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os hásáná napján azt szoktuk kérni, hogy „legyen akaratod szerint, 
Örökkévaló Istenünk, hogy újíts számunkra egy jó és édes évet”. 

Vajon mit jelenthet az, hogy „újíts” számunkra? Mi az, hogy „új” év? 
Tudjuk, mit jelent az, hogy felújítunk egy lakást. Vagy hogy veszek 
egy új cipőt. Amit felújítok, az megváltozik az eredeti kiinduláshoz 
ké pest. Ami új, az még nem volt. De milyen változás áll be egy új 
év ben? Látszólag minden pontosan ugyanaz marad. Ugyanaz az 
em ber maradok, ugyanabban a környezetben, ugyanazokat a te vé
kenységeket végzem, mint eddig. Salamon király is megmondta: „én 
kol chádás táchát hásemes”, nincsen semmi új a nap alatt. 

„Ha hallgatva hallgatni fogtok a parancsolataimra…” (5Mózes 
11,13.) Úgy értelmezik Bölcseink ezt a kettős kifejezést, hogy 
„ha hallgatsz a régire, hallani fogod az újat”. (Szuká 46b.) Rási: ha 
hallgatsz a régire, átismételed azt, amit már tanultál, hallani fogod az 
újat, meg fogsz érteni új dolgokat a régiekből. Tehát Bölcseink szerint 
az újdonságot, csak a régin keresztül lehet elérni. Ez igazán meglepő 
állítás! Miért kéne nekem azért ismételgetnem olyan dolgokat, ame
lyeket már megtanultam, hátha észreveszek valamit, rájövök valamire, 
amit eddig még nem értettem, ahelyett hogy becsuknám azt, amit már 
tanultam, és elkezdenék valami teljesen újat tanulni, amiben egész 
biztosan csak újdonságokat fogok találni? Azt hiszem, hogy ugyan 
igazán zsidósan hangzik: „ha újat tanulsz, az igazából nem új, de ha a 
régit tanulod, akkor fogsz valami újat megérteni” – de amellett, hogy 
jól hangzik, jó lenne, ha valami értelme is lenne. 

Az igazság, hogy amikor valami újat tanulok, az valójában nem új. 
Az ugyanaz, mint az előző, csak más ruhában. Más téma, más fo
gal makkal. Egy új téma tanulása mennyiségi gyarapodás. Ha az újat 
is elolvastam, akkor van még egy témám, amelyet felszínesen tudok, 
ér tek. Ha belegondolunk, hogy mi az, amit igazán élvezni szoktunk 
egy új könyv olvasásánál, akkor rájövünk, hogy azt, amikor valami 
ál talunk már ismert fogalom, téma újszerű megfogalmazásával ta lál
kozunk. Miért? Mert a már általam ismert fogalmat értettem meg 
mélyebben. Ez már minőségi gyarapodás. Ez már egy teljesen más vi
lág. Ez egy általam eddig nem ismert szint. Erre a szintre csak a régin 
ke resztül lehet eljutni. 

Az ember nem képes újdonság, szenzáció nélkül élni. Ez élteti. De 
muszáj megértenünk, hogy tényleg nincs semmi új a nap alatt. Per
sze az ember és a körülötte levő társadalom, világ látszólag rengeteget 
változott az elmúlt évezredekben. De ebben valójában nincs semmi új. 
Lé nyegében ugyanaz, csak kicsit más formában. De ezt magunkban 
is érezhetjük. Az újdonság felfrissíti az embert. Ki az, aki egy óra 
face bookozás után úgy kel fel a géptől, hogy azt érzi, szellemileg fel
fris sült. Pedig másodpercenként áradtak felé az új és új információk. 
Mi ért nem frissít? Mert ez csak a felszínes világ, amelyben mindig 
ugyan az ismétlődik, más és más ruhában. Valódi újdonságérzet csak 
ab ban van, ha az emberben magában megnyílik a megértésnek vagy 
egy cselekvésben a motiváció tisztaságának egy újabb szintje!

Az új év, az igazából régi. Semmi új nincs benne, ugyanaz, mint 
ta valy. Pontosan emiatt van meg benne a valódi újdonság lehetősége.

Kérünk, Teremtő, újíts számunkra egy jó és édes évet!
Lativ staff 

R

"וזאב וגב אפשטיין הי לידידנו היקר ר  
 מזל טוב להולדת הבן !
 כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה לחופה ולמע"ט
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Szentély idejében, jom kipur1 napján egy különleges 
szertartást végzett a kohén gádol, a főpap.

„És Izrael fiaitól vegyen két bakkecskét bűnáldozat
nak…   És vegye a két bakkecskét, és állítsa azokat az 
Örökkévaló elé a Találkozás sátrának bejáratához. És 
vessen Áron sorsot a két bakra, egyik sors az Örök ké
valónak, a másik Ázázélnek. És áldozza fel Áron azt a 
bakot, aminek a sorsa az Örökkévalónak volt, és csinál
ja azt bűnáldozatnak. És azt a bakot, aminek a a sor
sa Ázázélnek volt, állítsa élve az Örökkévaló elé, hogy 
engesztelést szerezzen rá, és küldje el azt a sivatagba.” 
(3Mózes 16:5-10.)

Ehhez hasonló szertartást nem végeztek az év egyik 
más napján sem. Különlegessége nem csak abban rejlik, 
hogy nem fedi fel, misztikus homályban hagyja annak 
a titkát, vajon ki vagy mi lehet az az Ázázél. És nem is 
csak ebben a különös sorshúzásban, amely által a két tel
jesen egyforma kecskebakról eldőlt, hogy melyiknek mi 
lesz a „sorsa”. Hanem az is figyelemre méltó és külön
leges ebben a szertartásban, hogy az engeszteléshez két 
külön „irányra” volt szükség. Az egyik bakot feláldozták 
a Szentélyben, „belül”, a másikat elküldték a pusztába. 
Vajon miért volt szükség mindkét „irányra”?

A következő rövid és tömör értelmezést hallottam erre 
egy pár évvel ezelőtt Rav Slomo Wolbétől zc”l: az a kecs
kebak, amelyiket beviszi a kohén gádol a Szentélybe, az 
olyan típusú bűnökért szerez engesztelést, amikor az em
ber egy külső dolgot helyez belülre, az elküldött pedig 
az olyan típusú bűnökért, amikor egy belső dolgot helye
zünk kívülre.

Az emberben két világ találkozik: az olám pnimi, a bel
ső világ, és az olám chiconi, a külső világ. A külső világ a 
testünk  és a rajtunk kívül eső fizikai világ. A belső világ 
pedig az ember nem látható, mélyebb része, a belső tulaj
donságai, a lelkének a szintjei egyre beljebb, egészen ad
dig a pontig, amelyet sores nesámának, azaz a lélek gyöke
rének szoktak nevezni. Ez a legmélyebb pont bennünk, 
ahol szorosan hozzá vagyunk tapadva az Örökkévalóhoz. 
Nevezhetjük ezt a pontot úgy is, hogy az ember „önma
ga”, legmélyebb, legtökéletesebb és legigazibb „én”je. 

Az embernek kettős feladata van. Egyszerre kell mind
két színtéren helytállnia. Egyrészt nem tud és nem kell 

1 Az ünnepek rövid ismertetését lásd a 20  21. oldalon

elmenekülnie a fizikai léttől, sőt köteles állandóan aktív 
fizikai tevékenységet folytatni. Emellett állandóan építe
nie kell a belső világát, és igyekeznie kell minél inkább 
megközelíteni azt a pontot, amely az igazi és teljes „én”je.

A fizikai világ ugyan alapvetően nem más, mint az is
teni bölcsesség és kegyesség megnyilvánulása, másrész
ről azonban komoly kihívás az ember számára. A fizikai 
világ nagyon sok és sokféle élvezetet kínál. Ezek alapve
tően eszközök, melyek célja, hogy az ember és az emberi 
faj életben tudjon maradni, hogy kiegyensúlyozottak le
gyünk, és jó kedvvel végezhessük a valós feladatainkat, 
valamint többek között ezek által ismerhetjük fel  az iste
ni jóságot és gondviselést. Azonban mi képesek vagyunk 
arra, hogy ahelyett hogy eszközként használnánk ezeket, 
hálásak lennénk, hogy kapunk eszközöket a feladatunk 
eléréséhez, ehelyett inkább önálló célokká változtatjuk 
őket. Ebben nemcsak az a probléma, hogy nem úgy hasz
náljuk a világot, ahogy kellene, hanem az is, hogy ami
nek kívül kéne lennie, az belülre kerül. Az élvezetek hoz
záláncolnak minket élvezeteink forrásához, és ahelyett 
hogy megfelelő tiszta gondolatokkal ezeket az eszközö
ket egy magasabb szintre emelnénk, a gondolataink, ér
zéseink arra irányulnak, hogy hogyan érhetnénk el a célt, 
az élvezetet. Így a fizikai világ élvezetei töltik meg gon
dolatainkat, beáramlanak az ember belsőbb, mélyebb ré
gióiba. Az „én” érzetem tudatosan és tudat alatt abba az 
irányba kormányoz, ahol több fizikai élvezetet tudok el
érni. Ez határozza meg, hogy mit eszünk. Ez határozza 
meg a párválasztásunkat. Sőt, ez határozza meg az ál
talános világnézetünket is – ahogy Bölcseink mondják: 
a zsidók nem szolgáltak bálványokat, csak azért, hogy 
megengedetté váljanak számukra a szexuális tilalmak. 
És természetesen mi másból élünk, ha nem abból, hogy 
másoknak eladunk (nem feltétlenül pénzért) élvezeteket, 
hiszen arra mindenki vevő. Persze mindezt nem valljuk 
be magunknak, és általában nem tudunk erről, nem is 
akarunk tudni. Jom kipur engesztel azért, hogy az egy
szerű fizikai világ élvezeteivel töltöttük meg önmagun
kat. De azért ez nem automatikus, nekünk is kell valamit 
tennünk. A fizikai világban élünk, és szabad élvezni a fi
zikai világot. De nem ez „az ember”. Ezek csak eszközök, 
amelyeknek el kell érniük a céljukat, és nagyon vigyáz
nunk kell, hogy ne váljanak céllá, és ne kerüljenek be a 
belső világunkba.

Két	kecskebak,	egy	sátor	
és	négy	növény
Domán Sije
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Ami pedig a belső világunkat illeti – ha egyáltalán 
bármit is tudunk róla – az az alapszabály, hogy: „hácnéá 
lechet im elokechá”, azaz, szemérmesen járj az Is te ned
del. (Micha 6,8.) A szemérmesség nem más, mint elrej
teni valamit. Aki szemérmesen öltözködik, az elrejti a 
testét. Aki szemérmesen viselkedik, az elrejti önmagát. 
Szemérmesen járni az Örökkévalóval annyit jelet, hogy 
rejtsd el az Örökkévalóval való kapcsolatodat. Az a belső 
világban zajlik, és ott is kell maradnia. Vajon miért szük
séges ez? Mert a belső világot csak befele tudjuk építe
ni. Az építésre való motivációnak is tisztán belsőnek kell 
lennie, és a végeredménynek is szükségszerűen rejtettnek 
kell maradnia a külső világtól. Ha az motivál egy pozitív 
környezetben, hogy ez az, amit a környezetem értékel, 
vagy egy negatív környezetben, hogy másmilyen legyek, 
vagy lázadjak a meglévő rendszer ellen – mindkét eset
ben valójában a külső világban próbálok általam ideális
nak képzelt szerepben díszelegni. A belső világ építése 
belül kezdődik, és belül fejeződik be. 

És ha valakiben felmerül a kérdés, hogy hát ez annyi
ra mégsem konstruktív, hogy a társadalom azon kevesei, 
akik abba fektetik az energiájukat, hogy építsék a bel
ső világukat, és esetleg sikerül is nekik valamit elérniük, 
majd végül szemérmességből  elrejtik ezt a külvilág elől! 
Hát ők csak saját magukért élnek? Nem éreznek semmi 
felelősséget embertársaikért? A válasz erre, hogy az, aki
nek épül a belső világa, annak érzékelhető kisugárzása 
van, és sokkal inkább irány és példamutató embertársa
inak szavak nélkül is, mint az, aki misztikus és érzelmes 
előadásokat tart a saját belső világáról.

Összegezve, jom kipur alkalom arra is, hogy újraren
dezzük és rendbe tegyük azt a két síkot, amelyen működ
nünk kell. A külső világot tartsuk meg „külsőnek”, ma
radjon eszköz, ami segít a valós célok elérésében. A belső 
világunk pedig maradjon tisztán belső, rejtett, amiről 
nem tud más csak az ember és a Teremtője. 

Így érkezünk el négy nappal később szukot ünnepé
hez, mely micváival segít minket abban, hogy ezt a meg
javított helyzetet állandósítani tudjuk. A szukoti micvák 
a sátorban lakás és a négyfajta növény. A sátor körbe
vesz minket. A mi sátrunk a pusztai sátor emléke. Mi 
volt a pusztai sátor? Nem más, mint hogy körbevettek 
minket az állandó isteni jelenlétet szimbolizáló felhők. 
Amikor mi a sátorban ülünk, lakunk, akkor ugyanez az 
isteni jelenlét vesz minket körbe. Ezt a jelenséget neve
zik úgy a kabalisták, hogy or hámákif, a körbevevő fény. 
Körbevesz minket az isteni védelem. Mitől véd meg min
ket? Nagyon vigyáz, hogy ne csússzunk bele a külső vi
lágba, és ne vesszünk el benne. Ne érezzük azt, hogy ott 
van az énüknek a helye. Ne érezzük, hogy ott, kint van 
a cél, és arrafelé kell törekednünk. Jom kipur után be
ülünk a szukába, a sátorba, hogy meg tudjuk tartani azt, 
amit elértünk jom kipurkor. Megvéd minket a külső vi
lág mágneses terétől. A külső világ marad kint, én pedig 
maradok bent. „Ki jicpenéni beszuko…”, mert elrejt en
gem a sátrában. (Zsoltárok 27:5.)

A négyfajta növény többféle dolgot is szimbolizál. 
Szim bolizálja az embert magát is. Illetve fajtái megfelel
nek az Örökkévaló négybetűs nevének betűivel – tehát 
szim bolizálják az Örökkévalót is. Amikor lengetjük a lu
láv csokrot, minden irány után visszahúzzuk befelé, a szí
vünk felé. A négyfajta növény micvája utal Isten és ember 
kapcsolatára, arra, aminek a helye belül van, a belső vi
lágban. Ezt nevezik a kabalisták úgy, hogy or pnimi, bel
ső fény. 

Szukot két micvája segít megtartani, sőt megerősíteni 
azt, amit elértünk jom kipurkor. A szuká, sátor, a körbe
vevő fényével megvéd minket kívülről, hogy ne zuhan
junk bele a külső világba, a lulávcsokor pedig megerősíti 
és továbbépíti belső világunkat, és tiszta, belső fénnyel 

tölti meg azt.     
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„És a hetedik évben szombatok szombatja legyen a földnek, 
szombat az Örökkévalónak – meződet ne vesd be, és szőlősö-
det ne szüreteld.” (Mózes 3., 25:4.) A zsidó naptár szerint 
most kezdődő 5775. év ún. smitá, azaz szombatév, amikor 
Izrael földjén különféle mezőgazdasági tilalmak érvényesek. 
Az alábbiakban ennek apropóján tanít minket a téma mai 
vonatkozásairól közösségünk vezetője, Keleti Dávid rabbi.

Izrael földjének különleges szentségéről ezt mondja a 
Teremtő a Tórában: „a föld az enyém, mert jövevények és 
lakosok vagytok velem”. (3Mózes 25:23.) A smitá év tilal
mainak ez áll a hátterében: hogy az ember ne érezze úgy, 
hogy ő rendelkezik a saját életéről, a sorsát a kezébe ve
szi. Más helyen ez így fogalmazódik meg: „[nehogy] azt 
mondd szívedben: erőm és kezem hatalma csinálta ne
kem ezt a nagy gazdagságot”. (5Mózes 8:17.) Dávid király 
az egész életről így mondja: „Jövevény vagyok én a föl
dön.” (Zsoltárok 119:19.)

Másrészt a hittel kapcsolatban is egy nagy parancsola
tot találunk ebben a témában: „Megparancsolom áldáso
mat nektek a hatodik évben, hogy hozza termését 3 évre.” 
(3Mózes 25:21.) Ugyanis bizonyos fajta növények esetében 
már a 6. évben megszüntetik a földművelést, és ilyenkor a 
6., 7., és 8. évben is szükséges biztosítani a megélhetést, 
amíg az új termény megérik. Ennek az ígéretnek a betel
jesülését napjainkban is tapasztalhatjuk, annak ellenére, 
hogy sok vélemény szerint a smitá parancsolata ma rab
binikus, mégis, azokban a közösségekben (mosávokban, 
kibucokban), ahol szigorúan betartják a smitát, olyan ter
més van 6. évben, hogy az valami hihetetlen.

A gyakorlatban a smitával kapcsolatban kétféle típusú 
törvényt találunk. Az első a termelőkre vonatkozik. Ezek 
a szabályok korlátozzák, hogy hogyan művelhetik bir
tokukat a hetedik évben. Azok a tevékenységek tilosak, 
amelyek segítik, hogy minél szebben nőjön, fejlődjön a 
termés a mezőn. Például összeszedni köveket a mezőről, 
ásni vagy száraz ágakat levágni a fáról. Az viszont meg 
van engedve, hogy megelőzzük a fák pusztulását, rom
lását. A második típusú törvények magukra a termések
re, fogyasztásukra, használatukra vonatkoznak. A smitá 
évben termett terméseken ugyanis ún. kedusá (szentség) 
található.

Az egyik legnagyobb borgyár Izraelben az utóbbi né
hány smitá év folyamán Rabbi Nissim Karelitz vallási 
felügyelete alá állította a termelést, a gyümölcsök gon
dozásától kezdve a bor legyártásáig. Tudni kell, hogy a 

szőlő nagyon érzékeny a metszésre, a felesleges ágak le
vágására, ezen múlik a megfelelő növekedése, érése. Ráv 
Karelitz úgy döntött, hogy ros hásáná előtt végezzék el 
a szőlő metszését. Ezt meg is tették, a mezőgazdasá
gi szakértők legnagyobb tiltakozása ellenére, akik azt 
mondták, hogy a metszést februárban kell megcsinálni, 
különben tönkreteszik az egész gyümölcsöst. Abban az 
évben olyan szép volt a termés, hogy az minden korábbi 
év eredményét felülmúlta.

„És lesz a föld szombatja nektek fogyasztásra.” (3Mózes 
25:6.) A legtöbb magyarázó véleménye szerint ez azt je
lenti, hogy a smitá évben termett gyümölcs fogyasztása 
meg van engedve. Rámbán értelmezése szerint azonban 
ez egy tevőleges tórai parancsolat: azáltal, hogy a smitá 
évben termett bort fogyasztjuk (akár a későbbi években 
is), azzal egy micvát teljesítünk. Micvá olyan gyümölcsöt 
enni, amelyen a smitá év szentsége van. A fogyasztás so
rán azonban van néhány további szabály, amelyre figyelni 
kell. 1. Nem szabad szemétbe dobni, ami már nem jó. Ha 
megromlott, az udvaron szokás külön erre a célra létre
hozott smitátárolóban tartani. Ha teljesen megromlott, 
akkor már szabad kidobni. 2. Ha smitá borral csinálunk 
hávdálát, akkor nem szabad a gyertyát a borba oltani (a 
megszokott szokástól eltérően). 3. Nem szabad olyasmi
re használni, amire nem szokás általában. Például a bor 
elsősorban ivásra való, ezért a smitá bort nem szabad fő
zésre, sütésre, ízesítésre használni.

Fontos a különbségtétel a zöldség és a gyümölcs kö
zött. Azok a zöldségek számítanak a smitá évben ter
mettnek, amelyeket ros hásáná után gyűjtöttek be. A 
smitá év szentsége a gyümölcsök esetében jóval később 
kezdődik: ha az ún. chánátá (rügyezés) ros hásáná után 
történt meg. A különböző gyümölcs és zöldségfajták fo
gyasztásának határidejével kapcsolatos dátumokat táblá
zatokban szokták meghirdetni (ilyet találunk pl. a www.
hamachon.co.il weboldalon).

A zöldségek esetében további szigorítás, hogy a smitá 
évben vetett zöldségek fogyasztása is tilos, akárcsak 
a tréflié (még akkor is, ha magától termett). Ez az ún. 
szfichin (vö. 3Mózes 25:5). Ennek dátumait is meg szok
ták hirdetni zöldségenként. A gyümölcsöknél ilyen 
nincs, ott csak a termelési tevékenység, illetve haszonért 
tör  ténő eladás van megtiltva. A zöldségeknél található 
szfich inhez hasonlóan a gyümölcsöknél is van egy máso
dik határidő, az ún. zmán hábiur. Ezt ebből a mondat
ból tanuljuk: „És lesz a föld szombatja fogyasztásra, nek

A	smitá	év	szabályai
Keleti Dávid rabbi
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tek, […] háziállatodnak és a vadállatnak, ami a földeden 
van, legyen minden termése fogyasztásra.” (3Mózes 25:6-
7.) Amíg a termés a földön megtalálható a vadállat szá
mára, addig lehet etetni a háziállatot is. Amint a termés 
elfogyott a földről, el kell távolítani a házból. (Peszáchim 
52b.) Ez az eltávolítás az ún. biur. Ennek mai módja a 
következő: a házban maradt gyümölcsöt ki kell vinni az 
utcára, és 3 tanú jelenlétében kijelenteni, hogy ez hefker 
(tulajdonos nélküli tárgy, melyet bárki szabadon elvihet). 
Ha elviszik, akkor nincs mit csinálni. Ha nem viszik el, 
akkor hazaviheti, és fogyaszthatja tovább.

Az izraeli rabbinátusról mondta nekem egy rabbi, 
hogy a smitá évben nagyobb veszélye van annak, hogy 
Európába izraeli termék kerüljön, mivel nagyon sok val
lásos zsidó nem vásárolja meg azokat a termékeket, ame
lyeket a nem vallásos termelők a smitá szabályokat fi
gyelmen kívül hagyva állítottak elő. Emiatt több árujuk 
marad, amelyet exportálniuk kell, hogy ne menjen tönk
re.

Mit csinál egy mai földműves Izraelben a smitá évben? 
Több helyen meg szokták szervezni, hogy ilyenkor idejük 
nagy részében a dolgozók Tórát tanuljanak. Ezenkívül 
időnként rabbik jönnek, akik előadásokat tartanak ne
kik az egész év folyamán. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, 
hogy nem foglalkoznak a termeléssel. Mint említettük, a 
növények védelme érdekében történő gondozás megen
gedett. Továbbá amennyi gyümölcs szükséges 3 étkezés
hez, annyit szabad leszedni a fáról.

Van ezenkívül egy engedély a tannaita korból, me
lyet ma is alkalmaznak: ez az ún. Ocár Bét Din (a bíróság 
raktára, forrása: Toszefta Sviit 8:1–2). Meg van engedve, 
hogy a bíróság foglalkozzon a birtokkal. Az ő küldöttjeik 
leszedhetik, majd forgalmazhatják a gyümölcsöt, de csak 
annyi pénzért, amennyi a költségük volt (ez lesz a gyü
mölcs „kiosztási díja”). Megállapítják a gyümölcs árát, és 
kiosztják a városban – nem boltokban, hanem olyan csa
ládoknál, akiknek például van otthon kellően nagy erké

lye, udvara, ahol lehetséges a gyümölcs kiosztása. A bét 
din megállapítja azt az összeget is, amelyet ezek a csa
ládok kapnak a munkájukért. A gyümölcs leszedésével 
pedig saját küldöttjeit bízza meg – aki nem más, mint a 
gyümölcs eredeti birtokosa, aki alkalmazottként kap fi
zetést munkájáért. Hiszen ő ismeri jól a terepet, ő ren
delkezik a megfelelő eszközökkel. Azok a gyümölcsök, 
amik a zmán hábiur idejében a bét din birtokában áll
nak, mentesülnek a biur fent leírt kötelezettsége alól. 
Ugyanakkor például a permetezést nem lehet úgy meg
engedni, mint más években.

Sokszor ezek a gyümölcsök nem annyival olcsóbbak, 
mint várnánk, mert a bét din nem annyira rutinos, mint 
az eredeti termelő. A tárolás, szállítás költségei gyakran 
nagyobbak, mert nincsenek meg a megfelelő kapcsolata
ik. A fent említett smitá évben termett bor is ilyen Ocár 
Bét Dintől vásárolható meg, ennek ára igazán alacsony 
szokott lenni, az eredeti árnak nagyjából harmadáért 
kapható.

Van egy fontos vita a nem zsidó (jellemzően arab) 
tel kén smitá évben nőtt terméssel kapcsolatban. A Bét 
Joszéf (Jore Déá 331) véleménye szerint az ilyen gyümölcs 
nem rendelkezik a smitá szentségével, míg a Mábit (1:21) 
szerint rendelkezik. Ennek az a következménye, hogy 
a piacon lehete szabadon vásárolni a nem zsidók által 
termelt árut. Ha van benne szentség, akkor nem szabad 
vásárolni, még akkor sem, ha arab területről származik. 
Mindkét vélemény megegyezik viszont abban, hogy a 
szfichin tilalma nem vonatkozik a nem zsidó tulajdonú 
zöldségekre.

A szentség azt jelenti, hogy lemérni sem szabad az 
árut. Azt meg lehet tenni, hogy kimegyek a piacra, és 
megmondom az eladónak, hogy szilvára van szükségem. 
Ezután teletöltök egy zacskót szilvával, és mondom az el
adónak, hogy ne mérje meg, és nem is fizetem ki azon
nal. Az eladó ránézésre megállapítja az árát, amit a pia
con való vásárlás után kifizetek. Ezáltal érjük el azt, hogy 

a gyümölcsöt a piacon nem vásároltam, hanem 
ajándékba kaptam, ugyanúgy, ahogy az eladó is 
ajándékba kapta az árának megfelelő összeget, 
egy kis idővel a tényleges vásárlás után.

A fent említett vitában a régi jeruzsálemi kö
zösség rabbijai a Bét Joszéf könnyítő vélemé
nye szerint döntöttek. Így akik ezt a hagyo
mányt követik, vásárolhatnak a smitá évben a 
hagyományos módon is a nem zsidóknál ter
mett gyümölcsből, sőt zöldségből is. Azonban 
ez a kivétel, ma a legtöbb vallásos közösség (a 
Cházon Is döntésére támaszkodva) a Mábit vé
leményét követi a kérdésben.

Szerkesztette 
Szántó-Várnagy Binjomin Zeév
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bban a csodálatos dalban, amelyet Mózes a közösség
hez intéz, arra kéri a zsidó népet, hogy úgy gondol

janak a Tórára, vagyis Istennel kötött szövetségükre, mint 
az esőre, amely a földet öntözi. „A tanításom hulljon, mint 
az eső, és a szavaim, mint a harmat, mint zivatarok az új 
fűre, mint bőséges eső lágy növényekre.”

Isten szava olyan, mint az eső a száraz talajon, életet hoz, 
és megnöveszti a növényeket. Sokat tehetünk ugyan a sa
ját erőnkből: felszánthatjuk a földet, és elvethetjük a ma
gokat, de a legvégén a sikerünk olyasvalamin múlik, ami 
fölött nincs hatalmunk. Akármilyen sokat dolgoztunk, ha 
nem esik az eső, aratás sem lesz. Ugyanígy van ez Izraellel. 
Nem szabad abba a hibába esnünk, hogy arrogánsan kije
lentjük: „az én hatalmam és a saját karom ereje hozta meg 
nekem ezt a gazdagságot.” (5Mózes 8:17.)

Bölcseink azonban úgy érezték, még ennél is több van 
ebben a hasonlatban. A Szifri így magyarázza:

A tanításom hulljon, mint az eső: ahogy az eső is csak 
egy jelenség a természetben, mégis sok más jelenséget 
eredményez, mert mikor a fákra hullik, minden fa más 
gyümölcsöt terem a fajtájának megfelelően; a szőlő szőlőt, 
az olajfa olajbogyót, a datolyapálma datolyát, úgy a Tóra 
is egy, mégis abból származik a Tanach, a Misna, a tör
vények és a filozófia. Mint zivatarok az új füvön: ahogy 
a zivatar is a növényekre hullik, és azok attól megnőnek, 
valamelyik piros lesz, valamelyik zöld, fekete, fehér, úgy a 
Tóra hatására válnak egyesekből tanárok, bölcsek, igaz és 
hithű emberek. 

Csak egy Tóra van, de annak számtalan a jelentősége. 
Elősegít különféle tanításokat és érdemeket. A Tórát a kri
tikusai sokszor túlságosan sokat követelőnek tartják, mint
ha azt akarná, hogy mindenki egyforma legyen. A midrás 
ennek az ellenkezőjét állítja. Az esőhöz való hasonlítás ép
pen azt akarja hangsúlyozni, hogy a Tóra a legnagyobb je
lentősége, hogy mindannyiunkból a lehető legjobbat hoz
za ki. Nem vagyunk mind egyformák, és ezt a Tóra sem 
várja el. Ahogy egy híres Midras mondja:

„Amikor ugyanaz a pénzverő ver két érmét, azok egy
formák lesznek. Isten mindenkit ugyanarra a képmásra 
teremtett, a saját képmására, mégis mindenki különböző 
lesz.” (Misna Szanhedrin 4:5.) 

A különbségekre fektetett hangsúly visszatérő téma a 
zsidóságban, például mikor Mózes megkéri Istent, hogy 
válassza meg az utódját. Itt Mózes egy furcsán hangzó 
mondatot mond: „Jelöljön ki az Örökkévaló, az emberi
ség lelkének az ura, egy embert a közösség elé.” (4Mózes 
27:16.) Ezt Rási így kommentálja: „Miért használja a Tóra 
ezt a kifejezést (»az emberiség lelkének az ura«)? Mert 
Mózes azt mondta: a Mindenség Királya, Te ismered min

den ember jellemét, és hogy nincs két ember, aki ugyan
olyan lenne, ezért válassz egy vezetőt nekik, aki mindenki
vel a jellemének megfelelően tud bánni.”

A zsidó vezetőktől a legalapvetőbb követelmények egyi
ke, hogy képesek legyenek látni és tisztelni a különbsége
ket az emberek között. Ezt hangsúlyozza Maimonidész is 
a Tévelygők útmutatójában.

„Az ember, mint tudjuk, a Teremtés legmagasabb for
mája, és ezért ő áll a legtöbb alkotóelemből. Ezért van, 
hogy az emberi faj annyi különböző egyénből áll, hogy 
nem találunk két embert, akik egymás pontos másai len
nének bármilyen külső vagy belső tulajdonságukban. Ez 
a nagy változatosság és a társasági élet szükségessége lé
nyeges alkotóelemei az emberi természetnek. Azonban a 
társadalom jóléte szempontjából fontos, hogy legyen egy 
vezető, aki szabályozza az emberek cselekedeteit. Neki kell 
minden hiányosságot pótolnia, minden felesleget eltávolí

Háázinu

A	tanításom	hulljon,	
mint	az	eső
Chief Rabbi Lord Jonathan Sacks
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Minden színre szükség van.

mindannyiunkból a lehető 
legjobbat hozza ki



9

Forrás ∑ A Latív alapítvány időszaki kiadványa ∑ 2014. október

tania, előírnia a megfelelő viselkedést, hogy a természetes 
különbözőségeket kiegyensúlyozza a törvény egységessé
gével, és kialakulhasson a társadalmi rend.” (11:40.)

A politikai probléma, ahogy Maimonidész látja, az az, 
hogy hogyan legyenek szabályozva az emberek ügyei oly 
módon, hogy az egyén tiszteletben legyen tartva, és köz
ben ne keletkezzen káosz. Hasonlót állít egy meglepő rab
binikus tanítás is:

Bölcseink tanították: ha valaki lát egy tömeg izraelitát, 
azt mondja: áldott legyen Ő, aki felfedi a titkokat, mert 
minden elme különbözik egymástól, mint ahogy minden 
arc különbözik egymástól. (Berachot 58a.)

Arra számítottunk volna, hogy az áldás a tömeg nagy
ságát hangsúlyozza majd, az embereket kollektívan. Egy 
„tömeg”, egy olyan nagy csoport, ahol az arcok különböző
sége eltűnik. Ehelyett azonban az áldás ennek az ellenke
zőjét emeli ki, hogy minden tagja a csoportnak még min
dig egy egyén, különböző gondolatokkal, reményekkel, 
félelmekkel és vágyakkal.

Ez igaz volt a bölcsek közötti kapcsolatokra is. A Misna 
(Szota 9:15) azt mondja: „Mikor Rabbi Meir meghalt, 
odalett, aki meséket írjon. Mikor Ben Azzi meghalt, oda
lettek a szorgalmas diákok. Mikor Rabbi Akiva meghalt, 
odalett a Tóra dicsősége. Mikor Rabbi Chániná meg
halt, odalettek a tettek emberei. Amikor Rabbi Josua 
Ketanta meghalt, odalettek a hithű emberek. Mikor Rabbi 
Jochanan ben Zakkai meghalt, odalett a tudásszomj. 
Amikor a Rabbi meghalt, odalett a szerénység és a bűn
től való félelem.

Nem volt egy bölcs sem, aki hasonló lett volna, mind
egyiknek volt valami kiemelkedő érdeme, amellyel hozzá
járult a közös hagyatékunkhoz. Ebben a tekintetben böl
cseink a tórai tradíciót folytatták, hiszen a Tanachban sincs 
egyetlen hős vagy hősnő sem, aki példaképként kellene, 
hogy szolgáljon. Az ősapáknak és az ősanyáknak mind tel
jesen különböző személyiségük volt, ahogy a Mózes, Áron 
és Mirjam is eltértek a jellemükben. A királyoknak, pa

poknak és prófétáknak teljesen különböző szerepük volt 
a zsidó társadalomban, sőt a prófétákról azt mondták böl
cseink: „Nem volt két egyforma stílusú prófécia.” Elijahu 
nagyon buzgó volt, Elisa kedves, Hosea a szeretetről be
szél, Amosz az igazságról. Jesájá látomásai egyszerűbbek 
és érthetőbbek, mint Ezékieléi.

Ugyanez igaz még a tóraadásnál is a Szinájhegyen, 
ahol minden egyes ember a saját értelmezésében hallotta 
ugyanazokat a szavakat.

„Az Örökkévaló hangjának ereje van.” (Zsolt. 29:4.) Ez 
azt jelenti, hogy minden egyén, a fiatal, az öreg és az egé
szen kicsi is a saját értelmezése szerint hallotta a hangját. 
Isten mondta Izraelnek: ne higgyétek, hogy sok isten van a 
mennyekben, mert sok hangot hallottatok. Tudjátok, hogy 
én egyedül vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.” (Semot 
Rábbá 29:1.)

A Maharsa szerint a Tórát 600 000 féleképpen lehet 
érteni és minden egyes ember képes arra, hogy egyéni 
meglátásai legyenek róla. A francia filozófus, Emmanuel 
Lévinas ezt így kommentálta:

„A tóraadás úgy nyer értelmet, hogy a  bennünk lakozó 
különlegességet szólítja meg. Mintha több ember lenne a 
teljes »abszolút igazság« előfeltétele, mintha minden em
ber a saját egyéniségéből fakadóan lenne képes arra, hogy 
az igazság egyegy egyedülálló oldalát mutassa meg, te
hát az igazság bizonyos részei sohasem lettek volna feltár
va, ha egyes személyek hiányoztak volna az emberiségből.

Dióhéjban tehát a zsidóság az e pluribus unum (egy a 
sokból) mondás ellenkezőjét hangsúlyozza. Azt állítja: az 
egyből – sok.

A teremtés csodája az, hogy a Mennyek egysége sok
színűséget eredményezett a földön. A Tóra az az eső, mely 
táplálja ezt a sokszínűséget, és lehetővé teszi, hogy olyanok 
legyünk, amilyenek csak mi lehetünk.

fordítás · Bálint Lea
forrás · aish.com
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Vezot

Az	önismeret	áldása
Rabbi Zev Leff

„…Mindegyiket a maga áldása szerint.” (1Mózes 49:28.)
Bölcseink mondják, hogy Jákob fel akarta fedni fiainak 

a végső megváltás idejét (kéc), de nem sikerült. Helyette 
megáldotta őket.

Ha Jákob eredeti szándéka a kéc időpontjának felfedé
se volt, hogy lehetett képes ehelyett minden előkészület 
nélkül azonnal áldásokat osztani? Másrészt vajon való
ban megáldottae Jákob a gyermekeit? Úgy tűnik, hogy a 
Tóra szerint mindegyikük egyedi áldást kapott – „mind
egyiket a maga áldása szerint” –, de Ruven, Simon és 
Lévi meg lett büntetve, és többüket különféle állatokhoz 
hasonlította.

A Midrás szerint a chet és tet betűk nem szerepelnek 
a törzsek nevében. Nincs chet – a két betű összeolvas
va, (azaz nincs bűn vagy hiányosság) a neveikben. Ezért 
gondolta úgy Jákob, hogy felfedi nekik az idők végét. De 
látta, hogy a kuf és cadik betűk – melyek a kéc (vég) szót 
alkotják – szintén nem szerepelnek a neveikben. Ezért 
gon dolta meg magát.

Ez azt jelentené, hogy a végső megváltás nem jár a zsi
dó népnek?

Egy másik midrás hozza a következő hasonlatot. A ki
rály bizalmasa haldoklott és odahívta a gyermekeit az 
ágyá hoz, hogy felfedje nekik a király által rábízott titko
kat. Mikor belekezdett volna, látta, hogy a király is ott áll 
az ágyánál. Azonnal átváltott, és arra intette a gyerme
keit, hogy adják meg a megfelelő tiszteletet a királynak. 
Ehhez hasonlóan Jákob a Messiás titkait akarta felfedni, 
de látta az ágyánál a Sechinát (az Örökkévaló jelenléte), 
és szégyenében áldást adott helyette.

Ez a midrás és a megelőző is arra utal, hogy a kéc idő
pontját nem felejtette el Jákob, csak eltitkolta. Egy má
sik probléma a második midrással, hogy mi a hasonlóság 
a király bizalmasával. Hogy lehet összehasonlítani Jákob 
áldásait azzal a figyelmeztetéssel, hogy tisztelni kell a ki
rályt, és engedelmeskedni kell neki?

A midrás azt mondja, hogy Izrael fiai nevének érde
mében „létezik az ég és a föld minden serege”. Mi olyan 
lényeges egy névben? A szent könyvek azt mondják, 
hogy egy ember vagy tárgy neve kifejezi annak lényegét. 
Ádám zsenialitása nyilvánult meg abban, hogy elnevez

te a világ minden teremtményét, ezáltal azonosítva őket 
a lényegükkel.

A Szentély építése előtt az Örökkévaló azt mondta 
Mó  zesnek, hogy tájékoztassa a zsidó népet: „Elneveztem 
őt Becálélnak”. Az Örökkévaló kihangsúlyozta, hogy a 
Becálél név adományozásával egyben rendkívüli képes
ségekkel is felruházta őt. Becálél történetéből azt tanul
juk, hogy kivétel nélkül mindannyian rendelkezünk vala
milyen egyedi tehetséggel, képességgel. Ezt az ajándékot 
fentről adományozták nekünk azzal a kifejezett szándék
kal, hogy azt a Tóra és a zsidó nép javára fordítsuk, ahogy 
Becálél is nyilvánvalóan azért kapta a tehetségét, hogy a 
Miskánt, a pusztai Szentélyt fel tudja építeni.

A midrás azt is mondja, hogy minden embernek több
féle neve van: amit az Örökkévaló adott neki, amit a szü
lei adtak, az a név, amelyen a barátai szólítják és minde
nekelőtt az a név, amire ő maga tesz szert. Mindenki meg 
van áldva különféle tehetségekkel és képességekkel. Egy 
részét közvetlenül az Égből kapja. Mások öröklöttek és 
a környezetből fakadnak. A legjelentősebb azonban az, 
amit a bennünk rejlő lehetőségek kifejlesztésével, valóra 
váltásával érünk el.

Ennek szellemében a midrás azt mondja, az ákédá 
(Izsák megkötözése) tetőpontjánál egy angyal felkiáltott 
„Ábrahám, Ábrahám!” – azaz „Ábrahám fent, Ábrahám 
lent”. Ekkor Ábrahám égi neve, mely tükrözte az ő iga
zi lehetőségeit, kiteljesedett, és összekapcsolódott a földi 
valójával.

A Talmud (Joma 20b) azt mondja, hogy a halál előtt 
a lélek felsikolt, és ezt hallani lehet a világ egyik végé

Beteljesíteni a benned rejlő lehetőségeket – ez vezet a végső megváltáshoz.

Mindenki meg van áldva 
különféle tehetségekkel és 

képességekkel.
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től a másikig. A volozsini Rabbi Chájim úgy magyaráz
za, hogy mielőtt valaki eltávozik erről a világról, az 
Örök ké va ló megmutatja neki, mivé válhatott volna, ha 
kihasznál ta volna a benne rejlő lehetőségeket és szembe
síti azzal, amit valójában elért. Mikor a lélek látja a sza
kadékot a kettő között, akkor felsikolt.

Miért mondják azt, hogy ez a kiáltás elhallatszik a „vi
lág egyik végétől a másikig”, és nem azt, hogy „a világ 
kezdetétől a végéig”? Talán a következőképpen magya
rázhatnánk: van egy vita a Talmudban (Megila) Rav és 
Smuel között, hogy vajon Hodu és Kus tartománya a vi
lág két végén találhatóe, vagy közvetlen egymás mellett. 
A Vilna Gaon szerint mindkettő igaz, mivel bármelyik 
két egymás mellett lévő pont a Földön a világ két vége, 
ha kelet felé utazunk vagy nyugat felé. Azaz ha a Földön 
lévő egy pontot csak egy pontnak látjuk, az jelentéktelen, 
de ha az egy távoli vég kezdetének tekintjük, akkor az 
körbefogja az egész világot.

A tehetség, a képesség és az adottság mind a lehető
ség egyegy pontja. Amennyiben ezek egyben végpont is 
lesznek, akkor jelentéktelenek. A lélek kiáltása ezen pon
tok sikertelensége miatt áthatol az egész világon.

A világ fejlődése és tökéletesedése azon múlik, hogyan 
teljesíti ki minden egyes zsidó a benne rejlő lehetősége
ket. Ebben a megvilágításban a világ a zsidó nép neveiért 
lett megteremtve. A midrás szerint a törzsek nevei utal
nak a végső megváltásra, mivel azokba van belefoglalva 
az a lehetőség, amely elvezet a világ végső megváltásához.

A Messiás eljövetelének két lehetséges időpontja van: 
az előre meghatározott határidő, vagy ezt megelőzően, 
ha kiérdemeljük. Jákob tekintetbe vette a gyermekei ne
vében rejlő tökéletességet. Nem volt chet, nem volt hiány a 
potenciális képességeikben. Azaz nem volt szükségszerű, 
hogy a Messiás késlekedjen a kécig, az előre elrendelt ha
táridőig. Jákob látta, hogy ha ők kiteljesítik a bennük rej
lő lehetőségeket, akkor a Messiás hamarabb el fog jönni. 
Ezért nem szerepel a kuf és a cadik betű sem a neveikben.

Ennek a fényében vizsgáljuk meg újra a király bizal
masának történetét a midrásban. Azt mérlegelte, hogy 
ha elmondja a gyerekeinek a király titkait, akkor ők eze
ket az információkat csak másodkézből fogják megtudni. 
Viszont ha rá tudja bírni őket, hogy tiszteljék a királyt, 
akkor ők is a király bizalmasaivá válhatnak és első kézből 
hallhatják a titkokat.

Hasonlóan, Jákob el akarta árulni a gyermekeinek a kéc 
időpontját. Azonban miután meglátta a bennük rejlő le
hetőséget, azt választotta, hogy azt árulja el nekik, amivel 
elkerülhető a kéc, és közelebb hozható a megváltás.

A legnagyobb áldás, ami adható, az ha felvilágosít
juk a másikat és megismertetjük önmagával. A misna 
(Pirké ávot 3,14) azt mondja: „Az ember értékes, mert az 
Örökkévaló képére lett teremtve, és még ennél is érté
kesebb, mivel el lett neki mondva, hogy az Örökkévaló 
képére lett teremtve.” A legnagyobb áldás az, ha az em
ber ismeri a képességeit és tehetségét, valamint tisztá
ban van a hiányosságaival és korlátaival; ez az az esz

köz, amelynek segítségével az ember megértheti, hogy az 
Örökkévaló milyen küldetéssel küldte őt erre a világra.

Jákob megértette, hogy a végső megváltás azon mú
lik, hogy a fiai mennyire használják ki a bennük, a ne
vükben rejlő lehetőségeket. Ahelyett hogy felfedte volna 
a megváltás határidejét, azt választotta, hogy megáld
ja őket azzal az önismerettel, ami segíthet a megváltás 
előbbre hozásában egy sokkal korábbi időpontra. Ebben 
az értelemben az általuk birtokolt képességek megisme
rése maga volt az áldás.

A Tóra befejezésekor az Örökkévaló adja, hogy a Tóra 
és a zsidó nép javára ki tudjuk teljesíteni a nevünkben rej
lő lehetőségeket, ezáltal elhozzuk a végső megváltást mi
nél előbb, a napjainkban.

Fordítás · G. Sz. 
Forrás · aish.com

Jákob

Ézsau
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„Az összes vad cserje még nem létezett a földön, és az 
összes vad növény még nem nőtt ki. Ez azért volt, mert 
Isten nem hozott vizet  a földre, és nem volt ember, aki 
a földet művelte volna… Isten az embert a föld porá
ból alakította, és az élet lehelletét lehelte az orrlyukaiba. 
Így az ember élő lény lett… Isten fogta az embert, és az 
Édenkertbe helyezte, hogy művelje azt és megvédje azt.” 
(1Mózes 2:5., 7., 15.)

A Tóra az emberi lét idealizált formáját mutatja be 
nekünk. Isten pontosan azért nem hozott esőt a földre, 
amíg az ember nem élt, mert a világ földjeinek megmű
velése kizárólag az emberek dolga: mint ahogy ezt látjuk 
a „hogy művelje azt és megvédje azt” versszakból.

A Talmud azt kérdezi: miért teremtették Ádámot 
egyedül, és miért nem Évával együtt? Azért, hogy min
den ember elmondhassa: csakis miattam lett teremtve a 
világ.

Ez a mi világunk. Ez egyszerre nagyszerű megtisztel
tetés, és hatalmas felelősség.

A következő kérdés az, hogy mit takar az Édenkert 
megművelése? Képzeljük el Ádám és Éva hétköznapjait. 
Milyen „munkát” végeztek a Pa ra dicsomban?

Egy midrásban találunk erre választ:
Az Édenkertben a föld kész péktermékeket adott. 

Ha fát ültettél, aznap nőtt rajta gyümölcs. A gyerekek 
ugyan azon a napon fogantak és születtek. Úgy születtek, 
hogy tudtak járni és beszélni. Az időjárás egész évben 
eny he és tavaszias volt.

Milyen munka volt a Kertben, amelyről a 
versszaknak az kéne mondania, hogy „mű
velje azt és megvédje azt”? Talán azt monda
nád: megmetszeni a szőlőtőkét, felszántani a 
földeket, és megrakni a bálákat. De hát nem 
nőttek a fák maguktól? Talán azt mondhat
nád: volt más munka, például a Kertet kellett 
öntözni. De hát nem folyt a Kerten keresztül, és öntözte 
azt egy folyó?

Akkor mit jelent a „hogy művelje azt és megvédje 
azt”? Hogy tovább fejlessze a tevőleges parancsolatok ál

tal, és megvédje a tilalmakkal. (Pirké D’Rebbe Eliezer 12, 
Rabbeinu Bachya.)

A tevőleges micvák által Isten a világért és az emberi
ségért való felelősség felé irányítja gondolatainkat és cse
lekedeteinket. A tilalmak pedig azt gátolják meg, hogy 
megsemmisítsük a világot.

Samson Rafael Hirsch rabbi szavaival élve:
A „hogy művelje azt és megvédje azt” mondat az em

ber egész erkölcsi viselkedését jelöli – a lelkiismereti 
vállalkozást arra, hogy azt tegye, amit elvárnak tőle, és 
mellőzze, ami tilos. Hiszen csupán az ember erkölcsös 
viselkedése által állhatnak fent a természet túléléséhez 
szükséges feltételek”.

Hogyan teljesített Ádám és Éva? A Tóra szerint:
Isten azt mondta Ádámnak: „Mert hallgattál a felesé

gedre és ettél a fából (amiről én kifejezetten azt mondtam 
»ne egyél belőle«) ezért a föld átkozott lesz miattad. Javad 
belőle szenvedésből lesz életed összes napjában… Az ar
cod verítékével fogsz kenyeret enni. Végül: visszatérsz a 
földbe, mert a [földből] lettél kivéve. Por vagy, és porrá 
leszel. (1Mózes 3:17., 19.)

Ádám és Éva esznek a gyümölcsből, és ezért kitiltják 
őket a Kertből. Isten azt mondja Ádámnak, hogy miat
ta egy átok ül majd az emberiségen. Míg az Édenkertben 
minden szükségletük biztosítva volt, most már dolgozni 
kell. És most a Tóra azt mondja, hogy dolgozni a megél
hetésért átok?

A nyugati társadalomnak nagyon tóraellenes néző
pontja van a karrierekről. Valamiért azt gondoljuk, hogy 
a karrierünk az egész létünk lényege, mintha az egésznek 
a végén a mennyországban dicsekedhetnénk, hogy vezér

Forrás ∑ A Latív alapítvány időszaki kiadványa ∑ תשרי תשע"ה

Berésit

Vissza	a	Paradicsomba
Rabbi Shraga Simmons

tegye, amit elvárnak tőle, és 
mellőzze azt, ami tilos

A kedvvel végzett hasznos munka az út…



13

Forrás ∑ A Latív alapítvány időszaki kiadványa ∑ 2014. október

igazgatóhelyettes lett belőlünk. Nagy valószínűséggel 
Is tent ez nem fogja annyira elkápráztatni.

A megélhetés kényszere átok. Mégis ma minden
ki magától rohan utána! Képzeljük el a következő 
for  gatókönyvet:

Adok neked évi 20 millió forintot. Ezért ott kell hagy
nod a munkahelyedet, és egy gyártósoron kell egyetlen
egy alkatrészt becsavaroznod. Mit mondasz? Túl unal
mas? Rendben, adok neked 30 milliót.

Most képzeld el, hogy elvállalod ezt a munkát. Nem a 
legizgalmasabb munka, de a pénz jó, és elvagy vele, és a 
hétvégéket élvezed. Pár hónap múlva megdöbbenéssel ér
tesülsz róla, hogy valakinek a szalag végén meg az a dol
ga, hogy az általad becsavarozott alkatrészt kicsavarozza.

Panaszkodsz a vezetőségnek, hogy ez abszurd módja 
az időd pazarlásának. Szóval megállapodnak, hogy mos
tantól autókat fognak gyártani. Elégedetten visszamész 
dolgozni. Pár hónap múlva kiderül, hogy az autókat csak 
arra használják, hogy több alaktrészt hozzanak a gyárba. 
Az egész egy bizarr körforgás!

Ismét panaszkodsz, és a vezetőség beleegyezik, hogy 
az autókat a dolgozók megkapják, hogy könnyebben jö
hessenek dolgozni. Ez még mindig furán hangzik, ezért 
beleegyeznek, hogy az olajcégek dolgozóinak adják őket, 
hogy ők be tudjanak járni dolgozni, hogy ők benzint tud
janak előállítani, hogy mi be tudjunk járni dolgozni több 
autót gyártani.

Ez a modern gazdaság ördögi köre. Nem emberek va
gyunk, hanem felhasználók. Természetesen semmi gond 
nincsen a piacgazdasággal. De kell, hogy legyen az egész 
mögött valami lényeg a puszta termelésen és felhaszná
láson kívül.

A Paradicsomba való visszatérés tehát a halhatatlansá
gunk eredetének felfedezését jelenti. Mindenki halhatat

lan akar lenni, de hogyan érjük ezt el? Új világrekordot 
állítunk százméteres sprintelésben? Megépítjük a legna
gyobb manhattani felhőkarcolót?

Persze, hogy nem.
Nemrég olvastam egy cikket Dean Ornishtól, aki hí

res orvos. Azt írta, hogy új élvezetet talált a munkájában, 
mert a motivációja megváltozott. 

– Megtanultam, hogy amikor a munkámat az egó ve
zérli, akkor magányos vagyok. Amikor a szolgálat szel
lemében közelítem meg, akkor sokkal boldogabb vagyok 
– mondta. (Newsweek, 1998. március 16.)

Ezt kell alkalmaznunk a saját életünkben, mert egyéb
ként egy átok miatt törjük magunkat, és sohasem térünk 
majd vissza a Paradicsomba.

A lelkünk mélyén mindenki vissza akar térni az Éden
kertbe. Az első lépés az, hogy észrevegyük, hogy az 
anya gi javakkal való szükségtelen foglalatosság egy átok. 
A célunk az életben az, hogy tovább építsük a világot, 
hogy műveljük azt, és megvédjük azt.

Kezdésnek képzeljük el, hogy valaki jelölt téged a 
Nobeldíjra az emberiség szolgálatában elért eredménye
id miatt. A díj 250 millió forint, csak el kell menni egy 
bizottság elé, ahol elmondod, mit fogsz azzal a pénzzel 
csinálni. Mit mondanál nekik?

Az Édenkert nem is annyira egy hely, mint inkább egy 
valóság. Olyan környezet, amelyben nincsen fájdalom, 
betegség, vita, féltékenység. Zsidó kifejezéseket hasz
nálva ez maga a messianisztikus kor definíciója: amikor 
minden visszatér az eredeti, édenkerti állapotába.

Jöjjön el minél hamarabb – még napjainkban.

fordítás · Horváth Árje
forrás · aish.com

Craig Hodgson képe
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mberi sajátosság, hogy nem vagyunk képesek békében 
élni. Ha nem természeti katasztrófák, járványok 

csök kentik a népességszámot, akkor mindig jön egy há
bo rú, terrorista akció vagy egyéb népcsonkítás. Arra, 
hogy miért ez az emberi sajátosság, a mai napig nem si
ke rült választ találnunk. 

Sok pszichológus, szociológus és egyéb társa da
lom tudós kutatja nap, mint nap e jelenség hátterét. Az 
embertelenség, ölni vágyás egyik legjobb példája a holo
ka uszt. Hatmillió zsidó, roma, meleg, pszichiátriai be
teg esett áldozatául, csak azért mert annak született ami
nek. Szomorú, hogy ma, a XXI. században egy olyan 
jelen ségre – a menekülésre – figyelhetünk fel, amely a 
II. világháború alatt és az azt követő időszakban volt jel
lemző. Ha negatívan látnám a dolgok jelenlegi állását, nem 
tartanám kizártnak egy harmadik világháború kitörését 
még a XXI. század első felében. Ennek oka nemcsak a 
kö vetkezőkben elemzendő modern antiszemitizmus, 
mely már elérte Európa utcáit is, hanem például az 
orosz–ukrán konfliktus és az arab országokban kitört 
for radalmak. 

Rengeteg cikk jelent meg a világsajtóban a 2010es 
évek ben tapasztalható új alijázási hullámról. 

A Newsweek munkatársa, Adam LeBor arra a kérdésre 
ke reste a választ, hogy miért hagyják el hazájukat a zsidók, 
milyen és mennyi antiszemita jelenség tapasztalható az 
öreg kontinensen. 

Ha az antiszemita jelenségekre vagyunk kíváncsiak, 
nem kell messzire mennünk, hamar találkozunk vele 
ha zánkban is. A cikk kiemeli a magyar helyzetet, meg
említi a Gyöngyösi Márton nevéhez kapcsolódó listázást 
is. Ezenkívül a Jobbik térnyerése is felkeltette az európai 
saj tó figyelmét. 

Azonban nemcsak Magyarországon nő a szélsőséges 
megnyilvánulások száma. Előítéletességvizsgálat alap
ján Görögország lakosságának 69%a rendelkezik va
la milyen típusú sztereotípiával. Franciaországban ez 
az arány 37 százalék, míg Belgiumban 27. Az úgy ne
ve  zett nyugati országok közül Svédországban 4 szá

zalékos, Hollandiában 5, míg NagyBritanniában 8 
szá  zalékos eme ráta. A keleteurópai országok közül ki
emel kedően magas az előítéletesség Lengyelországban 
(45%), Magyarországon (41%), míg Csehországban a 
leg alacsonyabb, 13 százalékkal. Azonban nem ennyire 
egy szerű leírni az egyes országokban tapasztalható elő
ítéletességet, valamint antiszemitizmust. Erre a legjobb 
példa Malmö városa. Mint a statisztikából jól látszik, 
Svéd országban igen alacsony az előítéletesség. Azonban 
az állam harmadik legnagyobb városában 2010 és 2012 
kö zött megháromszorozódott az antiszemita incidensek 
száma. 2012 októberében még bombát is robbantottak a 
zsi dó közösségi központban. 

Sokszor hallható, olvasható, hogy Franciaországból 
na gyon sok zsidó alijázik. 2011ben és 2012ben közel 
2000 francia zsidó hagyta el szülőföldjét. 2013ban pedig 
3289 fő. 2014 első negyedében 1778. Ha a tendencia 
foly tatódik, akkor ez év végére a szám megközelítheti a 
6000et. Franciaországban több mint 600 000 zsidó él. 
Csak az elmúlt néhány év alatt a zsidó lakosság több mint 
1 százaléka vándorolt Izraelbe. 

2006 januárjában kezdődött a zsidók elleni agresszív 
meg nyilvánulás a nyugateurópai országban. Ekkor ra
bol ták el a 23 éves mobiltelefonkereskedőt, Ilan Halimit. 
Halamit 3 héten keresztül egy Párizs melletti kisvárosban 
in zultálták, kínozták, majd megölték. Roger Cukierman, 
a Francia Zsidó Intézmények képviselője azt nyilatkozta, 
hogy „hosszú idő után Halami volt az első olyan zsidó, 
akit azért öltek meg, mert zsidó”. Sajnálatos módon a 

Modern	antiszemitizmus	
európában	és	a	francia	
alijahullám	
Miklós Dóri

e

Előítéletesség a kutató szemével.

a modern nácizmus, ami 
Franciaország elhagyására 

készteti a zsidókat
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kö zös ségi oldalakon tetemesen növekszik egyegy náci 
hitel veket valló személy követőinek száma. A francia ko 
mikus, Dieudonne náci köszönéssel hívja fel magára a 
figyelmet showműsoraiban és a szociális médiában, kö
vetői zsinagógáknál, holokausztemlékműveknél hasz
nálják üdvözlési módját. A humorista Dávidcsillagot vi
sel. Ám Dieudonne tagadja, hogy antiszemita volna. 

2012 májusában egy fegyveres férfi 7 embert gyilkolt 
meg egy toulousei zsidó iskolában. Az áldozatok között 
volt egy tanár és három gyermek. A merénylő dzsihádista 
volt. Cukierman úgy gondolja, hogy a dzsihádizmus a 
modern nácizmus, ami Franciaország elhagyására kész
te ti a zsidókat. 

Egy másik szakértő úgy véli, hogy a napi politika áll 
az antiszemita eszmék terjedésének hátterében. Amikor 
konfliktus van Izrael és az arabok között, egyből megugrik 

az antiszemita támadások száma. Az antiszemita attakok 
elkövetői között a muszlimok felülreprezentáltságát lát juk.

Számos zsidók ellen irányuló tettel találkozhatunk 
Nagy Britanniában és Belgiumban is. 2014. május 24
én a Brüsszeli Zsidó Múzeum előtt öltek meg embereket. 
Szak emberek nem csodálják, hogy ezen országokban 
szá  mos zsidó tagadja vallását, például nem mer kipát hor
da ni az utcán. 

Keresem, sokan keresik a zsidóellenesség okát. Egyér
tel mű magyarázatot nem találtam, ahogy más sem. 
Több összetevője van, és úgy gondolom, hogy kia la ku
lá sa, mértéke függ az egyén temperamentumától, szo
cia lizációjától, osztály és anyagi helyzetétől és számos 
egyéb dologtól. A helyzet nem jó, nem szép, de nem 
szabad hagynunk azt, hogy a félelem miatt bármit is fel
ál dozzunk életünkből! 

A napjainkban felfedezett ős- gravitációs hullámok alá tá-
masztják a Tórában leírt teremtéstörténetet, továbbá fel leb-
bent heti a fátylat az univerzum korát illetően.

„A tér fodrozódása tanúskodik az ősrobbanás be kö vet
keztének idejéről” – ahogyan Dennis Overbye fogalmaz a 
New York Timesban. Néhány évvel ezelőtt tudósok annak 
a lehetőségét tartották a legvalószínűbbnek, hogy az ős
rob banásnak minden bizonnyal több szakaszból kellett 
áll nia, mire elérte a mai méretét. A legdrámaiabb szakasz 
– az „infláció” szakasza, mely egyből az ősrobbanás 
után következett be – okozta azt, hogy az univerzum 
„gyor sabban tágul, mint a fény sebessége, mindez hi
he tetlenül rövid idő alatt”. Minden bizonnyal ez a tá
gu lási szakasz hozott létre gravitációs hullámokat – fel
té telezik a tudósok –, melyeknek kell, hogy nyomuk 
le gyen az univerzumban, hasonlóan, mint ahogyan az 
a kozmikus háttérsugárzásnál is van, melyet Penzias és 
Wil son észlelt 1964ben. Az elmúlt héten tudósoknak si
ke rült beazonosítaniuk ezeket a gravitációs hullámokat. 
Az ősrobbanás bizonyítást nyert ismét. Az ősrobbanás el
mélete volt az első, hogy a tudományos közösségek el
fo gadták azt a feltételezést, hogy az univerzumnak volt 
kez dete.

Könyvemben (Awesome Creation – Csodálatos teremtés) 
zsi dó perspektívából mutatom be az ősrobbanást, Mai

mo nidész gondolkodásvilága alapján. Az első fejezetben 
ki fejtem, hogy az ősrobbanás elmélete tudományos 
körökben évtizedekig vallási elméletnek volt titulálva. 
Aztán hogy az ősrobbanás elsőként érte el – szintén 
tudományos körökben – annak a gondolatnak az el fo
gadását, hogy az univerzumnak volt kezdete. Az, hogy 
kezdet, évszázadokon át tabu volt a tudomány szá má
ra. Kényelmesebb volt kitartani az arisztotelészi mo dell 
mellett, mely szerint az univerzum örök, így zárva ki Istent 
a képből. Simon Singht szavaival élve „[a]z örök univerzum 
egy húron pendült a tudományos közösségekkel… ha az 
univerzum öröktől fogva létezik, akkor nem volt szük
ség magyarázatra, hogy hogyan keletkezhetett, mikor 
ke letkezhetett, miért keletkezett, és KI által. A tudósok 
mint egy büszkék voltak arra, hogy megalkottak egy elmé
le tet az univerzumról, mely többé nem számítja bele Isten 
sze repét.” (Simon Singh: Big Bang. The Origin of the 
Uni verse, Harper Perennial, November 1, 2005, 79–80. o.)

1930 óta, amikor is Edwin Hubble felfedezte, hogy az 
univerzum tágul, és egyre inkább egyértelművé kez dett 
válni az univerzum keletkezésének ténye, az olyan sze
ku láris tudósok, mint Fred Hoyle, Eddington, Albert 
Ein stein mind csalódottabbak lettek. Erre reagálva írta 
Robert Jastrow: „Annak a tudósnak, aki az életét hi
te szerint élte, a történet véget ér, mint egy rossz álom. 

Az	ősrobbanás	visszhangjai
Rabbi Yosef Bitton
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Hol találkozik a modern fizika a vallással?
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Megmászni a tagadás legmagasabb fokait. Azon fá ra
doz ni, hogy elérje a csúcsot, és amint felküzdi magát az 
utolsó sziklaperemen is, ott várják azok a teológusok, 
akik már évszázadok óta ott voltak.” (Robert Jastrow: 
God and the astronomers. W. W. Norton and Company, 
New York – London, 1992, 104–107. o.)

Stephen Hawking könyvében, Az idő rövid történetében 
(A Brief History of Time) egy mondatban összefoglalja az 
okát, hogy a naturalista tudósok miért álltak ellen annak a 
tudományos elméletnek, mely az univerzum kezdetét fir
tat ja. „Mindaddig, amíg az univerzumnak volt kezdete, 
fel tételezhetjük, hogy van alkotója is.” Stephen Hawking: 
Black Holes and Baby Universes and Other Essays. 1993, 
133–135. o.

Ezek a tudósok visszautasították az ősrobbanás elmé le
tét, és megpróbáltak egy alternatív modellt találni, mely 
megkerülné a kezdet kérdését, de egyben kompatibilis 
lenne a táguló világegyetem már bizonyított fogalmával. 
Vannak elméletek, melyek azt állítják, hogy létezik több, 
párhuzamos univerzum, vagy a nagy reccs, vagy a rezgő 
univerzum (van kezdete és vége az univerzumnak, de ezek 
odavissza játszódnak le, tehát nincs olyan, hogy abszolút 
kezdet), vagy Hawking határok nélküli univerzuma (az 
univerzum olyan, akár az Északisark, amelynek nincs 
vége vagy kezdete). Ezen elméletek ama fő céllal let tek 
megalkotva, hogy elkerüljék a kezdet kérdéseinek ké
nyel metlenségét.

Ez a 13,5 milliárd év nem lehet az az idő, mely a teremtés 
óta telt el, hanem az, melyet az úgynevezett „infláció” ho
zott létre. Az ősrobbanáselmélet körül keletkezett csend 
fényében az olyan tudósok, mint Hawking, hangot ad
tak az időtényező kérdésének, azt éreztetve, hogy az ős

rob banáselmélet Istent kizáró elmélet, hiszen a vi lá got 
13,5 milliárd évesnek feltételezi, és nem 5774nek. Ér veik 
igen hatásosak voltak. Sok vallásos ember hiszi ma napság, 
hogy az ősrobbanás ellentmond a vallásnak a teremtés óta 
eltelt idő tekintetében mutatkozó alap ve tő különbségek 
miatt, figyelmen kívül hagyva azt a valószínűtlen egyezést, 
amely a héber Biblia első sza va (berésit – kezdetben) és az 
ősrobbanáselmélet leg fon to sabb újdonsága között van – 
nevezetesen hogy valóban volt kezdet. 

Könyvemben megpróbálok megoldásokat találni annak 
az időbeli eltérésnek a kérdésére, amely a tudomány és 
a zsidó források között mutatkozik. Az egyik közülük, 
hogy a modern fizika szerint tér és idő kölcsönösen 
összefüggenek. A tér tágulása óhatatlanul az idő múlása 

is. Az univerzum tágulása, ha mást nem is, de az il lú zi
óját kelti annak, hogy telik az idő, azaz ha adott A és B 
bolygó, melyek fényévmilliárdnyi távolságra vannak egy
mástól, ezeket vizsgálva feltehetjük, hogy évmilliók kel
let tek nekik olyan messzire kerülni egymástól.

A 13,5 milliárd év talán nem a teremtés óta eltelt idő, 
ha nem az az idő, amely az univerzum teremtése során 
ke letkezett Isten által. Nyilvánvalóan az Örökkévalónak 
nem volt szüksége az ősrobbanásra ahhoz, hogy elindítsa 
az univerzum tágulását. A gravitációs hullámok pedig 
talán csak az isteni teremtés első lépései. Köszönet a mo
dern tudomány fejlődésének, egyre inkább megértjük a 
te remtés körüli kérdéseket, és talán megoldást találunk a 
tudomány és a vallás közötti különbség rejtélyeinek meg
oldására is.

fordítás · Schwarcz Péter 
forrás · aish.com

az ősrobbanás elsőként érte el annak a gondolatnak az 
elfogadását, hogy az univerzumnak volt kezdete
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Mégis	kinek	az	élete?	–

Orvosok,	jog	és	shylock
Rabbi Akiva Tatz előadásának kivonata –

Silber Gábor

zrael állam jogrendszere sok szempontból a nyugati 
(főleg brit) jogrendszerek mintáját követi. A zsidó 

jog, vagyis a háláchá alig jelenik meg a zsidó állam jog
rendszerében. Az egyik ilyen kivétel, amely szinte tel
je sen a háláchán alapszik, az orvosi jog. 1996ban a 
Kneszet elfogadott egy törvényt, amelyben deklarálták, 
hogy az életveszélyben levő betegeket az orvosok akár 
az akarata ellenére is megmenthetik. Vagyis akkor is, 
ha a beteg egyértelműen nem járul hozzá egy életmentő 
műtét elvégzéséhez, az orvos akár fizikai kényszert is 
alkalmazhat (!), és elvégezheti rajta a beavatkozást, ha ezzel 
megmenti az életét. Ez teljesen az ellentétes a nyugati, 
angolszász országokra jellemző megközelítésnek, ahol 
az egyén rendelkezik a saját élete felett. Kaliforniában 
például egyik az éjjel a sürgősségi osztályra behoztak 
egy életveszélyes állapotban levő AIDSbeteget, aki nem 
tudott lélegezni. A beteg kijelentette, hogy nem akarja, 
hogy megmentsék. Az orvos nem hallgatott rá, és akarata 
ellenére elvégezte rajta az életmentő beavatkozást. Ez 
az orvos most bíróságra kell járjon, mert beperelték 
az élethez való jog megsértéséért, valamint erőszakos 
támadásért. Ha elveszíti a pereket, akár el is tilthatják 
a praktizálástól Kaliforniában. A zsidó jog szerint ez 
teljesen nevetséges! Ha az orvos meg tudja menteni a 
beteg életét, az hiába tiltakozik, az orvos lefoghatja, és 
akarata ellenére megmentheti. Az angolszász or szá gok
ban az egyetlen kivétel az, ha gyerek életéről van szó. 
A szülő ha meg is tagadja a gyereke kezelésének en ge
délyét, az orvosnak nem kell rá hallgatnia, a szülő aka
ra ta ellenére megmentheti a gyereket. Az amerikai jo
gi nyelvezetben ezt ugyan nem igazán tórai érvvel 
tá masztják alá: „Az államnak érdekében áll a gyerek 
életben maradása”, a gyakorlati következménye mégis 
megegyezik a háláchá által előírttal: az orvos megmenti 
a gyereket, akármit is akar a szülő. Ami viszont nem 
egyér telmű az amerikai jogban, az embrió helyzete. 
Atlantában történt, hogy behoztak a korházba egy terhes 

nőt, aki erősen vérzett. Az ő állapota stabil volt, de ha 
nem végeznek rajta vérátömlesztést, a magzat meghal. A 
nő mégis megtiltotta az orvosoknak a vérátömlesztést, 

ar ra hivatkozva, hogy ő a J. tanúi szektához tartozik, 
ahol tilos a vérátömlesztés. Az orvos felhívott egy bí rót, 
és megkérte, hogy írjon neki egy bírósági végzést, amely
ben felhatalmazza őt a vérátömlesztésre. Ezután le fogta 
a hölgyet, majd elvégezte a vérátömlesztést, így meg
mentette a magzat életét.

Most térjünk vissza az izraeli joghoz. Említettük, hogy 
1996ban elfogadtak egy törvényt, amely felhatalmazza 
az orvost arra, hogy a beteg életét annak akarata ellenére 
is megmenthesse.

Ennek feltételei: 1. a beteg életveszélyes állapotban 
van; 2. a beavatkozás életmentő; 3. nincs más lehetőség 
megmenteni őt; 4. feltételezhető, hogy a beteg később 
hálás lesz.

Az első három pont eléggé érthető, de a negyedik fur
csán hangzik. Nézzünk erre egy esetet: 

A jeruzsálemi Sááré Cedek kórházban feküdt egy 23 
éves, rákos daganattól szenvedő lány, akinek az or vo
sok szerint nagyjából 9 hónapja volt hátra. Hirtelen bél
elzáródás alakult ki nála, ami akkut életveszéllyel járt, 
pár napon belül végzett volna vele. Meg kellett műteni, 
de ő tiltakozott. Az orvosok lefogták, elaltatták és el vé
gez ték rajta az életmentő műtétet. Másnap minden erejét 

I

Az orvos nem hallgatott 
rá, és akarata ellenére 

elvégezte rajta az 
életmentő beavatkozást.

Mert a testünk fölött Egyvalaki rendelkezik.
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összeszedve kiment a kórház kertjébe, és egy nagy csokor 
virággal tért vissza, amelyet az orvosoknak adott óriási 
hálálkodások közepette. Megkérdezték, miért ellenezte 
a műtétet? Feltételezték, hogy mivel úgyis halálos beteg, 
gondolta jobb hamarabb meghalni. A válasz azonban 
sokkal meglepőbb volt: „Félek a tűtől.” Egyszerűen 
csak olyan erős fóbiája volt a tűtől, hogy képtelen volt 
beleegyezni a beavatkozásba. A nyugati világra jellemző 
jog szerint hagyni kellett volna őt erős fájdalmak 
közepette napokon belül meghalni…

A Tóra egyik alapelve, hogy az ember nem rendelkezik 
a saját életével, saját testével. Az kizárólag Isten kezében 
van. Shakespeare híres (erősen antiszemita) drámájában, 
A velencei Kalmárban Shylock, a zsidó kereskedő kölcsönt 
ad Antoniónak. Biztosítékként pedig, amennyiben nem 
tud fizetni, Antonio testéből egy húsdarabot kér. A XX. 
századi rabbi Zevin hozzáfűzi, hogy a háláchá alapján 
ez teljesen érvénytelen szerződés. Ugyanis Antonio nem 
rendelkezik a testével, így nem adhat belőle senkinek.

A Talmud szerint az ember nem tanúskodhat saját 
maga ellen. Továbbá ha egy zsidó tanúskodik saját maga 

és egy társa ellen, hogy együtt elkövettek egy bűnt, a 
bét din (vallási bíróság) elfogadja a tanúságát a másikkal 
szem ben, de saját magával szemben nem. Mi ennek 
az oka? A Talmud szerint az ember nem tanúskodhat 
saját rokonai ellen. És ki a legközelebbi rokona az em
bernek? Saját maga! Rábbi Dávid ben Zimri (Rádbáz) 
középkori egyiptomi rabbi szerint ez csak azokra a 
bűnökre vonatkozik, melyeknek a büntetése halál vagy 
korbácsütés. Ugyanis ezekben az esetekben az ember 
saját élete, illetve testi épsége ellen cselekszik, ami tilos, 
mivel nem mi vagyunk a testünk és életünk urai. (Az 
előadás nem tért ki arra, hogy akkor a Rádbáz hogyan 
magyarázza, hogy mások ellen tanúskodhatunk, pedig 
mások teste és élete felett még annyira sem rendelkezünk, 
mint a saját magunké felett.)

Az előadás az alábbi link alatt tekinthető meg: 
https://www.youtube.com/watch?v=_hRu-PcgyPM
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zsidó élet a mai Németország területén már régóta 
dokumentálva van. Az első írott forrás, amely zsi

dó közösséget említ, Nagy Konstantin római császár egyik 
rendelete i. sz. 321ből. Ebben első alkalommal ruházta fel 
a zsidókat azzal a kiváltsággal, hogy a kölni Kúria, vagy
is a Városi Tanács tagjaivá választhatók legyenek. Ez azért 
érdekes, mert a közösség ekkor már elég nagy és fontos 
kellett, hogy legyen, ha az innen több mint ezer kilomé
terre uralkodó császár egyáltalán felfigyelt rá! A késő antik 
római Kölnben a zsidó polgárok akkor már aktívan részt 
vettek a város életében, és nagyban hozzájárultak Köln 
gazdaságának és társadalmának alakításában. Zsidó kö
zösségek ekkor minden nagyobb középeurópai városban 
léteztek, de írásos emlék legkorábbról csak a kölni közös
ségről maradt fenn. A Római Birodalom Alpoktól északra 
fekvő területei zsidóságának régészeti bizonyítékai erősen 
ellentmondásosak. Nem volt a Római Birodalom diaszpó
rájára jellemző zsidó építészet, az itentisztelet máig nem 
követel semmilyen speciális termet; egy tóraszekrény és 
egy minjen (tíz zsidó férfi, aki elmúlt 13 éves) bőven ele
gendő! Az is lehetséges, hogy a római Köln zsidó közössé
ge egy teljesen átlagos lakóházat használt zsinagógaként. 
Mivel a zsidók a Római Birodalom északi provinciáiban 
nem voltak sem üldözve, sem pedig egy lezárt városne
gyedbe kényszerítve, még egy védett mikve (rituális fürdő) 
építésére sem volt szükség. A táhárász hámispáchá (a nők 
testi és spirituális higiéniája), a férfiak spirituális fürdése az 
ünnepek előtt, valamint az edények, evőeszközök megme
rítése nem teszik szükségessé épített mikve létrehozását, 
hiszen ezekre a legtöbb természetes víz (pl. folyók) tökéle
tesen megfelel. 2011/2012ben Kölnben feltártak egy ró
mai kori trapézformájú medencét, ez azonban nem egyér
telműen azonosítható mikveként.

Zsidóság a korai középkorban
Ez a kép a zsidók szabad és egyenlő státuszáról draszti
kusan megváltozott a középkor folyamán. A Nyugatrómai 
Birodalom V. században bekövetkezett bukása és az azt 
követő népvándorlások zavaros időszakából nagyon ke
vés olyan forrás maradt fenn, amely KözépEurópa zsidó 
lakosságával kapcsolatos lenne. Nem tudjuk, hogy a vá
rosi zsidó közösségek képesek voltake túlélni a Római 
Birodalom infrastruktúrájának és gazdaságának összeom
lását, amely egyúttal a városi élet hanyatlását is okozta. 
Valószínűleg igen, mert a Karolingok idején (IX. század) 
az írásos emlékek a zsidókat az Alpoktól északra magától 
értetődően a társadalom részeként említik, például keres
kedők, orvosok, illetve az aacheni császári udvar követei. A 
német korai középkorban a zsidók 
helyzete kevésbé volt szabad és nyi
tott, mint a késői római antik idő
szakban, de már sok szempontból 
pozitív volt. A zsidók a bíróságokon 
nyilvánosan esküdhettek a Tórára, 
de a zsidó közösségeket csak ko
moly adók megfizetése árán kímél
ték meg. Amíg a bíróságok előtt 
egy zsidónak hét tanút kellett hoz
nia igazának alátámasztására, addig 
egy kereszténynek három is elég 
volt, és zsidó nem dolgoztathatott keresztényt vasárnap.

A „Sum” közösségek
A virágzó középkor kialakulásának időszakában a német 
területeken kialakultak a zsidó élet és oktatás híres köz
pontjai. A legismertebbek ezek közül a „Sum”háromszög, 
vagyis Speyer, Worms és Mainz közösségei. A „Sum” ki
fejezés e három város kezdőbetűiből álló rövidítés, amely 
héberül fokhagymát jelent. Érdekes ennek a nyelvi képnek 
az utóélete. Európai antiszemita toposzok egészen a XX. 
századig a zsidókat a fokhagymával, egész pontosan a fok
hagyma szagával kapcsolták össze – annak ellenére, hogy 
a német és keleteurópai zsidó hagyományban nem volt 
a fokhagymának olyan hatalmas jelentősége. A „Sum”
övezet szimbólumának a jelentése kifordított és negatív 
formában élt tovább a nem zsidó lakosság körében, az eu
rópai kollektív emlékezetben ilyen formában élte túl több 
száz évvel a „Sum”közösségeket…

fordítás · Silber Gábor

Védett,	eltűrt,	mégis	üldözött
zsidók	a	középkori	németországban

Shulamis Lösch

A

A wormsi zsidó temető

Erfurti jegygyűrű
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Az	őszi	nagyünnepek	ábécéje

Ros hásáná
Ros hásánát tisri hónap első két napján ünnepeljük. Az 
ün nep nevének jelentése: az év feje, kezdete. Ha gyo má
nyunk szerint ezen a napon teremtette az Örök ké va
ló az első embert. Ebből kifolyólag ennek a napnak az 
egyik lehetősége az ember „újrateremtése”, megújulá
sa. Ez a a zsidó évben a jom hádin, az ítélet napja, me
lyen az Örökkévaló megvizsgálja teremtményét. Közelről 
meg nézi, hogy mik a szükségletei, és hogy mire érdeme
sül az előző éve alapján. Ros hásáná napján tórai micvá 
sófárt fújni, pontosabban hallgatni. Ez a micvá nem kö
tődik kizárólag a zsinagógához, szükség szerint „házhoz 
is lehet rendelni”. A sófárnak többféle szerepe van. Talán 
a legfontosabb, hogy legalább az ítélet napján felébresz
szen minket, hogy megbánjuk a rossz dolgainkat, és ezzel 
egy új és emelkedettebb perspektívát nyisson meg előt
tünk. Ezenkívül a sófár minden olyan esetben említve 
van, ahol az Örökkévaló jelenléte megnyilvánul. Például 
a Szinájhegyen a tóraadásnál, illetve a végső megváltás
ról szóló próféciák is említik a sófárt. Ros hásáná napján 
az ember megjelenik Teremtője előtt, ekkor megnyilvá
nulhat az Ő jelenléte a számára. 

Szokás a két este ún. szimánimokat, jeleket enni. Azaz 
olyan ételeket, melyek vagy jellegükben, vagy nevükben 
valami pozitív tartalmat hordoznak. Ezekből talán a leg
ismertebbek: a chálét (kalács) és almát mézbe mártjuk, 
gránátalmát, répát, halfejet eszünk.

Ugyancsak szokás ezen a napon, hogy a férfiak kit-
lit, fehér halotti ruhát viselnek az imádkozásnál, evvel is 
utalva a nap emelkedettségére. 

Első nap délután szokás egy folyó vagy valamilyen víz 
partjára sétálni, ahol szimbolikusan kicsit megrázzuk a 
ruháink alját, jelezve, hogy elhagyjuk az eddigi negatív 
dolgainkat, és új életet kezdünk. Ezt a szertartást nevez
zük táslichnak, az ünnepi imakönyvekben külön imát ta
lálunk erre a szertartásra.

Ászeret jemé tesuvá – a megtérés tíz napja
A tisri elseje és 10e közötti időszakot nevezzük ászeret 
jemá tesuvának. Ennek a tíznapos időszaknak az első két 
napja ros hásáná, harmadik napja Gedáljá böjtje. Az ebbe 
az időszakba eső szombatot sábát suvának, a megtérés 
szombatjának nevezzük, elsősorban az aznap felolvasásra 
kerülő prófétai szakasz miatt, melynek a suvá (térj vissza) 
az első szava. Az időszak tizedik napja jom kipur. Ebben 
a két ünnep közötti hat napban (szombatot nem számol
va) az általános sáchrit, reggeli ima előtt szelichotot, bo
csánatkérő imákat szoktak mondani (a ros hásánát meg
előző napokban szintén).

Jom kipur – az engesztelés napja
Tisri hónap 10. napja jom kipur. Ezen a napon az 
Örökkévaló eltörli azokat a bűnöket, amelyeket megbá
nunk. Az embertársaink ellen elkövetett bűnök eltörlé
sének van egy plusz feltétele: ha ennek anyagi vonzata is 
van, azt rendeznünk kell mihamarabb, illetve el kell ér
nünk, hogy a sértett fél is megbocsásson. Jom kipur böjt
nap, egyike az évi két egész napos böjtnapnak. A böjt a 
naplemente előtt pár perccel kezdődik, és következő na
pon egészen a csillagok feljöveteléig tart. Mint minden 
böjtnapon, nemcsak az evéstől tartjuk vissza magunkat, 
hanem az ivástól is. Ezenkívül jom kipurkor a következő 
négy további tilalom érvényes: fürdés, házasélet, bőrci
pő viselése és a bőr kenése. Ezen a napon a böjtölés szi
gorú tórai micvá, fontosabb, mint zsinagógába menni 
imádkozni, de természetesen nem helyes, ha öncélú. A 
cél, hogy tesuvát, megtérést tudjunk tenni. Miért pont 
tisri 10e az engesztelés napja? Mert ezen a napon jött le 
Mózes a Szinájhegyről, miután kétszer negyven napot 
könyörgött azért, hogy bocsássa meg az aranyborjú bű
nét. Ezen a napon mondta az Örökkévaló, hogy száláchti 
kidevárechá, megbocsájtottam, ahogy kérted. 
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Szukot – sátoros ünnep
4 nappal jom kipur után, tisri hónap 15én kezdődik az 
egyik zarándokünnepünk, szukot. Hét napon keresztül 
sátorban lakunk (Izraelen kívül nyolc), emlékezve arra, 
hogy őseink az egyiptomi kivonulást követően sátrakban 
laktak. Bölcseink úgy értelmezik, hogy ilyenkor nemcsak 
a „valódi sátrakra” emlékezünk, hanem még inkább arra, 
hogy az Örökkévaló felhőkben megnyilvánuló állandó 
jelenléte és gondoskodása sátorszerűen körbevette őket. 
A sátorban lakást eléggé szó szerint értjük, és igyekszünk 
ezekben a napokban valóban minél több élettevékenysé
get a sátorban végezni. Alvást, illetve a komolyabb étke
zéseket (kenyér, sütemény stb.) feltétlenül, de amennyire 
lehetséges, a sátorban olvasunk, tanulunk, beszélgetünk. 
Ha nagyon hideg van, vagy esik az eső, vagy bármi olyan 
körülmény adódik, amely miatt kellemetlen a szukában 
való tartózkodás, mentesülünk a micvá alól. A másik 
micvája szukot ünnepének az árbá minim, azaz négy fajta. 
Négyfajta növényt kell vennünk szukotra, mégpedig egy 
lulávot (datolyapálma ága), egy etrogot, három mirtusz
ágat és két fűzfaágat. Ezt a csokrot szoktuk minden reg
gel az imádkozás előtt, illetve az imádkozás bizonyos ré
szeinél lengetni hat irányba, körbe négy, fel és le. Szukot 
elnevezése a liturgiában: „zmán szimcháténu”, örömünk 
ünnepe. Részben mert régen ez volt a betakarítás ide
je, ami mindenkiből örömet váltott ki, tudniillik hogy 
biztonságban tudhatta magát, megvolt az egész éves (fél 
éves) termés. Másrészt mert a jom kipurt követő bűnte

len, tiszta állapot valódi, belső örömet szerez. Mivelhogy 
ez az időszak az örömünk ideje, a Szentély idejében ilyen
kor nagy örömünnepségeket rendeztek, mikor is a legna
gyobb Bölcsek is táncoltak, énekeltek. Ezt nevezték úgy, 
hogy szimchát bét hásoévá, az örömteli vízmerítés ünnepe.

Szukot hetedik napja hosáná rábá, a nagy megsegítés 
nap ja, nem ünnepnap, csak félünnep (ellentétben pe
szách   hal, melynek 7. napja ünnep). Ezen a napon hosz
szabban imádkozunk, mint a többi napon, kérve, hogy az 
Örök kévaló segítsen meg minket az új évben mindenben. 
En nek végén van egy, a próféták által elrendelt szertartás, 
mely nek során a lulávcsokorban levőkön kívül veszünk 
még öt szál fűzfaágat, és ezeket a földhöz ütjük. Ennek a 
tevékenységnek kabbalisztikus jelentősége van.

Smini áceret
Szukot nyolcadik napja, de már független tőle, smini áce-
ret. Ezen a napon már visszatérünk a sátorból otthonunk
ba (megpróbálva magunkkal vinni azt a különleges szent
séget, amelyet a sátorban magunkévá tehettünk), illetve a 
négyfajta növényt sem vesszük már kézbe. Ennek a nap
nak nincs gyakorlati micvája. A zsidóságban a hetes szám 
szimbolizálja azt a teljességet és szentséget, amely még a 
természet keretein belül van, a nyolcas szám a természet
felettinek felel meg. Ez a különlegessége ennek a napnak. 

Már régóta elterjedt szokás, hogy smini ácerettel egy
ben szimchát tóra ünnepséget rendeznek, amikor előve
szik a zsinagóga összes tóratekercsét, és azokkal körme
netben táncolnak és énekelnek. Ennek egyik oka, hogy 
ezen a napon fejezzük be Mózes 5 könyvének olvasá
sát, és kezdjük el újra legelölről. Izraelben, ahol a smini 
áceret egynapos, ugyanezen a napon van szimchát tóra is. 
Izraelen kívül, ahol pedig kétnapos, az első napja „csak” 
smini áceret, második napja pedig Szimchát Tóra is.
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Miért élünk évente pár napot a szabad ég alatt?

Avagy Salamon király lenyűgöző válasza arra kérdésre, hogy 
mit keresünk mi itt valójában.

Minden egyes zsidó ünnepet egy különleges bibliai 
könyv, vagyis megila határoz meg. Peszáchkor az Énekek 
énekét olvassuk. Sávuotkor Rút könyvét. Szukotkor a 
Prédikátor könyvét, amely héberül Kohelet; Salamon ki
rály így nevezi magát a könyvben.

A Prédikátor könyve a következőképpen kezdődik: 
„Hiábavalóság, csak hiábavalóság, ezt mondja a prédiká
tor, hiábavalóság, csupa hiábavalóság. Minden hiábava
ló ság!” Ezután felsorolja azokat az életfilozófiákat és 
élet módokat, amelyekkel a szerző, Jeruzsálem királya kí
sérletezett, és amelyeket üresnek és hiábavalónak talált. 
Emaitt a Koheletet sokan lehangolónak és pesszimistá
nak találják.

Semmi sem áll távolabb az igazságtól. És ezt jól pél
dázza az a tény, hogy a Bölcsek arra tanítottak minket, 
hogy Szukotkor olvassuk fel, amikor a legnagyobb a 
szim chá, vagyis az öröm. A Kohelet korántsem lehangoló 
könyv: hozzájárul a szimchához. Örömmel és optimiz
mussal teli, és ezáltal a szukotnak különleges hangula
tot kölcsönöz.

Ahhoz, hogy megismerhessük e csodálatosan lenyűgö
ző üzenetet, amely a Kohelet sokszor komplex képi világa 
és nyelvezete alatt rejlik, három kulcsszót kell megvizs
gálnunk – az „ember”, a „hiábavalóság” és a „nap” héber 
megfelelőit, amelyek a műben sokszor előfordulnak. Ha 
megértjük e szavak valódi jelentését, megkapjuk azt a 
kulcsot, amely felfedi e sokszor félreértett könyvet.1

Ádám
Az első szó az ádám, vagyis „ember”, emberi lény. A Tó
rá ban azt tanuljuk, hogy Ádám azért kapta ezt a nevet, 
mert az ádámából, vagyis földből alkotta meg az Örök
kévaló. Ugyanakkor ez még nem magyarázza meg elég
gé az emberi lényt, mivel az állatok és még számtalan 
egyéb dolog van földből. Például a következő vers sze
rint: „Hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket”. Ha 

1  Rabbi Moshe Eisenmann gondolatai, felvételről.

Isten az emberi lényeknek olyan nevet akart volna adni, 
amely az egyediségüket mutatja meg, azt lehet mondani, 
hogy az ádám nem túl eredeti.

Ádám önmagában semmi; ő mindaz, amivé válni 
ké pes.

A Maharal magyarázata szerint az ádámának, vagy
is a földnek két látszólag különböző tulajdonsága van, 
amelyek a valóságban összhangban vannak egymás
sal. Egyfelől egy rögnek önmagában kicsi értéke van. 
Ugyanakkor az élet minden formája a földből származik. 
A földön állunk; ez biztosítja számunkra az élelmet és az 
ásványi anyagokat. A föld magában hordozza az emberi 
élet minden lehetőségét.

Így hát az ádámá az az anyag, amely önmagában érték
telen, azonban hatalmas lehetőséget rejt magában. Ádám 
azért kapta a nevét, mert benne van az ádámá lehetősége. 
Ádám önmagában semmi; ő mindaz, amivé válni képes.

„Ádám leámál julád – Az ember dolgozni termett.” Ha 
valaki el akar érni valamit az életben, keményen meg kell 
dolgoznia érte. Ha válni akar valamivé, Isten minden 
ajándékát fel kell használnia, hogy személyiséget hozzon 
létre belőlük, egy olyan lényt, aki jótevő és nemes.

Az Ádám így egy olyan lényt jelent, akinek a lehető
ségei végtelenek, azonban csak sok munka árán képes el
érni, amit akar.

Hevel
A Kohelet leggyakoribb szava a hevel, vagyis a hiábavalóság.

A	szukot	és	a	Prédikátor	
könyvének	kapcsolata
Yaakov Astor

Ha valaki megtalálja 
a belső szikrát, […] akkor 

értelmet nyer számára 
az élet
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„Hiábavalóság, csak hiábavalóság, ezt mondja a prédi
kátor, hiábavalóság, csupa hiábavalóság.”

Azonban a hiábavalóság nem feltétlenül jó fordítás. A 
hevel szó szerint lélegzetet jelent. Ha télen kilélegzel, lá
tod a leheleted, majd azt is, ahogy eltűnik. Ez a hevel: az 
egyik pillanatban ott van mint lehetséges anyag, a követ
kezőben pedig eltűnik.

A Kohelet a hevel által írja le az anyagi világot. A ma
teriális világ olyan, mint „egy tovasuhanó árnyék… az el
oszló köd… egy szertefoszló álom…”, a hevellét hiábava
ló, üres tapasztalás – nem számít, hogy valaki mennyire 
jómódú anyagi értelemben.

Semes
A harmadik fogalom, amelyik elengedhetetlen ahhoz, 
hogy megértsük a Koheletet, a semes, vagyis a nap mint 
égitest. A semest az írott és a szóbeli Tórában egyaránt 
a fizikai világ metaforájaként használják. A nap irányít
ja az életünket. Fényt és meleget ad. Általa nőnek a dol
gok. Lehetővé teszi, hogy éljünk. A nap így a fizikai lé
tezés metaforája.

Akkor most nézzük meg, hogy hogyan alkalmazhatjuk 
ezeket az értelmezéseket a Kohelet legfontosabb verseire.

Hevel havalim
A Prédikátor Könyve második verse így hangzik: „Hevel 
havalim mondja Kohelet, hevel havalim, minden hevel.”2 A 
verset mint retorikai kérdést értelmezhetjük: vajon min
den hevel? A Kohelet célja az, hogy eltűnődjünk az aláb
bi kérdésen: mit keresünk mi itt valójában? Mi a célunk? 
Hát nincs más, mint a hevellét? Ez a Kohelet kérdése.

A következő vers megválaszolja a kérdést. „Mi hasz
na az embernek minden fáradozásából, amit magára vál
lal a nap alatt?” Ránézésre ez azt tanítja, hogy ha valaki 
dolgozik, és energiát fektet be, nem nyer vele semmit, és 
nem lesz haszna sem. Azonban ott áll, hogy „a nap alatt”; 
ami nyíltan válaszol a feltett kérdésre.

Milyen haszonra tehet szert egy ember, mire számít
hat, ha azt a munkát végzi, amelyre teremtették „a nap 
alatt”, egy olyan létezésben, amelyet a nap maga ellenőriz 
és határoz meg?

Semmilyenre.
A munka a nap alatt önmagában semmilyen hasznot 

nem hajt; viszont a munka a „nap felett” végtelen lehető
séget biztosít a fejlődésre.

2  A Bölcsek úgy vélik, hogy hétszer fordul elő a hevel ebben a versben, 
mivel az a szó, hogy havalim, amely a hevel többes száma, kettőt jelent. Így 
ha háromszor találjuk a hevelt egyes számban, és kétszer pedig többesben, 
az együtt hét. Más szavakkal a hevel többször fordul elő a második 
versben. A Bölcsek azt tanítják, hogy ez a hét napjaira utal, mindegyikre 
– még a sábátra is! –, a hét minden napja tere lehet a hevellétnek, egy 
korlátozott, fejletlen létnek.

Amíg a fáradozás a nap alatt nem hajt hasznot, a fára
dozás a nap felett igen. A nap feletti munka végtelen le
hetőség a növekedésre. Az ember jóvá válhat.

A hevellét, a „nap alatti létezés” üres, hiábavaló lét. 
Azonban ha valaki képes felfedezni a spirituális dimen
ziót, és bevinni valamennyi szentséget a hevel életébe – 
ha spirituálisan képes fejlődni és így jóvá válni – akkor az 
élete minden, csak nem hevel.

Kapcsolat a szukottal
A Kohelet a tökéletes bibliai könyv szukotra.
Egész évben olyan házban élünk, amelynek van tete
je. Szimbolikusan a tető választ el bennünket a menny
től. Szukotkor egy ideiglenes épületben élünk, amelyben 
nincs plafon, amely az istenitől elválasztana bennünket. 
A szukában (sátorban) eszünk, iszunk és alszunk, és ott 
éljük mindennapi életünket. A szukában a Sechina, az is
teni jelenlét átsüt a szcháchon, vagyis a sátor vékony nád
tetején, szentséggel vonva be bennünket – jelentést és 
dinamikát adva mindennapi életünknek. Teljes fizikai 
valónk micvává válik, vagyis szent cselekedetté.

Isten csodálatos világot teremtett számunkra, hogy ab
ban éljünk, telve dallal és gyönyörűséggel. Ugyanakkor 
ez a trükk. Meg kell felelnünk a kihívásoknak. Be kell 
engednünk az istenit az életünkbe. Ha megtesszük, va
lami szubsztanciával bíró életünk lesz, és már nem csak 
hevel. Az eredeti optimizmus és szentség életévé válik.

Azonban ha a spirituális dimenzióktól elkülönülve 
élünk – zárt tetővel a fejünk felett, teljes mértékben „a 
nap alatt” – még ha az a tető a legszebben ékesített palo
táé is – az életünk hiábavaló, vagyis hevel.

Olyan teremtmények vagyunk, akik a földből szár
maznak, azonban képesek elérni akár a mennyekig. Ha 
valaki megtalálja a belső szikrát, és ezt teszi meg élete ve
zérfonalául, akkor értelmet nyer számára az élet: reményt 
és jelentést kap, és boldogságra tesz szert.

Egy kis darab föld létrehozza és megtestesíti a jóságot. 
Ez elképesztő kaland. És ez a Kohelet üzenete.

Ezt a cikket Apám, R’ Chaim Benyamin ben Yaakov 
Reuven, o’’h szeretett emlékének ajánlom. 

fordítás · Kovács Bence Artúr 
forrás · aish.com

Ádám önmagában semmi; 
ő mindaz, 

amivé válni képes



24

Forrás ∑ A Latív alapítvány időszaki kiadványa ∑ תשרי תשע"ה

Az	inkvizíció	orra	előtt

Libi Astaire

1603-ban, a judaizmus titkos gyakorlásáért elítélt Sebastian 
Rodrigez szukát épített a börtönben.

Hosszú történetünk során a zsidók sok és sokféle aka
dállyal küzdöttek meg, hogy teljesíthessék a szukáépítés 
micváját. Valószínűleg az egyik leglátványosabb példa 
arra, mennyire szeretik a zsidók ezt a micvát – és milyen 
elszántak arra, hogy minden körülmények között teljesít
sék – Sebastian Rodrigezé.

Rodrigezt az inkvizíció „judaizálásért”, a zsidó vallás 
titkos gyakorlásáért tartóztatta le, és 1603ban is Mexikó 
City börtönében ült. Amikor elérkezett a szukot, elhatá
rozta, hogy megteszi a lehetetlent: szukát fog építeni. A 
börtönben. A börtönőrök és a spanyol inkvizíció ügynö
keinek orra előtt.

Csak egy kérdés maradt: Hogy a csudában?

Bizonytalan világ
A törékeny, átmeneti szuká az élet mulandóságára kell, 
hogy emlékeztessen bennünket. A munkánk, az ottho
nunk, az egész életformánk eltűnhet egy szempillantás 
alatt. A zsidók Spanyolországban megtanulták ezt a lec
két, amikor 1391ben dühös parasztok tömegei támadtak 
rájuk. Mire a lázadást megfékezték, az ország csaknem 
összes zsidó közössége elpusztult. Zsidók ezreit ölték 
meg, és újabb tízezreket kényszerítettek keresztény hitre.

Sokan az „új keresztények” közül titkos zsidók, ánuszim 
(kényszerítettek) voltak. Ők csak úgy tettek, mintha jó 
keresztények lennének, de szívük szerint zsidók marad
tak, és zárt ajtók mögött, titokban továbbra is gyakorol
ták a vallásukat.

A XV. század elején néhol nyíltabban is kifejezhették 
a hűségüket. Néhány titkos zsidó továbbra is eljárt a csa
ládi ünnepekre, és még a zsidó ünnepeket is megülték a 
vallásukat nyíltan vállaló családtagjaikkal és barátaikkal 
együtt.

Első kézből láthatták azt is, ahogy az egyház elnyom
ja és zaklatja az egyre fogyatkozó zsidó közösségeket. Az 
egyház azt remélte ugyanis, hogy a szegénység és a meg
aláztatás rákényszeríti majd a ezeket hithű zsidókat a val
lásuk megtagadására. Így aztán sokan segítettek nekik az 
ánuszim közül, hiszen (névleg) keresztényként ők meg
tarthatták a vagyonukat és a munkájukat is. Szukot előtt 
például az ánuszim nők kölcsönadták értékes szőnyegei
ket és szöveteiket, hogy feldíszítsék velük a zsidó gettó 

szukáit. Még a ruháikat és ékszereiket is kölcsönadták a 
szegényebb zsidó nőknek.

Az ünnep alatt az ánuszim meglátogatták a szukákat. 
Ebben sokat segített a tény, hogy a középkori városok 
igen kicsik voltak. Így, ha valaki megkérdezte, azt tudták 
mondani, hogy csak arra jártak, és kíváncsiak lettek a kis 
„bódékra”. Ha pedig már ott voltak, hát elfogadták a fris
sítőket, amelyekkel megkínálták őket. De a látogatásnak 
semmi köze ahhoz a zsidó parancsolathoz, hogy szuká
ban kell lakni az ünnep alatt… legalábbis ezt mondták a 
titkos zsidók a kívülállóknak.

Akik saját szukát akartak építeni, azok kimentek egy 
közeli mezőre, és megépítették ott. Ha kérdőre vonták is 
őket, készen álltak a válasszal: azt mondták, a bódét azért 
húzták fel, mert úgy hallották, rossz idő készül. 

A zsidó és a rejtett zsidó közösségek közötti nyílt kap
csolat 1478ig tartott. Ekkor az ánuszimot újabb csapás 
érte: a spanyol inkvizíció. Csaknem egyik napról a má
sikra lett a judaizmussal való bármilyen foglalkozás bün
tetendő cselekmény. A régi szukák kellemes emlékei is 
rémálmokká fakultak.

Az inkvizíció feljegyzései között olvashatjuk például 
Elvira Martinez 1509es tanúvallomását, amelyben arról 
próbálta meggyőzni a vallatóit, hogy a szukában tett lá
togatása nem a szertartásnak szólt, csak meg akarta nézni 
az építményt. Juana Rodriguez dacosabb volt. Őt 1504
ben tartóztatták le, és azt vallotta, emlékszik rá, hogy 
kölcsönadott egy szőnyeget és egy lepedőt egy zsidónak, 
hogy elkészíthesse a szukáját. „Mindezt a zsidók törvé
nyének a tisztelete miatt, és azokat megtartva tettem, ab
ban a hitben, hogy ez a cselekedetem fog megmenteni.”

De akár félve, akár dacosan válaszoltak, tudták, hogy 
szorul a hurok – mindannyiuk körül.

Az Újvilág
Az ánuszim közösség kétségbeesett volt, és a dolgok még 
rosszabbra fordultak a számukra, amikor 1492ben kiuta
sították a zsidókat Spanyolországból, hiszen így elvesztet
ték a zsidó élettel való utolsó kézzel fogható kapcsolatukat 
is. Ezután érkezett a hír, hogy „Christopher Columbus” 
egy új világot fedezett fel, és ez újjáélesztette az ánuszim 
reményeit. Amikor Spanyolország eldöntötte, hogy ko
lonizálni fogja Nueva Espagnát (a mostani Mexikót), 
szükség lett emberekre is, hogy megalapítsák az új tele

Kontinenseket átívelő hűség
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peket. Az ánuszim közösség nagy tömegben hagyta el 
Spanyolországot, hiszen igyekeztek elmenekülni az ink
vizíció elől. Becslések szerint az 1500as évek végére több 
titkos zsidó élt Mexikóvárosban, mint római katolikus.

A katolikus hivatalnokok aggódó levelekben panaszol
ták el a helyzetet a spanyol kormánynak. A kormány két 
módon válaszolt: egyfelől hatályba léptették a vértisztaság 
törvényét, amely kimondta, hogy csak azok az új kereszté
nyek telepedhetnek le Mexikóban, akik bizonyítani tudják, 
hogy a családjuk legalább három generáció óta keresztény
nek számít; másfelől pedig megalapították a mexikói ink
vizíció intézményét, a spanyol inkvizíció leágazását.

Érdekes módon a mexikói inkvizíció sosem lépett fel 
az indiánok ellen, noha sokan folytatták pogány rítu
sa ik gyakorlását azután is, hogy megkeresztelkedtek. 
Vadásztak viszont az európai és a mulatt közösségekben 

élő hagyományokra. Jól látható a feljegyzésekből, hogy 
protestánsokat és erkölcsi kisikláson kapott katolikuso
kat tartóztattak le. Titkos zsidók szintén gyakran szere
peltek a letartóztatottak listáján.

Mégis a lebukás vagy akár a halál veszélye ellenére is, 
az ánuszim továbbra is gyakorolták a judaizmust, ameny
nyire csak erejükből tellett. Mivel nem volt zsidó naptá
ruk, sok közösség a hold járásából számolta ki az ünnepek 
időpontját. Így szukotot 14 vagy 15 nappal a szeptemberi 
újhold után ünnepelték. A négyfajta növény (etrog, pál
maág, mirtusz, fűzfaág) feledésbe merült az évek során, 
de a szuká emléke továbbélt. Néhányan továbbra is kijár
tak a mezőre, hogy ott építsék fel, mások pedig más mód
jait találták ki a micvá titkos gyakorlásának.

Reményteli világ
Hamar beköszöntöttek a mexikói inkvizíció legrosszabb 
évei. Például az 1596os autodafé során 66 embert ítéltek 
el. Közülük 41et vádoltak juadizálással; 22jüket kibé
kítették az egyházzal, 10 képmását elégettek el, ők elme
nekültek Mexikóból, és kilencüket máglyán kivégezték. 

Nagyon könnyen lehet, hogy a szukát építő Sebastian 
Rodriguez is azok közt volt, akiket elítéltek azon a télen. 
A feljegyzések szerint ő és a felesége, Constanza azok 
közt volt, „akiket ki kell békíteni, mert Mózes halott tör
vényét őrizték és követték”. Rodriguez családjának más 
tagjai is feltűnnek ugyanezen a börtönfeljegyzésen.

Ez a „kibékítés” jobbnak hangzik, mint amilyen való
jában volt. Valószínűleg innen eredt az a cinikus korabeli 

mondás, miszerint „lehet, hogy nem éget el az inkvizíció, 
de az biztos, hogy megperzsel”. Az egyházzal való ki
békítés azt jelentette, hogy az egyház élni hagy (keresz
tényként persze), de megbüntet. Constanza és Sebastian 
Rodriguez esetében a büntetés „életfogytiglani bebörtön
zés” és a javaik elkobzása volt.

Nem lehet tudni, hogyan töltötték az első hat szukotot a 
börtönben, de a hetedik évben emlékezetes feljegyzés ké
szült. (Megtalálható David Martin Gitlitz’s book Secrecy 
and Deceit. The Religion of the Crypto-Jews [University of 
New Mexico Press] című munkájában.)

Nos, az ünnep egyik estéjén Sebastian Rodriguez meg  
kért egy embert, név szerint Lemos kapitányt (aki az inkvi
zíció kémjének bizonyult), hogy hozzon ágakat a bör tönbe. 
Lemos négy indiánnal tért vissza, akik fűzgallyakat hoztak. 
Miután a börtön nyitott folyosóit és belső udvarát feldíszí
tették az ágakkal, asztalokat állítottak fel a folyosókon. Egy 
másik asztalt pedig a Rodriguez család cellájával szemközt 
állítottak fel az udvaron. Amikor mindez elkészült, a család 
szabad tagjai meghozták az ennivalót is a börtönbe.

Ez utóbbi nem volt szokatlan, hiszen a családoktól el
várták, hogy gondoskodjanak a bebörtönzöttekről. Ebbe 
beletartozott az is, hogy ennivalót hozzanak nekik. Az 
azonban nem volt megszokott, hogy valóságos lako
mához terítsenek. A Rodriguezszuká persze nem volt 
100%ban kóser, de Lemos szerint a jom tovi (ünnepi) 
öröme határozottan jelen volt benne. A pazar ételek mel
lett zenéltek, énekeltek, és vigadtak is.

Hogyan úszhatta ezt meg? Azt mondta a börtön gond
nokának, aki egyébként a feleségével együtt jelen is volt a 
lakomán, hogy esküvőt ünnepelnek!

Vajon valóban elhitte ezt a gondok? Vagy lefizették? 
Vagy ő is titkos zsidó lett volna, vagy talán a rokonai vol
tak azok? Nem tudjuk.

De azt tudjuk, hogy úgy 400 évvel később Rodriguez 
döntése, hogy szukát épít a börtönben, még mindig in
spiráló példát mutat a zsidóknak, akárhol is vannak – 
még a spanyol inkvizíció orra előtt is.

fordítás · Lengyel Enikő 
forrás · aish.com

a lebukás vagy akár a 
halál veszélye ellenére is 
az ánuszim továbbra is 

gyakorolták a judaizmust
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új	év,	új	tanrend
Réti János

Szeptemberben a Lativban is újraindul az élet. Egyik 
elő      a dónkat, Domán Sijét kérdeztem az idei tanév 
új  don    ságairól.

Idén ősszel is elindul a Lativ tanulmányi programja. Kiket 
vár a Lativ, hogy jelentkezzenek? 

A Lativ Kolel egy olyan szervezet Budapesten, ame
lyet azzal a céllal hozott létre Ráv Keleti már közel 7 
évvel ezelőtt, hogy azok a zsidó fiatalok, akik úgy nőt
tek fel, hogy nem kapták meg a saját hagyományainkkal 
való megismer kedés lehetőségét, legalább a mi előadá
sainkon és a többi programunkon keresztül betekintést 
nyerhesse nek abba a zsidóságba, amelyet autentikusnak 
tartunk. 

A programjaink éppen ezért nyitottak, és az esetek 
legnagyobb részében ingyenesek. Mégis fontos hang
súlyozni, hogy elsősorban 18 és 35 év közötti fiatalokat 
várunk, olyanokat, akik tanulni szeretnének, és akiket 
hajt valamiféle kíváncsiság az élet fontos kérdései iránt. 
Természetesen nem előfeltétel, hogy valaki vallásos le
gyen, vagy az akarjon lenni. Ami egyedül fontos, hogy 
nyitott legyen és érdeklődő. Hiszen nem kell egyetérte
nie azzal, ami itt, az órákon elhangzik, elég, ha nyitott 
marad akár olyasmire is, ami esetleg különbözik attól, 
amit a környezetében megismert.

Mire várhat az az érdeklődő, aki úgy dönt, hogy kopogtat a 
Lativ Kolel ajtaján? Mit kaphat, aki ide belép?

A legfontosabb az oktatás. Akár egyéni igényekhez iga
zodóan is, ugyanis igyekszünk azok kívánságait is kielé
gíteni, akik az általunk meghirdetett hétfő és szerda esti 
időpontban valamiért nem tudnak „leülni az iskolapad
ba”. Másodsorban változatos programokkal várjuk: ünne
pi étkezésekkel, együtt töltött hétvégékkel, sábátonokkal 
és izgalmas külföldi utakkal. Végezetül biztos vagyok ab
ban, hogy minden új érkező minőségi és jó társaságot ta
lálhat itt, amelynek a részese lehet, és amelyet maga is 
építhet tovább.

Hogyan változott az elmúlt évihez képest a tanulmányi 
program? Vagy minden maradt a régiben?

Az alap továbbra is a hétfő és a szerda esti tanulás. A töb
bi ezután következhet, a felmerülő igények szerint. Az 
előző években további két estén szerveztünk órákat, illet
ve ehhez társult az egész napos tanulmányi programunk 
is, tíz hónapon keresztül. Ez utóbbi idén ősszel valame
lyest változni fog, ugyanis ezután az intenzív tanulásra 
délutánonként 3tól 8 óráig, 5 órás időtartamban nyílik 
lehetőség, de ennek a struktúrája még kialakulóban van, 
csak az ünnepek után fog végső formát ölteni.

A szokásos hétfőszerdai tanulás során az első két őszi 
hónapot bevezetésnek szánjuk. Erre nagyrészt az ünnepek 
miatt van szükség, hiszen több óránk is elmarad majd a 
jeles napok alkalmával. A bevezető szakasz a tavaly kidol
gozott, úgynevezett alapprogramra épül, amelynek egyik 
pillérét a héber olvasás, a másikat az alapfogalmak megis
merése adja. Ennek keretében a hallgatóink megismerik a 
zsidó évkört, az ünnepeinket és a hagyományunk kiemel
kedő szereplőit. Képesek lesznek eligazodni a zsidó iroda
lom szerteágazó világában, tehát különbséget tudnak majd 
tenni mondjuk a Talmud, a Midrás és a Misna között. Az 
alapprogramba megpróbáltuk mindazt belesűríteni, ami
ről úgy gondoltuk, hogy egyrészt fontos tudni, másrészt 
segíti a későbbi előadások megértését. Amíg tavaly ezt ki
csit komolytalanul, egyfajta házi feladatként igyekeztük 
bevezetni, addig idén már az első két hónap meghatáro
zó részévé tettük. Azt szeretnénk elérni, hogy azok, akik 
rendszeresen idejárnak, tanuljanak meg már az első hó
napokban elfogadhatóan olvasni, majd legyen lehetőségük 
gyakorolni a tudásukat a tanév hátralevő részében. 

A bevezető szakasz végeztével, novemberben indul el 
az a program, amelynek a felépítését tavaly állítottuk ösz
sze. Ez szintén két részből épül fel: a tematikus részben 
8 témát dolgozunk ki, minden hónapban egyegy újabb 
órán kibontva a tananyagot, illetve amint tavaly, úgy idén 
is lesznek szövegtanulásra épülő foglalkozásaink, mert a 
meggyőződésünk szerint ezen az úton haladva lehet a 
legrövidebb idő alatt a legtöbbet fejlődni. Az oktatás cél
ja – legalábbis hosszú távon – tehát az, hogy mindenki 
eljuthasson oda, hogy a zsidó irodalom bármelyik művét 
biztonsággal tudja forgatni, eredetiben megérteni. Ehhez 
azonban nemcsak a nyelvet kell ismernie, hanem a szö
vegelemzés módszereit is, hiszen csak így válhat reális le
hetőséggé, hogy az adott tartalmakat egyre mélyebben 
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Színes, izgalmas programok a Lativ Kolelben!
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kibontva, már a tanuló maga is alkalmas legyen saját ér
telmezési keret felállítására. Az így születő egyéni értel
mezés a figyelmes tanuló személyiségén átszűrődve már 
az ő saját Tórája lesz.

A másik újítás, amit ősztől be szeretnénk vezetni, hogy 
a szövegtanulási órákhoz kapcsolódva a diákok hétről hét
re készüljenek egy kis házi feladattal. Ez persze nem jelent 
többet, mint az oktató által megjelölt 45 szó megtanulását 
a következő órára. Ez nem túl megterhelő annak sem, aki a 
Lativ mellett egyetemi órákra jár, 8 órában dolgozik, vagy 
bármilyen más elfoglaltsága van. Ha valaki minden héten 
megtanul 5 szót, annak alig 9 hónap alatt máris 180 szóval 
gyarapodott a tudása. Ekkora szókincs már jelentős változást 
jelent a kiindulóponthoz képest, hiszen ezt használva nem 
maradnak ismeretlenek többé az alapszövegek, illetve az 
imák tartalommal való megtöltése is jóval könnyebbé válik.

A tematikus rész összeállítása maradt a régiben?

Már a tanrend tematikájának tavalyi összeállítása
kor felmerült, hogy jó lenne látni, miként lehet az ak
kor kitalált 8 alapvető témát folytatni a következő évben, 
években. Úgy határoztunk, hogy idén elindulunk a 
rész letek megvilágítása felé. Lesznek olyan tárgyak, 
ame lyeket az idei évben más előadó fog kidolgozni. 
Ezzel a valamelyest már ismert témakörök teljesen új 
megvilágításba kerülhetnek. Mindemellett lesznek 
olyan témáink is, amelyek a régebbi tanulóink számára 
is az újdonság erejével hatnak majd. Ezért talán 
érdemes sorra venni a mostani tanévre tervezett 
témáinkat! 

Ráv Keleti zsidó etikát fog tanítani idén, a mu
szár irodalom egyik alapművén, Luzzatto rabbi 
XVIII. században született örökérvényű munká
ján, a Meszilát Jesárim tárgyalásán keresztül. A 
könyv alapját egy talmudi mondás, Pinchász ben 
Jáír rabbi bölcsessége képezi, aki tíz tulajdonságot 
megjelölve tízlépcsős létrát épített fel, amelyen a 
tudatos cselekvés megtervezésétől indulva a teljes 
tisztaságig, jámborságig és még ezeknél is maga
sabb szintekre juthatunk el. Ráv Keleti, aki világ
szinten is azok között van, aki egy ilyen könyvet 
valódi mélységében képes értelmezni, fogja ezt a 
tíz lépcsőt sorra venni a tanév során. Fináli Gábor a zsi
nagógai mindennapokat bemutató tavalyi sorozatát foly
tatva ezúttal „Kedvenc imáink” címmel az imákat mutatja 
be, azaz a hátterüket is megvilágítva merül majd el rendkí
vüli mélységeikben. Ezeknek az óráknak gyakorlati oldala 
is lesz, ahol a szövegek olvasásával és gyakorlásával a tanu
lók szépen lassan valóban magukévá tehetik az imarendünk 
egyes elemeit. Hegedűs Pál Fritz Zsuzsa tavalyi témáját más 
perspektívából szemlélve, az egyén és a közösség dinamikus 
viszonyrendszeréről, valamint a közösség fenntartásának, 
építésének hagyományos módszereiről fog beszélni óráról 
órára. Ez nagyon érdekes témának ígérkezik, hiszen előbb
utóbb jó lenne elérni, hogy a budapesti zsidó közösség is a 

saját lábára álljon, és a saját erőforrásaira építve tudja szer
vezni az életét!SzántóVárnagy Binjomin Zeév kulturális 
kalauzában átfogó betekintést enged egy hagyományőrző 
zsidó ember életébe, a mindennapok teendőitől kezdve az 
ünnepi szokások gyakorlásán át, az üzleti élet szabályainak 
tárgyalásán keresztül, nagyjából minden olyan terület terí
tékre kerül, amelyben megnyilvánul a hagyományos életfor
ma. Büchler Tamást, aki már tavaly is nagysikerű előadáso
kat tartott nálunk, sikerült rávennünk arra, hogy egy teljes 
sorozat keretében mutassa be számunkra a mai Izrael színes 
kulturális és szociális életét, környezetvédelmi erőfeszítése
it, kisebbségpolitikáját. Fritz Zsuzsa idén is izgalmas, inter
aktív órákkal készül, a tőle megszokott aktív, pörgős, mégis 
könnyed stílusban. Sorozatában, melynek címe a „Mi zsidó 
családunk” lesz, a zsidó közösség „sokszínű egységét” fogja 
a tanulókkal együtt körüljárni. Egy teljesen újszerű óra is 
indul idén, melyet Kürti Adrienn tart majd „Zsidó kony
ha, kóser konyha” címen. Ennek során gyakorlati példákat 
felmutatva tárja elénk a kóser háztartásvezetés rejtelmeit. 
Bevezet a zsidó ételek készítésének fortélyaiba, szóval lesz 
gasztro, receptek, de törvények is, és mindezt közös felada
tokon keresztül, élménygazdagon! Végezetül saját magam
nak zsidó filozófiát terveztem erre az évre. Egyegy cseppet 
szeretnék kimerni a zsidó gondolkodás hatalmas és mélysé
ges tengeréből. Olyan témákat próbálok megvizsgálni, ame
lyek valamiért nekem is különösen fontosak. 

Talán az elmondottakból is látszik: a témák összeállí
tása során törekedtünk arra, hogy idén minél több olyan 

kérdést tudjunk megtárgyalni, amelynek a szűkebb érte
lemben vett vallásos témák mellett minden fővárosi zsidó 
fiatal identitásához, öntudatához szervesen kapcsolódnia 
érdemes. Ezért azt remélem, hogy az óráinkra rendsze
resen járóknak jelentősen gyarapodni fognak a zsidóság
gal kapcsolatos ismeretei! Mindenki jobban el tudja majd 
helyezni magát a zsidóságban, és a tanév végén képes lesz 
eldönteni, mihez kezdjen a megszerzett tudásával: elrak
tározza, esetleg továbbadja másoknak, folytatja a tanulást 
nálunk, vagy éppen felkeres egy izraeli jesivát, midrását, 
és egykét éves intenzív program keretében mélyíti to
vább a zsidó tudományokban való jártasságát, hogy egy 
életre megalapozza a zsidósághoz fűződő viszonyát!

Az oktatás célja – legalábbis 
hosszú távon – tehát az, hogy 

mindenki eljuthasson oda, hogy 
a zsidó irodalom bármelyik 

művét biztonsággal tudja 
forgatni, eredetiben megérteni. 
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Az	itáliai	ketubaművészet
bemutatása
Illyés Bence

özismert, hogy az illusztrált ketubák (házassági szer-
ző dés ek) legszebb és legnagyobb számban meg

maradt darabjai a reneszánsz és barokk korból származó 
itáliai ketubák, melyek mind páratlan díszítésükkel, mind 
tartalmukkal kimagaslanak a judaikák ezen csoportjából. 
Ebben az írásomban ezek történeti hátterét ismertetném, 
valamint néhány konkrét példát is bemutatnék a ketubák 
széles csoportjából.

Az itáliai zsidó közösségek létrejöttében és meg erő
södésében komoly szerepet játszott, hogy NyugatEu
rópa nagy részéről a XV. századra kiűzték a zsidókat, 
akik onnan aztán délre és keletre vándoroltak tovább. 

Ugyan akkor Itáliában a kiűzések 
előtt is voltak kisebbnagyobb 
zsidó közösségek, melyek egy 
része egyenesen a római korig 
vezette vissza származását, ebből 
kifolyólag sem szefárdoknak sem 
askenázoknak nem tartották ma
gu kat. A kezdeti zsidó központok 
Ró mában és a déli országrészben 
voltak, ahonnan az 1541es pápai 
ki tiltás, valamint gazdasági ha tá
sok miatt aztán északra tevődtek 
át. Igaz, hogy IV. Pál pápa 1516
ban kiadott rendelete, amelyben 
gettóba száműzi a zsidókat, az 
egész országra kiterjedt, azonban 
a városállamok nagy önállósággal 
rendelkeztek, így ha a gettók 
felállítása meg is történt, a zsidó
nem zsidó társadalmi érintkezés 
fennmaradt. A hagyományos fog
lal kozásokból, hasonlóan más or
szá gokhoz, a zsidók Itáliában is 
ki voltak zárva, aminek okán itt 

is főképp pénzkölcsönzéssel fog lalkoztak. Ennek révén a 
leg si keresebb bankárok a keresztény világban is jó kapcso
latokat alakítottak ki, néhányuk nemesi címet, illetve 
egyéb kiváltságokat is kapott. A pénzkölcsönzés in téz
ménye nélkülözhetetlen volt az északitáliai kereskedők 
szá mára, éppen ezért a zsidó bankárok hasznos pol gár
ként a keresztény társadalom által is megtűrt státuszba 
ke rültek. Az egyetemek nagy része – bár a többi sza kok
ról kizárja őket – engedélyezte a zsidók számára, hogy 

orvosi tanulmányokat végezzenek. Az egyetemeken szer
zett okleveleket, hasonlóan a ketubákhoz, szintén gyak
ran illusztrálták. Akik itt végeztek, sokszor tekintélyes 
emberek, püspökök, bíborosok, nemesi családok házi 
orvosai lettek aztán. Jellemző volt tehát a kulturális, 
valamint társadalmi kölcsönhatás a zsidónem zsidó 
elitek között, emellett a reneszánsz humanisták erő
sen érdeklődtek az ősi héber iratok és a kabbala taní
tásai iránt, míg sok tehetősebb zsidó polgár kezdte 
gyűj teni környezetük virágzó művészetének darabjait, 
fest ményeket, szobrokat, amiként azt a velencei Rab
bi Leone egy erre vonatkozó kommentárjából is 
megtudhatjuk. Ezzel egy időben terjedt el a könyv
nyomtatás is (az első héber nyelvű könyvet 1469ben 
Rómában adták ki), melynek központjává hamarosan 
ÉszakItália vált. A nyomtatott könyvek megjelenése 
feltehetőleg komoly hatással lehetett a ketubák il luszt
rálásának elterjedésére, valamint a díszítések tartalmára 
is. A ketubák illusztrálása természetesen a kor viszonyai 
között luxusnak számított – 1776ban például az anconai 
rabbinikus bíróság rendeletet adott ki az ilyen fényűzések 
visszaszorítására, amelyben 40 lírában szabták meg a 
ketuba illusztrálására költhető összeget.

A ketuba a judaikák azon csoportjába tartozik, me
lyek re csupán tartalmi előírások vonatkoznak. A ketuba 
döntő részben állandó, arámiul írt szövege meghatározza 
a házasságkötés időpontját, a férj, a feleség illetve a 
szüleik, felmenőik neveit is felsorolja. Ezt követi a 
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Zodiákus kör egy 1776
os anconai ketubán

Sávuoti ketuba
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házassági fogadalom, amelyben a férj kötelességei vannak 
leírva, majd a hozomány összege (x zuz) és így tovább. 
Sem formális, sem esztétikai szabály vagy előírás nem 
játszik szerepet a házasságlevél megjelenésében, azonban 
már a X. századból is vannak forrásaink a ketubák il
lusz trálására vonatkozólag. A zsidó házasságlevél maga 
igen régi intézmény, már Tóbiás (Tobijah) könyvében is 
(7,13.), amelyet a bibliakritika ante 175 körülire helyez, 
ír róla: „Aztán a feleségéhez fordult és papírt hozatott 
az íráshoz. Megírta a házassági szerződést, amelynek 
értelmében a lányát feleségül adja Tóbiásnak, Mózes 
törvénye szerint.” A legrégebbi feltárt ketuba azonban 
még régebbről, az ante 5. századból való, az egyiptomi 
Elephantinéból. Az első ismert, már díszítéssel is ellátott 
darab 1391ből, Kremsből (Ausztria) származik. Itáliába 
feltehetően a hispániai szefárd közösségek hozták el a 
ketubák illusztrálásának szokását, akik bizonyos vallási 
törvényeket – jelen esetben a II. parancsolatot – néha 
szabadabban értelmezték. Ugyanakkor létezik olyan 
elmélet is, mely szerint a házasságlevél illusztrálása 
pusztán praktikus okokból történt – mivel a dekoráció 

körbeveszi a szöveget, ezért aztán azon a rabbi aláírása 
után nem lehet változtatni, hozzátenni. 

Milyen dekorációk fordulhatnak elő a ketubákon az 
általánosan használt mikrografikus és növényi orna
men tikán kívül? Valószínűleg a már említett élénk kul
turális kölcsönhatásnak tudható be, hogy a zodiákus kört 
például igen gyakran láthatjuk megjelenni az il lusz  trációk 
között. A házasságkötés során a férj ál tal elmondandó 
137. zsoltárból vett idézet („Ha el felej tenélek, Jeruzsálem, 
sorvadjon el a jobbom…”) szintén a bevett dekorációk 
közé tartozik, illetve a 128. zsoltár szövegét is használták, 
igaz, ezt jóval ritkábban. („Feleséged, mint a termő szőlő 
házad belsejében, fiaid, mint az olajfacsemeték asztalod 
körül.”) A tehetősebb itáliai zsidók körében divat volt, 
a nemzsidó nemesi csa ládok mintájára, családi címert 
készíttetni, illetve jóval ritkábban, de előfordult, hogy 
zsidók kaptak nemesi címet és ezzel együtt persze címert 
is – ezek természetesen aztán a ketubákon is megjelennek. 
A lenti képen például egy 1776os, Vercelliből származó 
ketubát láthatunk, amely a híres vercelli Segre család 
lányának, Eleonórának a Treves családból származó 
Mordehájjal kötött há zas sá gáról tanúskodik. Alul, illetve 
felül középen a két család címere látható. Ezen a ketubán 
emellett még (a felső panelben) egy esküvői jelenet áb

rá zolását is láthatjuk. A ketubák esetében sokszor az 
illusztrátor személyéről, zsidó voltáról legfeljebb csak 
következetni tudunk, ez a vercelli házasságlevél is ennek 
egy kitűnő példája. Két oldalt, az oszlopok között két 
figurát láthatunk – a zsidó ikonográfia hagyománya 
szerint így Mózest és Áront szokás ábrázolni, itt azonban 
talán az „örömapákat” láthatjuk. Ebben az esetben ezért 

keresztény illusztrátor munkájára gondolhatunk, aki 
nem ismerte a zsidó ábrázolási szokásokat. Ugyancsak 
szokás volt a házasulandók nevéhez kapcsolódva az 
azo nos nevű bibliai alak történetének megjelenítése. 
Találkozhatunk még Ádámnak és Évának mint az 
első házastársnak a illusztrálásával is. Amennyiben a 
házasság időpontja közel esett egy nagyobb ünnephez, 
akkor sokszor az adott ünnep egyegy szimbólumának 
megjelenítésével aktualizálták a ketuba díszítéseit. A 
legrégebbi (XVII. század) ismert itáliai ketuba pél dá 
ul egy sávuoti házasságlevél, amely azonban kissé rend

ha gyóan szimbolikus darab, ugyanis az Örökkévaló 
és a zsidó nép „házasságkötéséről” tanúskodik a tóra
adás ünnepének kapcsán. Az eddig ismertetett da ra
bok természetesen csak egy kis részét képezik a rend
kí   vül gazdag itáliai ketubaművészetnek, amely mind 
mennyiségében, mind az illusztrációk színvonalát te
kint   ve páratlannak mondható, emellett szerencsés mó
don az utókorra is megmaradtak, számos múzeumban 
gyönyörködhetünk bennük.   

Ancona ketuba 1776 részlet  Ha elfelejtenélek Jeruzsálem...

A Treves család 
címere, ágaskodó 
oroszlán és almafa

A Segre család 
címere, oroszlán és 
Dávid csillag

már a X. századból is 
vannak forrásaink a 

ketubák illusztrálására 
vonatkozólag
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gész elul hónapban, majd a ros hásáná és jom kipur 
közötti időszakban hagyományunk nagy hangsúlyt 

fektet a megtérésre. A tesuva, azaz megtérés egy széles 
skálán mozgó spirituális gyarapodás, önmagunk kija
vítása. Vonatkozhat egyetlen rossz cselekedetünkre, de 
egy életen át tartó rossz szokásra is. Bonyolult pszicho
lógiai folyamat, egyfajta megtisztulás és átformálódás. 
Ráadásul mivel múltbeli kellemetlen, sőt esetenként szé
gyenletes események felidézésével járhat együtt, bizony 
sokak számára félelmetes és kicsit rémítő. Magunkkal 
való őszinte szembenézést igényel, önkritikát, az ego 
lecsökkentését, ami szintén nem könnyű a legtöbb em
bernek. Sokan a megtérés kapcsán bűntudatra asszociál
nak. Pedig a tesuvának semmi esetre sem kell szomorú
nak vagy keserűnek lennie, és nem is a bűntudatból kell, 
hogy elsődlegesen táplálkozzon. Rabbi Jiszráel Szalanter 
munkásságában sokat hangsúlyozta, hogy a cselekedete
ink következményeinek tudatosítása az, ami egészséges 
motivációt ad a változáshoz. Ha tudjuk, hogy a bűnök 
eltávolítanak másoktól, az Örökkévalótól, a saját képes
ségeink megvalósításától, akkor ezen következmények 
elkerülése a megtérés által sokkal pozitívabb inspirációt 
ad, mint a bűntudat. 

Rambam híres négylépcsős, megtérésre vonatkozó re
ceptje a következő: 

1. Ismerd fel a helytelen viselkedést, és hagyj fel vele!

2. Szóban valld be a helytelen cselekedetet (bűnt)!

3. Bánd meg! Lásd be annak negatív következményeit 
magadra és másokra!

4. Határozd el, hogy többet nem teszed és ezt az ígérete
det tartsd is be!

Ha a bűnt, amellyel kapcsolatban megtérést gyakorolunk, 
embertársunkkal szemben követtük el (lopás, hazugság, 
megszégyenítés, bántó szavak stb.), akkor mindent meg 
kell tennünk, hogy az illető megbocsátását elnyerjük, és a 
kárt, amit okoztunk neki, megtérítsük, jóvátegyük. 

És itt térek rá a gyermekeinkre! Milyen könnyű bocsá

natot kérni olyan felnőttektől, akit igazán nem is bán
tottunk meg, vagy eléggé bíznak bennünk ahhoz, hogy 
könnyen megbocsájtsanak. 

De vajon gyermekeinket nem bántottuk meg az év folya
mán? Nem voltunk néha igazságtalanok velük? Soha nem 
szégyenítettük meg őket? Nem sértettük az önbizalmu
kat, nem használtunk negatív címkézést velük szemben? 
Nem öntöttük rájuk a más miatti haragunkat vagy rossz 
kedvünket? Nem kiabáltunk velük, vagy másképp: nem 
adtuk meg nekik a tiszteletet, amely pedig a gyermeket 
is megilleti?

És ha történt ilyen, bocsánatot kértünk tőlük? Vagy a 
szülői tekintélyt védtük inkább?

Gyermekeinknél bizonyosan van annyi jó is a számlán
kon, hogy nem lehet kérdés a megbocsátás, de vajon annak 
megfogadása, hogy a jövőben a gyermekeimmel figyel
mesebb, türelmesebb, kedvesebb leszek, jobban figyelek a 
kis lelkükre, nem helyén valóe ezekben a napokban? Sőt 
talán éppen a velük való kapcsolatunk, kommunikáci
ónk átvizsgálásával kellene kezdeni, hiszen minden szó, 
amit és ahogy nekik mondok, az bennük erősebb nyomot 
hagy, mint bárki másban, bármely szavam, amit valaha is 
mondtam, vagy mondhatok a jövőben. 

Trendeli Bölcsőde- A zsidó bölcsőde
www.trendeli.hu

Bocsánatkérés	a	megtérés
napjaiban
Panyiné dr. Ábrahám Zita 
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Az előadók a változtatás jogát fenntartják.
Minden hónapban részletes program honlapunkon: www.lativ.hu
Az előadások helyszíne: 1062 Andrássy út 59, “David House”

Muszár/ 
Meszilát 
jesárim - a 
teljes ember 
10 lépés-
ben,  Keleti 
Dávid rabbi  

Filozófia, 
Domán Sije

Közösség,  
Hegedűs 
Pál

A Mi Zsidó 
Családunk, 
Fritz Zsuzsa

Bepillantás egy 
hagyomány-őr-
ző zsidó ember 
életébe, 
Binjomin Zeév

Kedvenc 
imáink, 
Fináli Gábor

Izrael: Ígé-
retek földje, 
Büchler 
Tomi

Zsidó kony-
ha - kóser 
konyha,
Kürti 
Adrienn

November Bevezetés
Éden - kert - 
gálut

Közösség és 
személy

Az első sze-
relem

Hétköznapok
Az ima kapu-
jában

Kisebbségek 
Izraelben

Bevezetés - 
hogyan néz 
ki egy kóser 
konyha

December
Az ember 
kötelessége 
a világában

Klál uprát 
- makro és 
mikro

Zsidó közös-
ség és zsidó 
személy

Hanuka 
és az Égő 
csipkebo-
kor azaz mi 
zsidók és a 
görögök

Sábesz
Miért és mi 
helyett van 
az ima?

Tikkun Olam 
és aktiviz-
mus

Halak - egy 
igazi zsi-
dó előétel: 
“gefilte fish”

Január Óvatosság
Az emberi 
nagyság - de 
merre?

Történelmi 
jelentőségű 
zsidó közös-
ségek

Jákob harcai 
a mi harca-
ink is?

Ünnepnapok
Ünnepek 
Izraelben

Mitől kóser a 
hús?

Február Gyorsaság 

Szabad 
választás 
Dessler rabbi 
alapján

A virágzó 
közösség, 
tradicionális/
modern

Tanulás és 
üzlet

Életszakaszok
Akárcsak 
Dávid király

Izrael: Start-
up nemzet

A zsidó kony-
ha királynője 
- sólet

Március Tisztaság 
Ősapák ér-
demei

Közösség-
építés, illetve 
a közösség 
felépítése

Purim tény-
leg a sorsve-
tés ünnepe – 
ki vet sorsot 
és mivel?

Üzleti élet
Hallgatás 
áldásokkal

A héber 
nyelv

Töltött ká-
poszta - tej-
föl nélkül?

Április
A (rossztól 
való) eltávo-
lodás

Hogyan (ne) 
olvassuk a 
Tórát?

Mi a pénz 
szerepe?

Válaszutak – 
mégis kinek 
az élete?

Jogi ügyek
Látogatás a 
trónterem-
ben 1.

Emberi jogok 
Izraelben

Peszáchi 
konyha - 
mit lehet 
maceszből 
készíteni?

Május
Megtisztult-
ság

Midot - tulaj-
donságok

Mitől omlik 
össze egy 
közösség?

Egy Spanyol 
donna

Embertársak 
közötti viszony

Látogatás a 
trónterem-
ben 2.

Kortárs 
izraeli kultúra

Deszert - mi-
lyen a kóser 
palacsinta?

Június Jámborság
Mi az a 
“jécer hárá”?

Mi van itt 
ma?

Kalózokról 
és zsidókról

A modern világ-
ban

Látogatás a 
trónterem-
ben 3.

Zsidó - arab 
együttélés

Július Szerénység
Az “idő” 
szentsége - 
sábesz

Izrael földje
Visszatérés 
a világba

Izrael a 
nemzetközi 
médiában

extra: Bűntől 
való félelem 
és szentség

extra: Házasélet
extra: chále 
sütés



18:10 Mincha - délutáni ima

VilláMelőadások - 
ízelítő a zsidó gon-
dolkodásból 

Muszár - etika
18:30 keleti dávid rabbi: sze-
mélyiségfejlesztés - ábrahám 
apánktól 

társadalom
18:50 Fináli gábor: Propaganda 

nyílt nap a lativval

Gyere el és nézd meg, hogyan is 

tanulunk mi! 

szeptember 29., hétfő  
‘david House’
1062 budapest,
andrássy út 59.,

további információ: info@lativ.hu, 06 70 932 8275

Háláchá - zsidó jog
19:10 dov lévi rabbi: zsidó 
jog és a klónozás 

19:30 svédasztal - frissítők 
felszolgálása

extra
interaktív játékos tanulás
20:00 Fritz zsuzsa: te légy 
a bíró

program


