the Jews who lived in the city should be exposed to their 
authentic Jewish appearance — full beards, prominent 
sidelocks, black hats and long black coats. Of course, they 
did as instructed, Rabbi Sudakevitch joining them.
As they were strolling in the 9th arrondissement, an elderly 
Jewish woman called out to them from a fifth-floor 
window. She asked them to wait while she came down 
to speak to them. She related that she had a grandson 
of Bar Mitzvah age, but lacked any Jewish education. 
She didn’t know what to do or how to do it, but she was 
very adamant that this boy have a proper Bar Mitzvah. 
They happily informed her that there was a synagogue 
just down the street where Bar Mitzvah lessons could be 
arranged.
As I listened to this story, I tensed up. Could he be speaking 
about my grandmother? About me? I interrupted him 
to ask if he remembered the name of the synagogue to 
which he sent this woman. He did – the Rashi Shul.
My heart skipped a beat. I ran the details through my 
mind to make sure that they did indeed fit together. My 
grandmother did not live in the 9th arrondissement – 
she lived in the 20th arrondissement – but my aunt (her 
daughter) did live there, in an apartment on the 5th floor, 
and the Rashi Shul was down the street from her house.
And then it hit me — those chasidim were the Rebbe’s 
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Velem és a Rebbével történt

Párizs utcáin sétálva

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Párizsban születtem, egy olyan 
csa ládban, mely nem igazán kö-
vette a Tóra előírásait. Amikor 
1940-ben a nácik megszállták 
Fran ciaországot, az öcsémmel 
együtt elrejtőztünk. Először egy 
keresztény gyermekotthonba 
kerültünk, majd egy kolostorba, 
később pedig keresztény csa-
ládoknál találtunk menedéket. 
A háború után ismét egyesült a 
családunk, de továbbra is telje-
sen világi életet éltünk. Amikor 
azonban közeledtem a tizen-
harmadik születésnapomhoz, a 
nagymamám – aki még tartott 
bizonyos zsidó szokásokat –, 
megkért, hogy tartsunk egy bár 
micvát. Nem igazán lelkesedtem 
az ötletért, de nagyon szerettem 
a nagymamámat, ezért nem uta-
sítottam vissza. Elvitt egy közeli 
zsinagógába, ahol felkészítettek 
a nagy napra és végül ott is tar-
tottuk meg az ünnepséget.

Később világossá vált, hogy 
ez fordulópontot jelentett az 
életemben. A bár micvám után 
ugyanis továbbra is eljártam a 
zsinagógába szombatonként, el-
kezdtem Tórát tanulni, csatla-
koztam a vallásos-cionista Bnéj 
Akiva ifjúsági szervezethez, 
majd idővel átálltam a kóser ét-
kezésre. Később beiratkoztam az 
izraeli Lodban működő lubavicsi 
je sivába, ahol rabbidiplomát 
sze reztem. A házasságom utám 
Kfár Chábádban telepedtünk le, 
ahol tanítani kezdtem.

Akkor még nem tudtam, 
hogy mindez összefüggött a Lu-
ba vicsi Rebbével.

Egy hászid összejövetel alkal-
mával Zalman Sudakevitch rab-
bi mesélt az életéről. Elmondta, 
hogy a háború után Párizsban 

de igyekszik elhallgattatni a ké-
telyeit. Ilyen az emberi termé-
szet. A legtöbb ember fél átérté-
kelni az életét, mert ehhez óriá-
si erő és szilárd jellem szükséges. 
Ő azonban nagyon sok ember-
re van hatással, így mindenkép-
pen meg kell próbálnia, mert az-
zal nagyon sok változást érhetne 
el a követői között is”.

Ezt követően a Rebbe még 
egy megdöbbentő mondatot fű-
zött a fentiekhez: „Az lesz a jel, 
hogy át kell értékelnie az eddigi 
viselkedését, hogy álmot fog lát-
ni közvetlenül azelőtt, hogy Ön 
beszélne vele”.

Nem igazán volt merszem be-
levágni a rám bízott küldetésbe, 
ezért csak halogattam. Közel há-
rom hónapon keresztül nem tet-
tem semmit, majd végül össze-
szedtem a bátorságomat, és el-
mentem hozzá. Felolvastam neki 
a Rebbe egész levelét, nehogy ki-
hagyjak valamit. Ő csak állt és 
csendben hallgatott. Amikor vé-
geztem, megkért, hogy küldjem 
el neki a levél másolatát.

Nem tudom, hogy mennyi-
ben befolyásolta a Rebbe levele 
a politikus életét, aki kilenc év-
vel ezután, 1967-ben hunyt el. 
Annyi azonban bizonyos, hogy 
vannak vallásos életet élő leszár-
mazottai, így a Rebbe erőfeszíté-
se nem volt hiábavaló.

David Lesserbaum rabbi 

letéről. Megvárták, amíg lesietett 
és elmondta, hogy mit szeretne: 
van egy bár micva korú unoká-
ja, aki semmilyen zsidó okta-
tásban nem részesült korábban. 
Nagyon szeretné, ha egy való-
di bár micvát rendezhetne neki, 
de nem tudja, hogy mi tegyen. 
A hászidok megmutatták neki, 
hogy hol működik a közelben 
egy olyan zsinagóga, a Rási Súl, 
ahol bizonyára örömmel segíte-
nek neki. 

Ahogy hallgattam a történe-
tet, egyre izgatottabbá váltam. 
Hirtelen összeállt a kép. A nagy-
mamám a IX. kerületben lakott, 
egy ötödik emeleti lakásban, a 
Rási Súl közvetlen közelében. 
A Rebbe küldöttei voltak azok, 

li politikus, akinek a felesége tá-
voli rokonom volt. A találkozás-
ról említést tettem a Rebbének az 
egyik levelemben, mire igen vá-
ratlan válasz érkezett. A Rebbe 
arra kért, hogy látogassak el 
Zerubávelhez és közöljem vele: 
a Rebbe azt üzeni, hogy ideje 
megváltoztatni a viselkedését. 
A Rebbe tudja, hogy nem mély 
meggyőződésből cselekszik, ha-
nem pusztán a körülmények 
tették ilyenné. Ehhez tudni kell, 
hogy egy rendkívül lehengerlő 
stílusú, a vallással kifejezettem 
ellenséges emberről volt szó.

A Rebbe magyarázatot is fű-
zött a kéréséhez: „Biztos vagyok 
benne, hogy ő maga is kételke-
dik abban, hogy jó úton jár-e, 

élt. A Rebbe utasítása szerint 
Párizs utcáit kellett járniuk teljes 
hászid öltözetben, hogy a város 
zsidó lakói lássanak hagyomá-
nyos kinézetű zsidókat, kalap-
ban, szakállal, pajesszal. Amikor 
a IX. kerületben jártak, egyszer 
csak leszólt nekik egy idős zsidó 
asszony egy épület ötödik eme-

akik a Tóra, a parancsolatok és a 
hászidizmus felé irányították az 
életemet. 

Mindez 1958-ban történt, 
amikor már Kfár Chábádban 
éltem a feleségemmel. Abban 
az évben, Szimchát Tóra ünne-
pén látogatóm érkezett: Jáákov 
Zerubável, egy ismert balolda-

Facebook Tanház

Virtuális 
Bét Midrás

Megyeri Jonatán

20:00

Hájom jom
Minden napra egy hászid gondolat

Oberlander Báruch

19:00

Faith Aser

21:00

Kedd: Zsidó misztika
Csütörtök: Zsidó vallásjog

A zsido.com 
Facebook-oldalán 

élőben

David Lesserbaum rabbi Tórát tanít az Izraelben élő francia nyelvű 
közösségnek. Az interjú Kfár Chábádban készült, 2013 márciusában.

Kedd: Hászid történetek és mesék (56)
Szerda: Kérdezd a rabbit! (58)

Hétfő: Zohár, a Ragyogás Könyve, a zsidó misztika alapműve (45)

Vasárnap: A bár micva és bát micva szokásai és az arra való felkészülés

Csütörtök: Hetiszakasz a kabbala tükrében: 
Erősíti-e az antiszemitizmust a cicesz? – A rojtok titkai
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Kóser konyha

Sajttorta 
(cheesecake) 

1 kg lágy krémsajt; 
1 doboz tejföl; 
½ l tejszín; másfél-két pohár 
  cukor (ízlés szerint); 
6 ek. liszt (használhatunk 
  teljes kiőrlésű lisztet is); 
6 nagyobb tojás

A krémsajtot és a tejfölt 
nagy tál  ba tesszük. A tojá-
so kat egyen ként üvegpo-
hárba ütjük, és miután meg-
bizonyosod tunk arról, hogy 
nincs bennük vércsepp, a tál 
tartalmához adjuk. Alapo-
san elkeverjük. 
Hoz záadjuk a cukrot és a 
lisz tet, összedolgozzuk, és 
vé gül a tejszínt is belekever-
jük, cso mómentesre kever-
jük. Íz lés szerint 1-2 evőka-
nál va ní lia ki vonattal is gaz-
dagíthatjuk a sü teményt. 
Egy széles, kerek sü tőformát 
sütőpapírral kibé le lünk, a 
sütőt előmelegítjük 180 fok-
ra és másfél óra alatt kész re 
sütjük. Az utolsó fél órá ban 
figyeljük, nehogy megégjen, 
szükség szerint takarjuk le a 
sütemény tetejét, míg a kö-
zepe is megszilárdul. Tála-
lásnál vaníliafagylaltot is kí-
nálhatunk mellé.

Nőnek-e aranyrögök „Tokaj szőlővesszein”?
Múlt hét csütörtökön a Dáf jo-
mi, a napi talmudtanulásban 
(Jo  má 39b.) szerepelt, hogy ami-
kor Salamon király felépítette 
a jeruzsálemi Szentélyt, ak kor 
több féle aranyfát ültetett, ame-
lyeken aranygyümölcsök ter-
met tek. Amikor fújt a szél, ezek 
le hullottak, a kohénok össze-
gyűjtötték, és ebből az aranyból 
él tek. 

Amikor bálványimádó népek 
törtek a Szentélybe, akkor ezek a 
fák elszáradtak. Majd a Szentély 
újjáépülésekor fogja őket vissza-
adni az Örökkévaló.

Jáákov Emden rabbi [1698–
1776] (akinek apja, Cvi Áskenázi 
[1656–1718] amszterdami rabbi 
Budán nevelkedett) a Talmud-
hoz írt jegyzetében (uo. 21b.) azt 
írta: „egy kicsit ehhez a csodála-
tos dologhoz hasonló létezik To-
kaj vidékén: időnként találnak 
aranybogyókat a szőlőszemek-
ben, ami ott nő és még aranyszá-
lak is nőnek rajtuk kívülről. Ezt 
mondták nekem nagy emberek, 

megbízhatóak, akik a saját sze-
mükkel látták”.

Amikor ezt a bár micvám 
után először olvastam, akkor 
arra gondoltam, hogy talán azt 
mondták neki, hogy a tokaji 
szőlő aranyat ér. Most azonban 
szerkesztőm, Steiner Zsófia fel-
hívta rá a figyelmemet, hogy el-
sőként Galeotto Marzio (1427–
1497 körül), Mátyás király kró-
nikása tett említést a királynak 
írt beszámolójában a legendáról: 
„[Tokajban] ugyanis arany te-
rem vessző alakjában, hasonló a 
spárgához, néha meg a szőlőtőke 
körül tekergődzött kacs formájá-
ra…” (Mátyás király jeles, bölcs és elmés 
mondásairól és tetteiről, XXVII). Born 
Ignác bányász 1774-ben kiadott 
útibeszámolójában is megemlíti 
a legendát, szerinte az a szőlőben 
talált arany valójában gyanta, az 
aranydrótok pedig a földből ke-
rültek a szőlővenyigékre, és meg-
említi, hogy Mária Terézia a bé-
csi udvari ásványgyűjteménybe 
is beszerzett egy ilyen tokaji ara-

„Kizöldül” az Olajág! 

nyat (lásd: Dr. Koch Sándor: A magyar 
ásványtan története, Budapest, 1952, 13. 
oldal; lásd még a talmudi kommentárok 
uo.: MáHáRSÁ – Chidusé ágádot, Ben 
Jehojádá, Jálkut Hámöiri; Sinai folyóirat 
39. évfólyam 471. szám 282–286. oldal). 

Érdekes, hogy Ránénu Áser 
(a ROS, 1250–1327) azt írja a kom-
mentárjában (Támid 29a. az oldal al-
ján) a Jeruzsálemi Talmud nevé-
ben, hogy Salamon ültette eze-
ket a fákat „bölcsességében” (lásd 
még Or hájásár uo.). De a fent idézett 
Babilóniai Talmud (uo. 21b.) fel-
sorolja ezt a különböző állandó 
csodák között, amik a Szentély-
ben történtek, így egyértelműen 
kizárja a jeruzsálemi aranyfák 
természetes voltát. 

A rabbinikus irodalom is ezt 
fogadja el annak a kérdésnek vá-
laszaként, hogy hogyan ültethe-
tett fát Salamon, amikor ez meg 
van tiltva (5Mózes 16:21.). Mivel 
ezek nem természetes fák vol-
tak, ez nem volt tilos (Löhorot Ná-
tán responsum 2. kötet 33:3.). 

Oberlander Báruch

Az Olajág Otthonok életében 
több szempontból is rendkívül 
fontos időszak az idei tavasz-
nyár. A természet ünnepli az 
újjászületést, mellyel együtt mi 
magunk is a megújulunk.

A testi-lelki egészség megtar-
tása érdekében – a színvonalas 
egészségügyi és egyéb egészség-
megőrző szolgáltatások mellett 
– folyamatosan új programokat 
honosítunk meg intézménye-
inkben, melyek fokozzák a la-
kók jóllétét, fizikai és lelki aktivi-
tását, ugyanakkor hosszú távon 
is formálják az idősotthoni élet-
formát.  Belső kutatásunk alap-
ján már a beköltözéskor mint-
egy harminc százalékkal nő az 
aktivitás, a későbbiekben pedig 
minél több lehetőséget használ-
nak ki a lakók, annál színesebb, 
tartalmasabb, izgalmasabb min-
dennapokat élnek.

Otthonaink nyitottsága nem 
csupán a lakók szabad mozgásá-

ban nyilvánul meg, támogatjuk 
a kapcsolatok intézményeken kí-
vüli építését is. Idősügyi szerve-
zetekkel, oktatási intézmények-
kel és egyéb közösségekkel is 
kapcsolatokat ápolunk. Óvodai 
Projektünk a generációk találko-
zását teszi lehetővé, Se nior Aka-
démiánkkal az élethosszig tartó 
tanulás lehetősége va lósul meg.

Otthonainkban nagy hang-
súlyt fektetünk a mozgás külön-
böző formáinak megteremtésé-
re. A senior sport keretein belül a 
gyaloglás, Nordic Walking, jóga, 
zenés torna, senior tánc mellett 
többek között az Esések Iskolá-
ja/SeniorEsésTan is elérhető in-
tézményeinkben. Lakóink szép 
eredményeket érnek el országos 
senior sportkihívásokon.

A közösségi életben való ak-
tív részvételre klubjaink, kultu-
rális eseményeink, zenés-táncos 
rendezvényeink, kirándulásaink 
nyújtanak alkalmat. Bakancslis-

ta-programunk során a lakók kí-
vánságait teljesítve, az önmegva-
lósítás lehetőségét biztosítjuk. 

Büszkék vagyunk lakóinkra, 
akár a senior sport területén ér-
nek el sikereket, akár könyvet, 
verset, cikket írnak, tanulnak 
vagy tanítanak, és ezt minden 
esetben szívesen meg is mutat-
juk a külvilágnak. 

Életigenlő gondolkodásun-
kat, otthonaink és lakóink életét, 
céljait az idővel egyre patinásab-
bá váló ezüst szín és a megújulást 
is jelentő zöld szín hitelesebben 
mutatja meg, ezért „Kizöldül” az 
Olajág! 


