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ABSZTRAKT
A sófár egy kóser állat szarvából készült, ősi zsidó „hangszerszám”, amellyel bizonyos hangokat
lehet hallatni. Fújásának és hangjainak igen sok és érdekesebbnél érdekesebb magyarázata van,
számos dolgot jelképez, többféle értelmezése ismert, ezek közül „szemelgetek” néhányat, hiszen
Kohlbach Bertalannak, az egyik legjelentősebb zsidó folkloristának a szavaival élve: „Kell, hogy
valami mystikus vonás legyen a zsidó élet legkomorabb élményei és ezen fúvó-hangszer között.”
Külön kitérek a sófárnak a zsidó liturgiában betöltött szerepére és funkcióira; ünnepeket és
bizonyos eseményeket jelző tisztjére; amellett a temetéseken és a kiátkozásoknál betöltött
szerepére; valamint napjainkban és az eljövendő időben történő alkalmazására.
A sófár szó a Tanachban hatvankilenc alkalommal fordul elő, ezen locusok közül csak néhánnyal
foglalkozom; úgyszintén csak egypár talmudi, midrási előfordulással és egy gemátriai indoklással.
Kitérek a sófár ros hásánákor történő használatához kötődő szokásaira, valamint Száádjá gáon,
RÁMBÁM és a Zóhár által írt magyarázatokra, megokolásokra.

ABSTRACT
In his essay the author offers some interesting supplementary material to the well-known
anthropological history of an ancient Jewish musical instrument, of the Shofar. He analyses the
function of the shofar in traditional and modern Jewish liturgy, with special focus on its role during
Rosh Hashana; the symbolic meanings of its different sounds; its occurrence in the Holy Scripts.
The author also discusses the different opinions, explanations regarding the Shofar provided by the
great Jewish rabbis, such as Saadya Gaon and the RAMBAM, and he examines the relevant parts of
the Zohar, as well.
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Prof. Oláh János, PhD az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem (OR-ZSE) Judaisztika
Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Judaisztika alapszak (BA) szakfelelőse, a
Magyar Zsidó Tudományok könyvsorozat, az OR-ZSE Évkönyvek és a Magyar Zsinagóga
folyóirat szerkesztője. Főbb kutatási területei a zsidó folklór és vallástudomány, amely
tárgykörökben számos tanulmánya és könyve jelent meg.
Prof. János Oláh, PhD is the head of the Department of Judaism at The Jewish Theological
Seminary – University of Jewish Studies in Budapest. He is also the editor-in-chief of two
periodicals and a series of books on Jewish Studies. His main research fields include Judaism,
Jewish Folklore. Several essays and books were published in these subjects.
Ebben az írásban a sófárról,1 és a hozzá kötődő, az úgynevezett Írásbeli2- és Szóbeli
Tanban3 található néhány szövegről; valamint a sófár egypár zsidó néprajzi
vonatkozásáról4 szándékozom „adalékokat” megosztani a tisztelt olvasóval.
Sokan ismerik Józsua/Józsué(e)/ַ י ְהֹושֻׁעkönyvének alábbi mondatait
…י ְִּריחֹו-י ְהֹושֻׁע ְַראֵהַנָתתִּ יַ ְבי ָדְ ָךַאֶת- „וי ֹּאמֶרַי ְהוָהַאֶל- 5És mondta az Örökkévaló Józsuénak: Lásd, a te
kezedbe adom Jerikót és királyát, vitéz harcosaival együtt. Járjátok körül a várost,
valamennyi harcos kerülje meg egyszer, így tegyetek hat napon át! Hét pap vigyen hét
( )שֹופְרֹותַהיֹו ְבלִּיםsófárokat a kosszarvakból a láda előtt. A hetedik napon hétszer kerüljétek
meg a várost, a papok pedig fújják meg a sófárokat. Ha majd hosszan fújják a

1

A héber és a héber eredetű szavakat, valamint a szó szerinti idézeteket kurzív írással emeltem ki.
Az ún. „Írásbeli Tan”, a zsidóság szóhasználatában a Tanah. E szó egy rövidítés, egy betűszó/notarikon,
amelynek feloldása: Tóra + Neviim + Ketuvim = Tan/Mózes öt könyve + Próféták + Iratok, vagyis a Biblia
protestáns kánon (ún. „palesztinai kánon”) által „Ószövetségként” számon tartott része.
3
Az ún. „Szóbeli Tan” alatt a Szináj/Sínai-hegyen az Írásbeli Tannal (Tanah) egy időben, az Istentől kapott, az
Örökkévaló által szóban közölteket és azok továbbgondolásait értjük, amelyeket később foglaltak írásba. Főbb
alkotóelemei: Misna és a Gemárá (=Talmud), talmudi kommentárok, responzumok, midrások, muszárok,
rendeletek, kódexek.
4
Lásd bővebben, pl.: Kohlbach Bertalan. A kürt szava. Adatok a zsidó néprajzhoz. In: IMIT Évkönyv - 1915.
(Bp., 1915) pp. 121-145. Újra kiadva: Uő.: A zsidó néprajzról. (Gabbiano Print-Bp., 2007) /Magyar Zsidó
Tudományok 4. kötet/ pp. 46-59; Uő.: Das Widderhorn (Schôfar). In: Zeitschrift des Vereins für Volkskunde.
1916. XXVI. pp. 113-128 és Scheiber Sándor: Sófár a gyászszertartáson. In: Folklór és tárgytörténet. (teljes
kiadás) (Makkabi-Bp., 1996) pp. 217-238. /Eredetileg: IMIT Évkönyv - 1940. (Bp., 1940) pp. 117-133/.
5
Az idézeteket saját fordításomban közlöm.
2
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kosszarvakat, ti pedig meghalljátok a sófár szavát, kiáltson nagyot az egész nép, és a város
fala leomlik, és a nép bevonulhat.”6
Így is történt a könyv tanúsága szerint, Jerikó falai leomlottak7 (a közvélekedéssel
ellentétben nem a sófárok hangjától, hiszen „…kiáltson nagyot az egész nép, és a város
fala leomlik…”8), elkezdődött a zsidó törzsek honfoglalása, Józsua könyvének tanúsága
szerint. A sófár e történetben, mint egy jelt adó tárgy jelenik meg, erre az eseményre
emlékeztetően szerepelhet a zsidó liturgiában, a ros hásánai,9 a zsidó újévi sófárfújások
előtt mondott XLVII. zsoltár, amelyben az Örökkévaló neve ( )אֱֹלהִּיםhétszer szerepel, és
hétszer mondjuk el a zsoltárt is, hogy omoljanak le a „falak”, amelyek elválasztják az
embert Istentől.10
A sófár szó első előfordulásával a Tanahban, Mózes II. könyvében találkozunk:
… „ויְהִּיַקֹולַהשֹּפָרַהֹולְֵךַ ְו ָחזֵקַמְא ֹּד- És volt a sófár hangja nagyon erős...”11
Itt, egy nem kevésbé jelentős esemény aktív résztvevője a sófár, hiszen a Szináj/Sínaihegyi teofániának a tanúja és hirdetője.

6

Jehosuá VI,2-5.
Itt valószínűleg a „hetes” szám (7 kohanita, 7 nap, 7 sófár, 7. napon 7x) és a „varázskörök” bűvös erejének
tulajdonítható a város falainak leomlása és elfoglalása. Lásd, pl.: VI. - LE TOUR DE LA VILLE ET LA
CHUTE DE JÉRICHO. In: Saintyves, Pierre: Essais de folklore biblique: magie, mythes et miracles dans
l'Ancien et le Nouveau. (Paris, 1923) pp. 180-200 és Scheiber Sándor: Sófár a gyászszertartáson. In: Folklór és
tárgytörténet. (teljes kiadás) (Makkabi-Bp., 1996) p. 237.
8
Jehosuá VI,5.
9
Lásd, pl.: Oláh János: Judaisztika. (Gabbiano Print Kft-Bp., 2009) pp. 36-40.
10
Encyclopaedia Judaica. / Ed. Michael Berenbaum and Fred Skolnik. 2nd ed. Vol. 18. (Keter-Jerusalem, 2007)
p. 506.
11
M.II. XIX,16.
7
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A sófár szó ( שֹּפָרvagyַ)שֹופָר, az általánosnak mondható vélekedések szerint,12 az akkádasszír šapparu, a vadjuht vagy ázsiai muflont (Ovis orientalis) jelentő szóból ered. Más
vélekedések szerint13 a sófár szó, az arám eredetű sápir/sepár szavak14 rokona, amely
szépet, szépséget, kiválóságot jelent.
Talán nem is a szó etimológiája a lényeges kérdés, hanem a funkciója, hogy mikor és
mire is használta a zsidóság e sajátságos hangkeltő és hangot adó eszközt,
„hangszerszámot”, a sófárt. A zsidó vallási irodalomban sok helyütt előfordul a sófár
szó,15 a Tanahban 69 alkalommal.16 Ezek közül néhány:
-!שמְעּו ַ ָה ִּעב ְִּרים
ְ ִּ ָָארץ ַלֵאמ ֹּר ַי
ֶ ה- ְושָאּול ַתָ קע ַבשֹופָר ַ ְבכָל...” - …És Saul megfúvatta a sófárt az egész
országban, mondván: Halljátok zsidók!”17
-…תחְשְֹּך ַכשֹופָר ַה ֵָרם ַקֹולֶָך- ”ק ְָרא ַ ְבגָרֹון ַַאל- Kiálts, mint a sófár, ne sajnáld a torkod, harsogjon
hangod…”18
-… ” ְו ָהי ָהַביֹוםַההּואַי ִּתָ קעַבְשֹופָרַגָדֹולַּובָאּוַהָאֹּבְדִּ ים- És lesz ama a napon, megfújják a nagy sófárt
és visszatérnek az elveszettek...”19
12

Pl.: Shofar címszó. In: Koehler, Ludwig-Baumgartner, Walter ed.: Lexicon in Veteris Testamenti Libros.
Lieferung XV. ( שחין– רעE. J. Brill-Leiden, 1953) p. 957.
;2640 .)ַכרךַז1985ַ,ירושלים-ַ(קריתַספר.שושן׃ המילון החדש-ַאברהםַאבן- שֹופָר
Adler, C.: THE SHOFAR: ITS USE AND ORIGIN. In: Annual Report of the United States National Museum,
1891-92 (Government Printing Office-Washington, D.C., 1894) pp. 437-450;
valamint: Houghton, W.: ON THE MAMMALIA OF THE ASSYRIAN SCULPTURES. http://www.masseiana.org/houghton2.htm -2015.10.01.
13
Pl.: Balashon Hebrew Language Detective. http://www.balashon.com/2006/09/shofar.html -2015.10.04.;
61. A sajfer. In: Raj T.: 100+1 jiddis szó. (Makkabi-Bp., 1999) p. 135.
14
Lásd, pl.: ;2641 .)ַכרךַז1985ַ,ירושלים-ַ(קריתַספר.שושן׃ המילון החדש-ַאברהםַאבן- שּופ ְָרא
61. A sajfer. In: Raj T.: 100+1 jiddis szó. (Makkabi-Bp., 1999) p. 135.
15
Lásd, pl.: http://kodesh.snunit.k12.il/i/tr/t0101.htm -2015.10.04.
 פעמים53ַ פרקיםַבהםַהביטויַ"שֹופָר" מופיע32ַבמאגרַהתנ"ךַהתקבלו
 פעמים32ַ מסכתותַבהןַהביטויַ"שֹופָר" מופיע8ַבמאגרַהתוספתאַהתקבלו
 פעמים22ַ מסכתותַבהןַהביטויַ"שֹופָר" מופיע5ַבמאגרַהמשנהַהתקבלו
 פעמים67ַ מסכתותַבהןַהביטויַ"שֹופָר" מופיע15ַבמאגרַהתלמודַהירושלמיַהתקבלו
 פעמים132ַ מסכתותַבהןַהביטויַ"שֹופָר" מופיע24ַבמאגרַהתלמודַהבבליַהתקבלו
 פעמים9ַ פרקיםַבהםַהביטויַ"שפָר" מופיע8ַבמאגרַהתנ"ךַהתקבלו
 פעמים2ַ מסכתותַבהןַהביטויַ"שפָר" מופיע1ַבמאגרַהתוספתאַהתקבלו
 פעמים3ַ מסכתותַבהןַהביטויַ"שפָר" מופיע3ַבמאגרַהתלמודַהירושלמיַהתקבלו
 פעמים7ַ מסכתותַבהןַהביטויַ"שפָר" מופיע6ַבמאגרַהתלמודַהבבליַהתקבלו
16
SHOFAR. In: Encyclopaedia Judaica. / Ed. Michael Berenbaum and Fred Skolnik. 2nd ed. Vol. 18. (KeterJerusalem, 2007) p. 506.
17
Smuél I. XIII,3.
18
Jesájá LVIII,1.
19
Jesájá XXVII,13.
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-„És számlálj magadnak hét szombatévet, hétszer hét évet, úgyhogy lesznek számodra a
hét szombatévnek napjai negyvenkilenc év. Akkor harsogtasd meg a sófárt
()שֹופר ַתְ רּועָה, a hetedik hónapban, a hónap tizedik napján; az engesztelés napján
szólaltassátok meg a sófárt szerte egész országotokban. Szenteljétek meg az ötvenedik
évet, hirdessetek szabadságot az ország minden lakójának…”20
Mi ez a fontos „valami”? Mi is az a sófár, hiszen Kohlbach Bertalannak,21 az egyik
legjelentősebb magyar-zsidó folkloristának a szavaival élve22: „Kell, hogy valami mystikus
vonás legyen a zsidó élet legkomorabb élményei és ezen fúvó-hangszer között.”23
A sófár egy kóser24 állat szarvából készült, ősi zsidó "hangszerszám", amellyel bizonyos
hangokat lehet hallatni. Elkészítési módja egyszerű: az arra alkalmas állat szarvát
belülről megtisztítják, majd meghajlítják (ha szükséges), hegyét levágják (ez lesz
szájrésze) és gyakorlatilag már készen is áll e hangadásra szolgáló és alkalmas eszköz. (A
sófár

készítésének

és

használatának

részletes

szabályai

megtalálhatóak

Maimonides/RÁMBÁM25 Misné Torájában26 és a Sulhán áruhban.27)

20

M.III. XXV,8-10.
Kohlbach Bertalan: 1866-1944.
22
A szövegben előforduló magyar nyelvű idézetek szó szerinti idézetek, ezért azok a kor helyesírását és
szóhasználatát tükrözik!
23
Kohlbach Bertalan: A kürt szava. Adatok a zsidó néprajzhoz. In: IMIT Évkönyv - 1915. (Bp., 1915). Újra
kiadva: Uő.: A zsidó néprajzról. (Gabbiano Print-Bp., 2007) /Magyar Zsidó Tudományok 4. kötet/ p. 47.
24
Jiddis szó, kb.: rituális szempontból alkalmas, megfelelő.
25
Maimonides/RÁMBÁM (מימון-)משהַבן: 1138-1204.
26
Maimonides/RÁMBÁM: Misné Torá/Jád háházáká. Hilhot sófár veszuká veluláv.
27
Sulhán áruh, Oráh hájim 585-690. fejezet.
21
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Napjainkban a zsinagógai liturgiában kap nélkülözhetetlen szerepet az őszi
"nagyünnepek" alatt és azt megelőzően, ugyanis elul hónap újholdjának (ros hodes28)
második napjától,29 minden reggel, a reggeli ima (sáhrit) végén, megfújjuk azt az előírt
áldás elmondása után, egészen a jom kipur30 utáni napig. (Kivéve a ros hásáná előtti
napot;31 a szombati napokat,32 valamint jom kipur napját, mert akkor csak az ünnep
"kimenetelét" jelző ima /neilá/ után fújjuk azt meg.)
A sófárral három hangot szokás hangoztatni:
Az első, egy alulról felfelé megszólaló, egyszerű, egyenes és hosszú hang: tekiá (fúvás).
Ez szolgált az ókorban a nép összehívására,33 de a szombat kezdetét és végét is e hanggal
jelezték.34
Ezt követi az alulról felfelé háromszor hangzó, szaggatott, közepesen hosszú, rövid
hangokból álló hangsor: sevárim (törések). Az ókorban e hangok a halálozást tudatták és
a temetésre hívott, az elhunytra emlékeztetett.35
A harmadik hang a teruá (harsogás). Kilenc rövid,36 megtörő, éles staccatókból áll, amely
a riadó jelzésére szolgált,37 illetve a harc, a csata közbeni bíztatatást végezte.38
Van még egy negyedik hang is, de ez nem önálló, hanem az alulról felfelé megszólaló,
egyszerű, egyenes hosszú hang, a tekiá megnyújtott, hosszabb változata: tekiá gedolá
(nagy fúvás).39

28

Lásd, pl.: Oláh János: Judaisztika. (Gabbiano Print Kft-Bp., 2009) pp. 22-23.
A Pirké d’rabbi Eliezer midrásgyűjtemény szerint (XLVI. fejezet), Mózes elul hónap elsején ment fel Istenhez
az új kőtáblákért és az engesztelésért a Szináj-hegyre. Elul elsejétől minden reggel megfújták a sófárt és erre
emlékeztet a mai sófárfújás.
30
Uo.: pp. 40-44.
31
Sulhán áruh, Oráh Hájim 581:14. (Mágén Ávráhám). Az indoklás szerint azért nem fújnak sófárt ezen a
napon, hogy megtévesszék a szátánt.
32
Uo.: pp. 24-36.
33
Pl.: M.IV. X,7.
34
Lásd, pl.: 61. A sajfer. In: Raj T.: 100+1 jiddis szó. (Makkabi-Bp., 1999) p. 135; SHOFAR. In: Encyclopaedia
Judaica. / Ed. Michael Berenbaum and Fred Skolnik. 2nd ed. Vol. 18. (Keter-Jerusalem, 2007) p. 508; Kicur
sulhán áruh, CXXIX,13.
35
Uo.
36
Kicur sulhán áruh, CXXIX,13.
37
Pl.: M.IV. X,7.
38
Lásd, pl.: 61. A sajfer. In: Raj T.: 100+1 jiddis szó. (Makkabi-Bp., 1999) p. 135; SHOFAR. In: Encyclopaedia
Judaica. / Ed. Michael Berenbaum and Fred Skolnik. 2nd ed. Vol. 18. (Keter-Jerusalem, 2007) p. 508; Kicur
sulhán áruh, CXXIX,13.
29
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A sófár hangjainak rendje a következő: tekiá-sevárim-teruá-tekiá.40 Ros hásánakor a
hangokat háromféle rendben fújjuk: az első és az utolsó hang mindig tekiá, középen
pedig lehet vagy sevárim (tekiá-sevárim-tekiá) vagy teruá (tekiá-teruá-tekiá), vagy pedig
mindkettő (tekiá-sevárim-teruá-tekiá). Minimum 30 hangot kell hallani, mindegyik
rendet háromszor (3x: tekiá-sevárim-tekiá, 3x: tekiá-teruá-tekiá, 3x: tekiá-sevárim-teruátekiá). A szokás az, hogy mindkét nap száz-száz hangot fújunk: harmincat a muszáf41-ima
előtt, negyvenet muszáf-ima közben és negyvenet a muszáf-ima végén.
A sófár fújásának igen sok magyarázata van, számos dolgot jelképez, többféle
értelmezése ismert. Ezek közül egynéhány:
-Emlékeztet Ábrahám és Jichák áldozatkészségére, hiszen az ő érdemükben fog
majd nekünk is megbocsátani az Örökkévaló, ugyanis: „A Szent ezt mondá: Fújjatok
előttem kosszarvat, hogy Jichák megkötözésére42 emlékezzem, s akkor ezt úgy fogom
nektek számítani, mintha ti áldoztátok volna föl magatokat értem”43 -írja a Talmud44.
-A sófár hangjai felrázzák a halandó embert, és számvetésre, bűnbánatra készteti,
eszébe juttatja a próféta figyelmeztetését: „Emberfia, beszélj néped fiaihoz és szólj
hozzájuk: Ország, midőn hozok reája kardot, és az ország népe vesz egy férfit a maga
kebeléből, és megteszik őt maguknak őrré, és látja a kardot amint jön az országra. És
megfújja a sófárt, hogy megintse a népet, és hallja aki hallja a sófár hangját, de nem hajlott
az intésre, és jött a kard és elragadta: annak vére a fején lesz.”45
-A nép harcba szólítását is a sófár hangja jelezte a bibliai időben.46

39

Uo.
Kicur sulhán áruh, CXXVIII,2.
41
Ún. toldalék-ima, a reggeli ima (sáhrit) után következik ünnepnapokon, az ekkor bemutatott áldozatok helyett.
42
M.I. XXII,13.
43
Talmud, Ros hásáná 16a.
44
A Talmud héber szó jelentése: tanulás, tanítás. A Talmudban benne van a posztbiblikus kor zsidóságának
egész való élete. A Talmudot olvasva látható, mint lesz a gondolat törvénnyé (háláhá); a kiinduló alap a Tórából
(Mózes öt könyve) levezetett törvény (Misna), majd a törvénnyé válás meghozatali vitájának, diskurzusának
jegyzőkönyve (Gemárá). De megtalálható a Talmudban, hasonló kvantitatív helyet foglal el az ágádai rész, a
posztbiblikus kor zsidóságának története, meséi, legendái, költészete, filozófiája, mindene. A Talmudról
bővebben, pl.: Dr. Blau Lajos: A Talmudról. (Gabbiano Print Kft.-Bp., 2006) /Magyar Zsidó Tudományok 2.
kötet/.
45
Jehezkél XXXIII,2-4.
46
Pl.: Bírák III,27.
40
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-Megfújták a sófárt újholdkor és holdtöltekor, amint a zsoltáros is írta: "Fújjatok
újholdkor sófárt, holdtöltekor, ünnepünk napjára."47
-A bibliai és az azt követő időkben (a IV. század közepéig) esetről-esetre,
szemlátomás alapján állapították meg az újhold napját, amit ünnepélyesen, sófárfúvás
közepette hirdettek ki.48
-Az Örökkévaló megjelenésekor Ő maga fog sófárt fújni Zehárjá próféta
látomásában.49
-Sófár jelzi majdanán az "Örökkévaló napját": "Fújjátok meg a sófárt Cionban és
riadjatok szent hegyemen, reszkessenek mind az ország lakói, mert jön az Örökkévaló
napja..."50
-A zsoltár szerint Isten dicséretéhez is szükséges a sófár megfújása: "Dicsérjétek
sófárfújással…"51
-A Szentély fennállásának idejében, a Misna szerint, napjában huszonegyszer
fújták meg a sófárt. Háromszor a kapu nyitásakor, kilencszer a reggeli és kilencszer a
délutáni áldozatok bemutatásakor. Ünnepnapon még kilencszer fújtak, a többlet-áldozat
bemutatásakor.52
-Az Örökkévaló szánalmának felkeltésére, böjtök idején is megfújták a sófárt,
amint a Misnában53 olvashatjuk.54
-A Talmud idejében a sófár hangjai jelezték a szombat „bejövetelét”: "Szombat
beköszöntése előtt hatszor fújják meg a sófárt."55 Az első tekiá hangra hagyták abba a
földeken a munkát; másodikra a városban dolgozók; harmadikra gyújtották meg a
47

Zsoltárok LXXXI,4.
Misna, Ros hásáná II. fejezet.
49
Zehárjá IX,14.
50
Jóél II,1.
51
Zsoltárok CL,3.
52
Misna, Szuká V,5.
53
A Misna héber szó jelentése: tanítás, ismétlés, tan, tanulmány. A „Szóbeli Tan” első kanonizált
törvénygyűjteménye, mintegy ötszáz év „szóbeli tanításait”, magyarázatait tartalmazza. Számos tudós nemzedék
munkája nyomán a tanaiták szövegeztek meg, és a III. század elején állítottak össze. A Misnát magyarázta,
értelmezte később a Gemárá, amellyel együtt a Talmudot alkotja.
A Misnáról bővebben, pl.: http://zsido.com/fejezetek/misna-es-legfontosabb-kommentarjai/ -2015.09.17.
54
Misna, Táánit I,6.
55
Talmud, Sábát 35b.
48
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szombati lángokat; negyedik-ötödik a szombat egyre közeledő „bejövetelére”
figyelmeztetett és a hatodik jelezte annak „bejövetelét”.56 (Napjainkban hat zsoltárt57
mondanak a szombat bejövetelét jelző … „לכה ַדודי- Lehá dodi…” /Jöjj menyasszony
(szombat)… ének58 előtt.)
-A Talmud idejében a sófár hangja jelezte a szombat „kimenetelét” is,59 de
bizonyos ünnepek (pl.: szukot60) napjai alatt is megfújták a sófárokat61.
-Haláleset megtörténtét a sófár adta hírül a Talmud idejében.62 A sófár kapcsán
olvashatunk először a Hevrá Kádisá63 „őséről”, arról hogy a IV. században már
működhetett a Hevrá Kádisához hasonló szervezet, amely a halott körüli teendőket
végezte.
-Temetéseken is fújtak sófárt, melynek érdekes megokolása van a Széfer
Hazóhárból64, a kabbala egyik alapkönyvéből, ugyanis minden temetésen, de különösen
a Tórában jártas tudósok, bölcsek temetésén jelen van, ott "örömködik" a halál angyala.
Mivel jelen van, védekezni kell ellene, el kell üldözni valahogyan onnét, hogy ne ragadjon
el másokat is magával. Két módon lehetséges ez: lármát, zajt kell csapni és akkor
megijed; vagy el kell ijeszteni valami erőt kifejező, neki veszélyt okozó dologgal, például
egy állati szarvval. Így erre a lehető legalkalmasabbnak tűnik az állati szarvból készült
zajkeltő „hangszerszám”: a sófár.65

56

Talmud, Sábát 35b.
XCV-XCVI-XVII-XCVIII-XIC-XXVII. zsoltárok.
58
Lásd, pl.: http://www.jewbox.hu/index.php/extrak/20-zsido-dalok-kottai/131-lecha-dodi-magyarul-es-kotta 2018.01.25.
59
Talmud, Sábát 117b.
60
Lásd, pl.: Oláh János: Judaisztika. (Gabbiano Print Kft-Budapest, 2009) pp. 44-48.
61
Talmud, Szuká 45a.
62
Talmud, Moéd kátán 27b.
63
Lásd, pl.: Oláh János: Néhány mondat a Szent Egyletekről (Hevra Kádisákról). In: YERUSHA. Zsidóság és
kulturális antropológia. (Online folyóirat). 2014/2. szám. URL: www.yerushaonline.com/content/?v=a9ffj3hx3 2015.10.18.
64
Röviden Zóhár (Ragyogás, felfénylés), amely a főként a Tóra, az Énekek Éneke, valamint a Zsoltárok, a
Példabeszédek és a Prédikátor könyvének misztikus magyarázata. Célja a szentírási szövegek rejtett értelmének
megértése, amely a sorok között tárulhat fel, kabbalista módszerekkel. A hagyomány szerint Simon bár Joháj (2.
század) írta, de e művet valójában a 13. században írhatta Mose de León.
Lásd bővebben, pl.: Scholem, Gershom and Melila Hellner-Eshed: Zohar. In: Encyclopaedia Judaica. Ed.
Michael Berenbaum and Fred Skolnik. 2nd ed. Vol. 21. (Detroit: Macmillan Reference USA, 2007) pp. 647-664.
65
Zóhár: M.IV. X,9. mondatához írt kommentár.
57
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-A közelmúltban, Magyarországon is fújtak még sófárt néhány helyütt a
temetéseken (pl.: Szeged, Miskolc66), mikor a halottat a sírhoz kísérték és a XCI. zsoltárt
énekelte a kántor, közben hétszer megálltak és sófárt fújtak.67
-A kiközösítéseket ( )חרםa sófár hangja tette nyomatékossá már a Talmud
idejében68 és később a zsinagógában is.69
Egy érdekes esetet említ Kohlbach Bertalan a kiközösítéssel kapcsolatosan, bár ő nem
ismerte fel itt a sófár szerepét. A következőképpen írt: „Temesvárott 1896. február
havában, egy vasárnap reggel felkeresett egyik műveletlen hitfelem. Azt jelentette, hogy
menye hajnalban végzetes baleset folytán meghalt. Minthogy másállapotban volt,
engedjem meg, hogy az orthodox fractio rabbija sófar segítségével napvilágra szólítsa a
gyermeket. Én természetesen minden babonától irtózván, az engedélyt megtagadtam,
hitfelemet orvoshoz utasítottam; a helyzet komolysága visszatartott attól, hogy kiváncsian
tudakoljam a sófarnak ezen szerepét.”70
A későbbiekben Enten Manó,71 volt kassai rabbi „világítja” meg az eset értelmét, „a
sófarnak ezen szerepét”, ugyanis ebben az esetben a sófár a kiközösítést hirdette. Így ír:
„Két asszonyt állítanak az elhúnyt nő mellé, azután egy háromtagú béth-din, mely vallási
szempontból teljesen kifogástalan egyénekből áll, járul a halott elé és gyengéd hangon a
következőket mondja neki: „Te, X Y, már figyelmeztettél cherem által, sófárfúvással (ַבתקיעת
 )עלַפיַחרם שופרarra, hogy megszüljed magzatodat, de nem hajtottál fület. Talán azért, mert
aggódol, hogy magzatod nem kap nevet. Azért mi, a béth-din tagjai, arról biztosítunk, hogy
magzatod igenis nevet kap Izraélben. (…) Azért ne cselekedj másképpen, hanem csak hozd
életre magzatodat. A névnyerés következtében része lesz veled együtt a holtak
föltámadásában. Ha nem használna ez a felszólítás és az azt megelőző, sófárfújással kísért
66

Dr. Schöner Alfréd úrnak, az OR-ZSE rektorának szíves közlése.
Kicur sulhán áruh, CXCVIII,12.
68
Pl.: Talmud, Szánhedrin 107b; Moéd kátán 16a.
69
Pl.: Baruch Spinoza kiközösítésekor 1656-ban, az amszterdami zsinagógában. A kiközösítés szövege
megtalálható (angolul): http://www.yesselman.com/elwesEbk.htm#[13]curse -2015.10.05.
70
Kohlbach Bertalan: A kürt szava.. Adatok a zsidó néprajzhoz. In: IMIT Évkönyv - 1915. (Bp., 1915) pp. 121145. Újra kiadva: Uő.: A zsidó néprajzról. (Gabbiano Print-Bp., 2007) /Magyar Zsidó Tudományok 4. kötet/ pp.
46-59.
71
Enten Manó: 1886-1944. Lásd: http://www.geni.com/people/Man%C3%B3-Enten/6000000035864691077 2015.10.18.
67
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kiátkozás, akkor bocsánatot kérnek a meghalttól és feloldják az átok alól, hiszen mindezt
„Izraél szokásának megfelelőleg tették és eltemetik.”72”73
Száádjá74 gáon tízféle magyarázatát adja a sófár fújásának:
1. Isten királyságának hirdetésére.
2. A bűnbánat 10 napjának (ros hásánától jom kipurig) jelzésére.
3. A Szináj-hegyi kinyilatkoztatásra, a Tórához való hűségre figyelmeztetve.
4. A próféták intéseire, feddéseire való figyelmeztetésként.
5. A Szentélyre, és annak mielőbbi helyreállítására való emlékeztetőül.
6. Ábrahám áldozatára (Jichák megkötözésére) való emlékeztetésre.
7. A lelkiismeretet felébresztésére.
8. Az égi bíróság általi ítélethozatalra emlékeztetésül.
9. A zsidóság szétszórtjainak összegyűjtésére való jelzésre.
10. Emlékeztetésként a Messiás (Másiáh) eljövetelére, a halottak feltámadására.75
Érdekes, hármas76 gemátriai kapcsolatot lehet találni a sófárfújás előtt hétszer mondott
XLVII. zsoltárban, a hétszer megtalálható istennév ( )אֱֹלהִּיםés a sófár ( )שֹופָרszó között:
1. Az istennév ( )אֱֹלהִּיםszámértéke és a sófár ( )שֹופָרszó két középső betűjének ()ופ
számértéke megegyezik, mindegyiküké 86:
 = אלהיםálef + lámed + hé + jod + mem = 1 + 30 + 5 + 10 + 40 = 86
72

Teitelbaum Mose: Hésiv Mose responzumgyűjtemény. 13. sz. (Lásd: http://www.hebrewbooks.org/774
2015.10.18.) és Tenenbaum Jákov: Naharé afarszemon responzumgyűjtemény 170. sz. (Lásd:
http://www.hebrewbooks.org/1457 -2015.10.18). Idézi: Uő. és Uo. p.134.
73
Enten Manó: A sófar szerepe egy érdekes szertartásnál. In: JUBILEUMI EMLÉKKÖNYV Dr BLAU LAJOS A
FERENC JÓZSEF ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ INTÉZET IGAZGATÓJÁNAK HATVANÖTÖDIK
SZÜLETÉSNAPJA ÉS NEGYVEN ÉVES ÍRÓI JUBILEUMA ALKALMÁBÓL TANÍTVÁNYAI, BARÁTAI ÉS
TISZTELŐI KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL KIADTÁK Dr HEVESI SIMON Dr KLEIN MIKSA ÉS Dr FRIEDMAN
DÉNES. BUDAPEST, 1926 (=MAGYAR-ZSIDÓ SZEMLE NEGYVENHARMADIK ÉVFOLYAM - 1926) pp.
133-134.
74
Száádjá gáon ()סעדיהַבןַיוסףַגאון: 882-942.
75
Idézi például: SHOFAR. In: Encyclopaedia Judaica. / Ed. Michael Berenbaum and Fred Skolnik. 2nd ed. Vol.
18. (Keter-Jerusalem, 2007) p. 508. és ַאשכנזַתקיעתַשופר-ַסדרַהתפילה׃ מחזורַלראשַהשנה
The Metsudah Machzor; Metsudah Publications, New York. In:
https://www.sefaria.org/Machzor_Rosh_Hashanah_Ashkenaz_Linear,_Sounding_of_the_Shofar?lang=he
2018.01.14.
76

.שלָשַֹלאַ ִּב ְמה ֵָרהַיִּנָתֵק
ֻׁ  …וְהחּוטַה ְמ- „…és a hármas fonál nem szakad el egyhamar.” - Kohelet IV,12.
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 = ופváv + fé = 6 + 80 = 86
2. A sófár első betűje a sin ( )שbetű, amelynek számértéke: 300.
Ha az istennév ( )אֱֹלהִּיםbetűit egyesével kiírjuk, ahogy kiejtjük, akkor összes betűje
számértéke 300 lesz.
 = אלהיםálef + lámed + hé + jod + mem
 = אלףálef = álef + lámed + fé = 1 + 30 + 80 = 111
 = למדlámed = lámed + mem + dálet = 30 + 40 + 4 = 74
 = היhé = hé + jod = 5 + 10 = 15
 = יודjod = jod + váv + dálet = 10 + 6 + 4 = 20
 = מםmem = mem + mem = 40 + 40 = 80
Összegük megegyezik a sin betű számértékével ( = ש300): 111 + 74 + 15 + 20 + 80 =
300.
3. A sófár szó utolsó betűje a rés ( )רbetű, amelynek számértéke: 200.
Ha az az istennevet ( )אֱֹלהִּיםúgy számoljuk, hogy az első betűtől indulva mindig egy
betűvel többet adunk hozzá, akkor számértékük a rés ( )רbetűvel egyezik meg, 200 lesz.
=א1
 = אל1 + 30 = 31
 = אלה1 + 30 + 5 = 36
 = אלהי1 + 30 + 5 + 10 = 46
 = אלהים1 + 30 + 5 + 10 + 40 = 86
Összegük megegyezik a rés betű számértékével ( =ר200): 1 + 31 + 36 + 46 + 86 = 200.77

77

Lefkovics Kornél: A sófár (szám)misztikája! című írása nyomán. In: http://ledorvador.hu/a-sofarszammisztikaja/ -2018.01.12.
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A sófárt legtöbbször a zsidó újév napjaiban, ros hásánákor fújják meg. A ros hásánái
sófárfújás célja egyértelműen a szátán (שטָן
ָ ), a rosszat akaró égi vádló78 megzavarása,
amint kiderül az a fújás előtt mondott Tanah-i részletekből79 összeállított mondatok
kezdőbetűiből, melyek a (! = קרע ַשטןTépd szét a szátánt!) mondat betűit adják, így
hivatottak jelezni azt az elvárást, hogy a vádló vádaskodásai ne kerülhessenek az Égi
Ítélőszék elé..
Egy érdekes hászid80 történet így illusztrálja a szátán, az égi vádló megzavarását: Reb
Hehsel81 kisgyermek korában egyszer sófárfújás előtt evett, holott nem szabad ezt
tenni.82 Apja kérdőre vonta, mire a gyermek így felelt: Hiszen az egész sófárfújás arra
való, hogy összezavarjuk a szátánt, ezért én arra gondoltam, hogy ha eszem, akkor azt
fogja gondolni, hogy a zsidók már megfújtak sófárt, így semmi értelme sincs, hogy ezek
után ő elmenjen minket bevádolni.83
A ros hásánái sófárfújás hivatott arra is, hogy a netalán ekkor hozott kedvezőtlen égi
bírósági ítéletet megfordítsa, jóra fordítsa. A midrás így ír erről: „Rabbi Jehuda, rabbi
Nachman fia mondta: .” ָעלָה ַאֱֹלהִּים ַבִּתְ רּועָה ַי ְהוָה ַבְקֹול ַשֹופָר- Felemelkedett az Örökkévaló
harsogásban, Isten a sófár hangjában.”84 Amikor az Örökkévaló felemelkedik az ítélkezés
trónjára, az ítélkezés szándékával teszi, ahogy mondja a szöveg: “Felemelkedett az
Örökkévaló harsogásban…” (az Örökkévalónak ez a neve: אֱ ֹלהִּים, az ítélkező
tulajdonságára utal). Majd amikor a zsidók kezükbe veszik sófárjaikat, és fújnak Isten
78

Például: Jób könyvének első két fejezetében a szátán az egyik főszereplő. A héber szövegben a szátán név
köznévként szerepel, „vádló” jelentésben. A többi „angyallal” együtt ő is Isten szolgája, aki „szerte-széjjel
bolyong a Földön” (I,7). Istennel polemizálva azt a lehetőséget kapja, hogy többször is megkísértse, és ezzel
próbára tegye Jóbot. Jób könyvében a szátánnak nincs független hatalma, Istentől kap fölhatalmazást a próbák
végrehajtására. A szátán a vádló szerepben Zehárjá könyvében is megjelenik (III,1-2), aki Jehosuá főpap jobb
oldalán áll, hogy vádbeszédet mondjon ellene, de Isten angyala megparancsolja neki, hogy hallgasson. A
Krónikák I. könyvében (XXI,1) a szátán ráveszi Dávid királyt, hogy megszámlálja a népet, amiért Isten
dögvésszel sújtja.
79
Siralmak III,56; Zsoltárok CXIX,160-122-162-66-108.
80
A hászidizmus a XVIII. század közepén indult zsidó karizmatikus mozgalom, irányzat, amely Lengyelország
délkeleti tartományaiban, Podólia és Volhínia területein jött létre. Maga a hászid elnevezés a heszed (jámbor,
ragaszkodó, hű, lelkes híve valakinek vagy valaminek) szóból származik.
81
Avraham Jehosua Heshel ( אברהםַיהושעַהעשיל- „Ohev Jiszrael): 1748-1825. Később ő lett az ún. „aptai cádik”.
82
Lásd: Kicur sulhán áruh, VIII,2.
83
Idézi: Izrael fohásza. A zsidó újév imarendje. (Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület-Bp.,
1997) p. 210.
84
Zsoltárok XLVII,6.
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előtt; feláll az ítélkezés trónjáról és átül a kegyelem trónjára, ahogy az idézet második
részében áll: “…Isten a sófár hangjában” (az Örökkévalónak ez a neve: י ְהוָה, a kegyelmező
tulajdonságára utal). Tehát megtelik irántuk kegyelemmel, megkönyörül rajtuk, és
átfordítja az ítéletet kegyelemre.”85
A sófár hangjának hallgatása ros hásánákor Tóra-i utasítás: „A hetedik hónap első napja
legyen nektek szombati nyugalom, emlékeztető harsogással ()זִּכְרֹוןַתְ רּועָה...”86
Maimonides/RÁMBÁM így írt a sófár szerepéről, ros hásánával kapcsolatosan: "Annak
ellenére, hogy a kosszarv megfújása ros hásánákor írásbeli rendelkezés (Tóra-i utasítás),
szimbolikus, mert jelenti: Ébredj te alvó a te alvásodból és álmaidból, vizsgáljátok meg
cselekedeteiteket, gyakoroljatok bűnbánatot és emlékezzetek Teremtődre."87
A sófár rendszerint egy kos szarvából készül, de Magyarországon gyakran a
szarvasmarha szarvából készítették sófárt, pedig ezt a Misna88 és a Sulhán áruh89 is
egyértelműen megtiltotta.
A kosszarv hajlott, megtekert formája, „amint az ember meghajlik Isten előtt”,90 a
„félelmetes napok”91 mondandójára, hangulatára emlékeztet, miszerint meg kell hajolni
az Örökkévaló akarata előtt. Jellegzetessége a zsinagógai liturgiának az Unetáne tokef...
imaköltemény, melyben olvassuk az alábbiakat: "Egyszerre megszólal a nagy sófár, és
halk, suttogó hang hallatszik, az angyalok megdöbbennek, remegés vesz erőt rajtuk és
szólnak: az ítélet napja ez! Számon kérik még az ég seregét is az ítéletnél, mert Előtted
még ők sem ártatlanok, és a világba vetettek. Eléd lépnek, akár a juhok nyája. Ahogy a
pásztor megvizsgálja nyáját, azonképpen megszámlálsz bennünket és figyelsz minden élő
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Vájikrá rábá (Emor) 29:3.
M.III. XXIII,24.
87
ַשנִּיםַ ִּמשְ נתְַכֶםַ ְונ ְִּרדָ מִּיםַ ָהקִּיצּוַמִּ ת ְרדֵ מתְ כֶםַוְחפְשּו
ֵ ְ ָתּובַרמֶזַי ֵשַבֹוַכְלֹומרַעּורּוַי
ֶ
שנָהַ ְגזֵרתַהכ
ָ שתְ קִּיעתַשֹופָרַבְר ֹּאשַה
ֶ ַַאףַעלַפִּי
.בְמ ֲעשֵיכֶםַ ְו ִּחזְרּוַבִּתְ שּובָהַ ְוזִּכְרּוַבֹור ֲאכֶם
-Maimonides/RÁMBÁM: Misné Torá/Jád háházáká. Hilhot tsuvá 3,4.
88
Misna, Ros hásáná III,2. - . ִּמ ְפנֵיַשֶהּואַק ֶֶרן,כָלַהשֹופָרֹותַ ְכש ִֵּריןַחּוץַ ִּמשֶלַפ ָָרה
89
ַשופרַשלַראשַהשנהַמצותוַבשלַאילַוכפוףַובדיעבדַכלַהשופרו' כשריםַביןַפשוטיםַביןַכפופיםַומצוהַבכפופיםַיותרַמבפשוטים
Sulhán áruh, Oráh hájim 586,1. - .ושלַפרהַפסולַבכלַגוונאַוכןַקרניַרובַהחיו' שהםַעצםַאחדַואיןַלהםַמבפניםַזכרותַפסולים
90
Talmud, Ros hásáná 26b.
91
Héberül:  ימים נוראיםRos hásáná és a jom kipur napjának hagyományos elnevezése, hiszen ekkor dől el az
emberek jövendő sorsa a zsidó hagyomány szerint.
86
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lélekre, határt szabsz minden teremtménynek és megírod sorsukat. (...) De a megtérés, az
imádság és a jótékonyság elűzik a rossz végzetet."92
-Jom kipur napjának „kimenetelekor” is megfújjuk a sófárt. E nap utolsó,
rendhagyó imája a neilá (/kapuk/ bezárása), hiszen a hagyomány szerint ekkor
záródnak be az ég kapui, ekkor dől el véglegesen sorsunk ez évre, de ekkor ért véget
annak idején a Szentélybéli szent szolgálat is. A neilá ima befejezése után hétszer
kiáltunk fel, ahogyan annak idejében Élijáhu próféta győzelme után a nép kiáltott fel:
! „י ְהוָהַהּואַהָאֱֹלהִּים- Az Úr az I.-ten!”93. Ezt követően, az ünnepnap „kimenetele”, a csillagok
„feljövetele” után, megfújjuk a sófárt, mintegy „lefújjuk” az ünnepet.
Kohlbach Bertalan írta: „A néphit szerint a jóm kippúrt követő reggelen megjelenik a
Sátán az Úr színe előtt: Tegnap, hogy adták a megtérőt, megbánót, zsúfolásig megteltek a
templomok és ma már félig üresek. «Zu Gott’s Namen!» Isten igazolására! Szólt nekünk
apátlan kis árváknak nagyanyánk; siessetek a reggeli imához! Hadd szégyenüljön meg a
Sátán és ismerje el Isten irgalmasságának ( )מִּדתַהָר ֲחמִּםjogosultságát.”94
-Jom háácmaut95 napján is sok helyütt szokássá vált megfújni a sófárt, utalva a
„megváltás kezdetére” (שית ַ ְצ ִּמיחת ַ ְג ֻׁאלָתֵ נּו
ִּ )רא,
ֵ a zsidóság visszatérésének lehetőségére a
régi-új országba, az Örökkévaló által ígért földre, hazába.
-A sófár hangja adta hírül Jeruzsálem városának újraegyesítését az 1967-es
háború során, mikor az Izraeli Védelmi Erők (közismert betűszóval: CÁHÁL) főrabbija
(Slomo Goren) megfújta a sófárt, az úgynevezett Siratófalnál. Ugyanazt a sófárt fújta meg
a főrabbi, amelyet 1956-ban, a Szináj/Sínai-hegyen is megfújtak, mikor a Szueziháború96 során az izraeli csapatok elfoglalták a félszigetet és a hegyet is.97
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OR-ZSE ÜNNEPI IMÁDSÁGOSKÖNYV IV. (OR-ZSE-Bp., 2008) pp. 306-308.
Királyok I. XVIII,39.
94
Kohlbach Bertalan. A kürt szava. Adatok a zsidó néprajzhoz címmel. In: IMIT Évkönyv - 1915. (Bp., 1915) pp.
121-145 pp. Újra kiadva: Uő.: A zsidó néprajzról. (Gabbiano Print-Bp., 2007) /Magyar Zsidó Tudományok 4.
kötet/ pp. 46-59.
95
Lásd, pl.: Oláh János: Judaisztika. (Gabbiano Print Kft-Bp., 2009) pp. 73-74.
96
Lásd, pl.: http://mult-kor.hu/cikk.php?id=15288 -2015.10.18;
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1957_aprilis_24_veget_er_a_szuezi_valsag/ -2015.10.18.
97
SHOFAR. In: Encyclopaedia Judaica. / Ed. Michael Berenbaum and Fred Skolnik. 2nd ed. Vol. 18. (KeterJerusalem, 2007) p. 508.
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-Az „Élet Menete” (The March of the Living/)מצעדַהחיים, amely azért jön létre évrőlévre, hogy „együtt róhassák le kegyeletüket a holokauszt áldozatainak emléke előtt és
tegyenek hitet a társadalmi szolidaritás, valamint a demokratikus politikai kultúra
mellett”98 is a sófár hívó hangjára indul el Budapesten, évről-évre.
Amint láttuk a sófár különféle, fontos gondolatokat, emlékeket testesít meg, ilyenképpen
e „hangszerszám”, a maga sajátos hangzásával és szimbólumaival jelentős tartalmakat
hordoz a bibliai időktől napjainkig, sőt a zsidó néphit szerint, majd a Másiáh (Messiás)
eljövetelének hirdetése is a sófár hangjával történik, Jesájá próféta szavait mindig a saját
korukra értelmezve:
… ” ְו ָהי ָה ַביֹום ַההּוא ַי ִּתָ קע ַבְשֹופָר ַגָדֹול- És lesz ama napon, megfújják a nagy sófárt, és
visszatérnek az elveszettek Asszíria földjéről, és akik kiűzettek Egyiptom földjére, és
leborulnak az Örökkévaló előtt a szent hegyen, Jeruzsálemben.”99

SÓFÁR: A szerző személyes tulajdona

98
99

Lásd: http://www.eletmenete.hu/bemutatkozas -2015.10.06.
Jesájá XXVII,13.
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