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A

zsidó évben van egy nap, amely jellegében nagyon különbözik
az év többi napjától. Hirtelen mindenki nagyon máshogy visel
kedik, mint szokott. Ha valaki csak hirtelen csöppenne bele, bizto
san értetlenül nézné, hogy mi is történik körülötte. Ez a nap purim.
Purim vidám és örömteli, mint a zsidó év sok másik napja, azonban
elsősorban nem a tiszta, emelkedett öröm napja. Purim a majdhogy
nem durva, vaskos és alkoholszagú öröm napja. Vajon hogyan keve
redhetett ilyesmi a zsidó naptárba?
Lesz még egy nap a jövőben, amely hasonló lesz. Azt mondja a zsol
tár, hogy „akkor fog megtelni a szánk nevetéssel” (Zsoltárok 126,1) –
amikor eljön a Messiás. Nem öröm lesz a szívünkben, hanem nevetni
fogunk! Vajon mi lesz olyan nevetséges? És mi olyan nevetséges pu
rimkor?
Rabbi Simson Raffael Hirsch, aki többek között a héber nyelv ki
emelkedő ismerője volt, a következőképpen értelmezi a fenti zsoltár
ban szereplő szchok (nevetés), illetve c’chok szót: ez a szó nem örömet
fejez ki, hanem inkább gyúnyos mosolygást, lekicsinylést vagy pedig
valami játokból fakadó nevetést. Ironikus öröm, olyan mosoly, amely
elítélő véleményt nyilvánít ki arról, ami kiváltja.
Tehát a fent említett zsoltár szerint a messiási idők eljövetelét az
fogja jellemezni, hogy gúnyosan és lekicsinylően fogunk mosolyogni,
sőt nevetni? Hát ez igazán bizarrul hangzik!
Azt mondja a Talmud, hogy a Messiás eljövetelekor lesz egy jelenet,
amikor mindenki sírni fog. Az Örökkévaló megfogja a jécer hárát, a
rossz ösztönt és levágja. Sírni fognak a cádikok, az igaz emberek, és
sírni fognak a gonoszok. A cádikok sírni fognak, mondván, hogyan
tudtuk meghódítani ezt a nagy hegyet, és a gonoszok sírni fognak,
mondván, hogy nem tudtuk meghódítani ezt a hajszálat (Talmud,
Szuká 42á). A cádikok felidézik, hogy milyen nagy küzdelem árán
győzték le a negatív késztetéseket, a gonoszok pedig sírnak és saj
nálják, hogy ők miért nem győzték le. De vajon mi lehet az értel
me annak, hogy ennyire szélsőségesen különbözőnek tűnik nekik a
jécer hárá? Egy oldalról magas hegy, más oldalról hajszál? A válasz,
hogy a jácer hárának valóban kétféle megjelenése van. Van egy valós,
és van egy képzelt. A valós nem több, mint egy hajszál, és talán még
az is túlzás. Azt mondjuk a nagyünnepi imában: kol horiso kulo keoson
tichle, azaz az egész gonoszság mind, mint a füst fog megszűnni.
Egyszerűen elpárolog, mintha soha nem is létezett volna. Valójában
nem is igazán létezik. Csak úgy tűnik. És nemcsak hajszálnak tű
nik, hanem egy egész magas hegynek, amelyet nagyjából lehetetlen
megmászni. Figyeljünk csak meg valakit, akit éppen valami negatív
motiváció hajt. Például mennyire nevetségesnek tűnik, amikor egy
házaspár veszekszik valamin, amiről minden értelmes kívülálló azt
gondolja, hogy nincs semmi jelentősége. Ők pedig úgy érzik, hogy
ezen áll vagy bukik a házasságuk és az életük. A külső személyt nem
éri negatív késztetés, nem involválódik. Az ő szemében az egész téma
nem több egy hajszálnál, de a vitatkozó felek egy hatalmas hegyet
érzékelnek. Vagy amikor egy anyuka szörnyen ideges a gyereke vi
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selkedése miatt. Aki kívülről nézi, egyszerűen nem érti,
hogy mi az a súlyos dolog, amit az a szegény gyerek el
követett, az anyuka pedig úgy érzékeli, hogy ott helyben
felrobban dühében, vagy elsüllyed szégyenében. És mint
tudjuk, az még a jobbik eset, amikor van külső személy,
hiszen az esetek nagy részében ő a jelenlétével segít ab
ban, hogy valamennyire ésszerű keretek között marad
jon a történet. Sajnos bőven elégszer szégyenülünk meg
ésszerűtlen viselkedésünkkel mások jelenlétében. De azt
gondolom, azt biztos senki sem szeretné, hogy élete min
den pillanata külső személyek részvételével zajlódjon
le. Vajon miért? Csak szemérmességből? Biztosan nem.
Egyszerűen magunk is tisztában vagyunk azzal, hogy
cselekedeteink, reakcióink jelentős része mennyire nem
felel meg az ésszerűség követelményeinek. De ha mind
ezzel tisztában vagyunk, akkor mi okozza, hogy az adott
pillanatban mégsem úgy viselkedünk, hogy az legalább
is egy külső ember mércéjének is megfeleljen? A hegy!
Az, hogy az a hajszál úgy néz ki nekünk, mint egy nagy
hegy. A jécer hárá olyan célokat állít elénk, amelyekről el
hiteti velünk, hogy nagyok és fontosak. És mi elhisszük
neki. Bálványozzuk ezeket a célokat. Leborulunk előt
tük. Állj ki az igazságodért! És én mindent megteszek,
hogy végül is nekem legyen igazam. A bálvány oltárán
feláldozom a házasságomat, a gyerekeimet és természe
tesen önmagamat is. Valaki pénzt kér tőled? Ne adj neki,
és igazold magad avval, hogy ő biztos szélhámos, csak
elissza a pénzt. Élvezd az életet! Mennyi időt és energi
át vagyunk képesek a fizikai élvezetek oltárára helyezni!
Egy sima vacsora sokszor tényleg úgy néz ki, mint vala
mi vallási szertartás. Ha tényleg finom lett, akkor csak az
őszinték vallják be maguknak, hogy oké, valóban jó volt,
de érdemes volt ennyit belefektetni abba, hogy 15 percen
keresztül kellemes ízeket érezzek a számban? Ha nem,
arról jobb nem is beszélni. Szépség. Irigység. Hatalom.
Pénz. Gyűlölet. Még sorolhatnánk a bálványokat, ame
lyek előtt leborulunk, amelyeknek áldozatot mutatunk be
nap mint nap. A jécer hárá képes mindegyiket felfújni és
megmászhatatlan hegyként elénk állítani.
Olyanok vagyunk, mint bármelyik szerencsétlen és
primitív bálványimádó nép, mely áldozatokat mutat be
mindennek, amitől azt reméli, hogy kicsit is jobbra fordul
az élete. Nevetségesnek tartjuk azokat, akik leborulnak
a nap előtt? Vagy azokat, akik a csillagok előtt? Miért?
Mert már kiderült, hogy ezek csak égitestek, nem lehet
őket befolyásolni semmivel. Mi sajnos ugyanilyen osto
bán borulunk le a mi bálványaink előtt. És annak a sze
mében, aki kívülről néz minket, aki az adott helyzetben
nem érzi a negatív késztetést, ugyanolyan nevetségesek
vagyunk, mintha a napnak áldoznánk. Azt mondja a
Talmud, hogy aki mérgében eltör egy edényt, az olyan,
mintha bálványimádó lenne (Sábát 105b). Valami nem
úgy történik, ahogy szeretné, megoldást keres. A meg
oldás nem lehet az, hogy tudomásul veszem, hogy a vi
lág nem körülöttem forog, hiszen az szentségtörés lenne.
Az egóm bálványának sérülne a tekintélye. Ezért inkább
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Vajon mi lesz olyan
nevetséges?
kiállok mellette, összetörök valamit. Evvel egyrészt kife
jezem, hogy tiltakozom az ellen, hogy valami máshogy
történjen, mint ahogy én szeretném, másrészt kifejezem
a bálványom felsőbbrendűségét. Áldozatot mutatok be, ő
fontosabb, mint holmi edény.
A jövőben ezek a bálványok meg fognak szűnni. Min
den rosszaság, mint a füst el fog illanni. Kiderül, hogy az
egóm mégsem a világ közepe, nagyon kicsi kis pont va
gyok az egész képben, nem is beszélve arról, hogy a Te
remtő teljességéhez képest mi vagyok. Egyrészt lesz min
sírni és szégyenkezni. Másrészt röhejes lesz. Amikor egy
hangyának kiderül, hogy ő csak egy hangya, holott ed
dig azt hitte, hogy ő a világ közepe. És a kis hangya meg
is próbált kiállni a saját igazáért, hogy márpedig ő a vi
lág közepe. Amikor megmutatják neki, hogy ő valójában
egy kis hangya, nevetségessé válik minden korábbi fára
dozása.
„Akkor fog megtelni a szánk nevetéssel.” Nem örömte
li nevetéssel! Gúnyos röhögéssel, ahogy azokon szoktunk
nevetni, akik nagyon furcsán és szánalmasan viselked
nek. A félbolondokon. Egy teljesen torz világot képzel
tünk magunk köré. Abban éltünk, annak céljaira és ér
tékeire áldoztuk az életünket. És hirtelen világos lesz.
Meglátjuk az eddigi világunk torzságát.
Azt mondjuk a reggeli imában: „jajcér ajr uvajré chaj
sech”, alkotja a fényt, és teremti a sötétséget. Látszólag
fordított a sorrend. Hiszen a teremtésnél is azt találjuk,
hogy először sötét volt, és utána teremtette meg az Örök
kévaló a fényt. A teremtésnél nincs is említve a sötétség
megteremtése. Hiszen a sötétség nem más, mint a fény
hiánya. Kezdetben sötét volt, mert még nem volt fény.
Talán a probléma feloldása lehet, hogy ugyan a fizikai vi
lágban fény nélkül sötét van, az alapállapot a sötétség, de
a szellemiben, a fizikai megteremtése előtt az alapállapot
a világosság. Az isteni világosságot eltakarja a fizikai sö
tétség. Távolítsd el a sötétséget, és automatikusan meglá
tod mögötte a világosságot. A jövőben elég lesz levágni a
jécer hárát, elég lesz rávilágítani, hogy az nem egy nagy
hegy, az csak egy hajszál. Elég lesz kinevetni a torz il
lúziókat. Már látni is fogjuk a fényt teljes valóságában.
A purimi történetben, a zsidó nép többi megváltásá
val szemben nem történik semmi „pozitív”. A zsidók
ott maradnak Perzsiában. Nem történnek csodák. Az
Örökkévaló neve nem szerepel Eszter könyvében. Sem
mi más nem történik, csak a gonoszság leomlik egy pilla
nat alatt. Hogyan? Úgy, hogy Mordecháj nem borul le
Hámán előtt. Miért nem borult le?! Ha mindenki más le
borult, ő miért nem tette meg? Ha leborult volna, Hámán
nem lett volna mérges és nem hozott volna ilyen rossz
végzést a zsidókra. Az egyetlen probléma az lett vol
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na, hogy ha ő is leborul, akkor a gonoszságot, egocent
rikus hatalomvágyat, gyűlöletet képviselő Hámán ural
mon marad. Ha nem hajlok meg a bálványok előtt, akkor
remélhetem, hogy egy szép napon mások is felismerik,
hogy ez csak egy üres, értéktelen bálvány.
Megilát Eszter egyszerű jelentése Eszter tekercse. Vi
szont a megilá szó kicsit máshogy pontozva – megále – azt
jelenti, hogy felfed, kitakar. Az Eszter név betűi mögött
pedig a heszter szó rejlik, ami eltakarást jelent. Így Eszter
könyvének címét érthetjük úgy is, hogy az eltakarás ki
takarása, azaz a történetben a fényt eltakaró gonoszság
leple lehullik, leomlik a sötétség. Nem a fény oszlatja el
a sötétséget, mint a peszáchkor vagy chanukakor. Csak
a sötétséget távolítjuk el, és automatikusan világos lesz
– „lájehudim hojszo ajro ...”, a zsidóknak lett fényesség
(Eszter könyve 8,15).
Az Ári hákádosnak van egy közismert, felettébb furcsa
mondása. Jom kipurim – jom kepurim, azaz jom kipur
olyan nap, amely hasonlít purimhoz. Két igen meglepő
információt tartalmaz ez a kijelentés. Az egyik, hogy mi
köze lehet egyáltalán purimnak jom kipurhoz! A má
sik, hogy ha jom kipur hasonlít, az azt jelenti, hogy a
purim nagy nap, a jom kipur ugyan nem éri el, de azért

Ezen a napon a
nevetésnek különös
felhangja van.

marad belőle, csak egy picike hajszál, a nagy köd szét
oszlik és marad a tiszta, osztatlan egybefüggő világosság.
Egyvalami fontos. Mi nap mint nap nagyon könnyen
nevetünk mások ostobaságán, amint leborulnak a bál
ványaik előtt. Ahogy törtetnek a társadalmi ranglétrán,
ahogy nevetségesen és szánalmasan próbálják magukra
felhívni a figyelmet egy ellenkező nemű szemében, vagy
ahogy igyekeznek megszerezni egy szelet rántott húst.
De ez nem azért van, mert olyan nagy emberek vagyunk,
hogy minket a rossz már nem is kápráztat el. Mások ki
nevetése nem nagy kunszt, és nem segít semmit a sötét
ség eloszlatásában. Sőt! Azért tudunk másokon nevetni,
mert minket nem akar rávenni a jécer hárá éppen arra a
szelet rántott húsra, mert már jól laktunk. Vagy pont arra
akar rávenni minket, hogy nézzük le és nevessük ki a má
sikat. Amivel el tudjuk oszlatni a sötétséget, az csak és
kizárólag az, ha a saját bálványainkat nevetjük ki, vagy
legalábbis saját magunkat, amint éppen leborulunk előt
tük. Nem könnyű felismerni ezeket a bálványokat, és
még kevésbé könnyű szépen lassan lefaragni abból a nagy
tiszteletből, ahogy viszonyulunk hozzájuk. Purimkor si
kerülhet megkóstolni, hogy milyen is lenne a világosban,
a bálványaink nélkül. Merítsünk belőle jó adaggal ezen a
napon, hátha kitart egész évre. Nevessünk egy nagyot...
Purim száméách!

hasonlít hozzá. Ez már egyenesen felháborítónak tűnik!
Számunkra jom kipur az év legszentebb napja, purim pe
dig valami gyerekes farsang. Hogy lehetne a kettőt egy na
pon említeni! Arról nem is beszélve, hogy purim nagyobb
volna, mint jom kipur!? A fentiek alapján Ári hákádos
kijelentésének a következő értelmezést lehet adni: purim
lényege, hogy megszűnik a rosszaság, eltűnik a sötétség.
Jom kipur az engesztelés napja. Az Örökkévaló eltörli a
bűneinket. Tisztákká válunk. Mindkét nap a sötétség el
távolítása által tündöklik fel a fény, a tisztaság. Miért na
gyobb purim? Mert jom kipurkor az Örökkévaló elengedi
a bűneinket, purimkor pedig leomlik a rossz. Kinevetjük.
Leomlanak a bálványaink. Nem csak a bűnöket, a kö
vetkezményeket, hanem a gyökerüket, az okozót, a jécer
hárát magát szüntetjük meg.
Ezen a napon nevetünk. Nem úgy, mint máskor. Ezen
a napon a nevetésnek különös felhangja van. Ez a nevetés
gúnyos és lekicsinylő. A rosszaságot nevetjük ki. A haj
szálat, ami megpróbálja hegyként eladni magát. Ezen a
napon nem vesszük be, nem ijedünk meg tőle. Nem vi
szonyulunk hozzá áhítattal, nem mutatunk be neki ál
dozatokat. Hiszen annyira nevetséges, és annyira szánal
mas. Belekóstolunk abba, hogy milyen lesz a (reméljük
mihamarabbi) jövőben, mikor szemtől szembe fogjuk
látni, hogyan zsugorodik össze az a nagy hegy, és nem
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interjú

A közösség tagjának lenni
felelősségvállalással jár
RÉTI JÁNOS
Hogyan keressük értelmesen a kapcsolódást a zsidóságunkhoz.
Az idei évben a Lativ tanulási programján több új előadót
köszönthettünk. Az Izraeli Kulturális Intézetben (IKI)
dolgozó Büchler Tomi egyike a friss érkezőknek, ám sze
mélye a legtöbbünk számára nem ismeretlen. Kötetlen és
élvezetes óráiból néhány alkalommal korábban is ízelí
tőt kaphattunk, az őszi szemesztertől pedig minden hó
napban készülhetünk aktuális prezentációjára a Dávid
Házban.
Aki ma fiatalként elkezdi szervezett keretek között felfedezni saját zsidóságát, előbb-utóbb biztosan találkozni fog a
neveddel. Az IKI-ben több projekten is dolgozol,
mégis szakítasz időt a Lativra, ahol minden hónapban tartasz előadást. Milyen út vezetett odáig, hogy Te magad hangsúlyozhasd a zsidósághoz
vezető utak sokszínűségét a gyakran sötétben tapogatózó érdeklődőknek?
Magyar kontextusban – talán nem túlzás ezt
állítani – kimondottan erős zsidó háttérrel ren
delkezem. Mind a két oldalról komoly rabbi
nikus hagyományokkal bíró csa
ládból szár
mazom, az apai oldalon több nagynevű rabbi
is megtalálható az őseim között. Egy külön
beszélgetés témája lehetne, miért alakult úgy
a családunk története, hogy mire a bátyám és én a 80as években megszülettünk, a mi narratívánk teljesen kü
lönbözhetett a kor jellemző magyar zsidó narratívájától.
Egyvalami biztosan elmondható: a háború után a négy
holokauszttúlélő nagyszülőm egyike sem ismert komp
romisszumot abban az értelemben, hogy zsidóként te
kint önmagára, noha többé vagy kevésbé mindahányan el
indultak az asszimiláció útján. Nálunk, és ezt minden él
nélkül jegyzem meg, soha senki nem tartott karácsonyt,
illetve nem volt hajlandó a legfontosabb alapelvek feladá
sára. Erre jó példa a szüleim ortodox esküvője, ami a 70-es
években finoman szólva sem volt tipikus. Zárt ajtók mö
gött, a nagyszüleim nappalijában állították fel a hüpét, és
a Kazinczy utcából hozták a rabbit. Tehát annak ellenére,
hogy a szüleim nem tartották magukat ortodoxnak, vala
miért mégis fontos volt mindkettőjüknek, és a nagyszüle
imnek is, a hagyomány folytatása. Barátokat persze nem

nagyon hívtak meg, hiszen akkoriban nem lehetett tud
ni, hogy ki kiről jelent, de a szűk családi kör és az izraeli
rokonok azért ott voltak, és együtt ünnepeltek. Ugyanez
jellemezte a mi fiatalságunkat. A bátyámnak és nekem is
volt bár micvónk, ami a ’90-es évek közepén-végén szintén
nem volt még tipikus. Emlékszem, az én bár micvóm ’97ben kimondottan nagy eseménynek számított. A Hegedűs
Gyula utca tele volt ismerős és kevésbé ismerős embe
rekkel, pusztán azért, mert – mint említettem már – az
ilyesmi akkoriban kuriózumnak számított. Természetesen

Azt szeretném elérni, hogy aki a
közösséghez kíván tartozni, ne
opportunizmusból közeledjen,
hanem mert tényleg úgy érzi, az
az övé is lehet.
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tartottuk az ünnepeket, és az első pillanatban, amint az
anyukám jiddise mámei ösztönei alábbhagytak, Szarvasra
is elküldtek bennünket. Ebből, még ha talán naivan hang
zik is, az következett, hogy 18-20 éves koromig komolyan
azt hittem, az én helyzetem a jellemző Mag yarországon.
Azaz, mindenki jár zsinagógába és a Somerbe barátkoz
ni, ugyanúgy végigszenvedi a rémséges családi összeröf
fenéseket, és persze elmegy a Bálint Házba, amikor il
lik ott megjelennie. Csak amikor elkezdtem dolgozni a
Szochnutnál, és közelebb kerültem a Birthright/Taglit
csoportok szervezéséhez, döbbentem rá az első általam ve
zetett úton, hogy amikor a 40 résztvevőt a kipája felvételé
re kérem Siratófalnál, 80 üveges szemmel találkozik a te
kintetem, amelyek mindegyike azt kérdezi: „hol vagyunk
egyáltalán, és mi az a kipa?”.
Persze ezen nem kell csodálkozni, hiszen a mai oktatá
si rendszerről elmondható, hogy ha valaki nem igazán akar
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tudni ezekről a dolgokról, senki sem kötelezi rá. Én tör
ténetesen egy liberális, viszonylag jó gimnáziumba jártam, a
Radnótiba, Budapesten, de ahhoz képest, hogy a diákok jó
része zsidó volt, soha nem beszéltünk zsidó történelemről,
identitásról, kultúráról. Valami volt a holokausztról, de a
zsidóságot meghatározó további nagy témákkal egyáltalán
nem foglalkoztunk. Egy külvárosi gimnáziumban valószí
nűleg még ennyi sem kerül elő. Mindenesetre már felnőtt
fejjel, egyetemista koromban szembesültem azzal, hogy egy
egészen elenyésző kisebbséghez tartozom. Egy átlagos fiatal
ezekről a dolgokról nemhogy a szerintem kívánatos, de még
az általános műveltséghez elengedhetetlen szinten sem tud.
Ma ezt már evidensnek gondolom, de az, hogy bizonyos ér
telemben burokban nőttem fel, hosszú időre naivvá tett az
általánosan jellemző helyzettel kapcsolatban.
Miután egy kicsit jártam a Rabbiképzőre, befejeztem a
jogot, és pár évre kiköltöztem Izraelbe, majd hazajöttem, és
azóta a Szochnutban, illetve itt, az IKI-ben folyamatosan
olyan projekteken dolgozom, amelyek az asszimilált fiata
lokat próbálják közelebb hozni a közösséghez. Ugyanezt
teszi a Lativ is, ezért természetesen szembesül ugyanazzal
a kihívással, amellyel az elmúlt 25 évben az összes magyar
országi zsidó szervezet szembenézett. Jelesül azzal, hogy
megoldást kell találnia arra, miként lehetne a közösség
től távoli fiatalokat megszólítani. A rendszerváltás óta el
telt időben minden zsidó szervezet nagyjából ugyanazok
kal a dolgokkal próbálkozott. Úgy gondolták, hogy ha lesz
egy fantasztikus program, egy fantasztikus épület, akkor
majd a zsidó fiatalok rohanni fognak hozzájuk. Kellett két
és fél évtized, hogy rájöjjünk, ez így biztos nem működik.
Ehelyett arra kell törekednünk, hogy minél több válasz
tási lehetőséget ajánljunk. Ha a zsidó életnek, létezésnek
a lehető legszélesebb spektrumát kínáljuk, biztosak lehe
tünk abban, hogy többen fognak érdeklődni. Persze nem
az a legfontosabb, hogy a zsidó közösségnek valaki feltét
len része legyen, de az elengedhetetlen, hogy legalább tud
ja, mire mond nemet!
A zsidó közösség jóval sokszínűbb, sokfélébb, mint azt
gondolnánk. A tagoknak szerteágazó az érdeklődésük,
eltérő a hátterük, más és más szólítja meg őket. Lehet ez
színház, társadalmi aktivizmus, vallás vagy gasztronómia,
teljesen mindegy. Engem az izgat, hogy miként lehet mi
nél szélesebbre nyitni a zsidó élmények spektrumát. A
Lativ is fontos helyen van ezen a skálán, hiszen sokak
nak a szövegtanulás, a zsidó hagyományok beható tanul
mányozása fekszik a legjobban. Ez autentikus módja an
nak, hogy valaki közelebb kerüljön a gyökereihez. Nem
az egyedüli módja, de az egyik legfontosabb.
Vajon a környező országokban is hasonló problémákkal
küzdenek? Érdekelne, hogy mennyiben mondható unikálisnak a helyzetünk?
Az én feladataim a Szochnutban az egész régióra kiter
jednek. Európában 8 országban zajlanak a projektjeink.
Középkelet-Európában a kihívások nagyjából mindenütt
hasonlók: holokausztot túlélt nagyszülő, kommunizmust
átélt szülők, és mi, akik ezek után nőttünk fel, keressük

az értelmes, releváns kapcsolódást a zsidóságunkhoz. Er
refelé ez jellemző, de Nyugaton, Izraelben persze teljesen
másként szól a történet.
A zsidó közösségben főállásban dolgozók általában azt
hangsúlyozzák, hogy a szüleink generációjával kimaradt
egy láncszem a „zsidó folytonosságból”. De szerintem nem
ez, hanem a kommunizmus asszimilációs politikája okozta
a legnagyobb kárt. A hagyományok átadásában megszűnt
folytonosság korrigálható. Akinek van motivációja, az tud
ja pótolni. Ami az igazi veszteséget jelenti, az az, hogy az
emberek elfelejtették, mit jelent a közösséghez tartozás él
ménye. Amikor a ’90-es években a zsidó közösségek rá
jöttek erre, elkezdtek drága programokat szervezni a fia
taloknak, elkényeztették őket. Arra számítottak, hogy ha
lélegzetelállító élményeket kreálnak, a fiatalok csapatostól
érkeznek majd. Erre valószínűleg tényleg szükség volt ak
kor. Csakhogy az elmúlt pár évben ez már nem bizonyult
kielégítőnek. Ahhoz, hogy fenntartható közösséget alkos
sunk, ez már nem elég. Hiszen a közösség tagjának len
ni felelősséggel jár! Nem maradhatsz passzív felhasználó,
mert egy igazi közösségben a tagok maguk kezdeménye
zik a programokat, önkénteskednek, mi több, pénzt áldoz
nak a működésért! Ez nagyon fontos dolog. Nyugaton a
30 év feletti, munkával rendelkező zsidó emberek a fizeté
sük egy részét a közösségnek adják!
Azt szeretném elérni, hogy aki a közösséghez kíván
tartozni, ne opportunizmusból közeledjen, hanem mert
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tényleg úgy érzi, az az övé is lehet. Persze úgy nem lehet
asszimilált zsidó fiatalokat bevonni egy közösségbe, hogy
azt mondom nekik: gyere és önkénteskedj, add a pénzed,
és minden péntek este lássunk a zsinagógában! Ez nem
járja. De érzékeltetni kell, hogy a közösség tagjának len
ni előnyt és kötelezettséget jelent egyszerre.
Sikerült az elveid átültetni a gyakorlatba?
Igen, lassan kikristályosodott előttem néhány dolog,
amelyet alapvetőnek tartok a közösségépítésben. Először
is fontos hangsúlyozni, hogy semmit sem adunk ingyen!
A zsidó vezetőképzésre létrehozott csoportban, az álta
lam vezetett Minjanimban a tagok mindegyike fizet
részvételi díjat. Ez nem megfizethetetlen összeg, még
is jelentős anyagi ráfordítást jelent, amellyel mindenki
hozzájárul a saját fejlődéséhez. Erre a pénzre természete
sen nincs szükségünk, mégis nyomatékosítani akarjuk a
csoporttagokban, hogy ez az ő zsidó útjuk, ahol mások
kal együtt haladnak, egy közösség részeként, amelynek

miként lehet minél
szélesebbre nyitni a zsidó
élmények spektrumát
nemcsak haszonélvezői, de tulajdonosai is egyben.
A másik játékszabályunk, amellyel mindenkit emlékez
tetni tudunk arra, hogy egy éremnek két oldala van, a
pénzügyi támogatási rendszerünkben ölt testet. Nálunk
semmilyen pénz nem jár automatikusan, mondjuk a rész
vételért cserébe, hanem azokat a terveket támogatjuk,
amelyekkel a tagjaink keresnek meg bennünket. Ezek le
hetnek filmklubok, weboldalak, zsidó főzőkurzusok, tel
jesen mindegy. A lényeg, hogy ezek az ő ötleteik, ezért
mi adunk rájuk pénzt, ráadásul így segítünk újabb fia
talokat megismertetni a zsidó közösség életével. Ezzel a
szemléletváltással azt üzenjük, hogy nem az az elsődleges
szándékunk, hogy pusztán jól érezzék magukat a progra
mon, hanem szeretnénk, ha rájönnének, nekik maguk
nak kell alakítaniuk a folyamatokat, ugyanis csak így jö
het létre egy erős, fenntartható közösség!
Miért döntöttél úgy, hogy a Lativ tanulási programjában
is részt veszel?
Amint már említettem, én abban hiszek, hogy minél
szélesebb az a spektrum, amely a zsidó fiatalok előtt nyí
lik, annál jobb. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy
ezen a spektrumon legyen egy olyan lehetőség is, ahol au
tentikus forrásból, mindenféle kényszer nélkül tanulhat
nak a zsidóságról. Az ideológiai kényszertől való men
tességen természetesen nem valamiféle meggyőződés
hiányát értem, hanem annak a szándéknak az elkerülé
sét, amely esetleg olyasmire próbálná rávenni a tanuló
kat, amit azok nem akarnak. Sok zsidó szervezet ugyanis
mindenképpen meg akar győzni valamiről: legyél cio
nista vagy éppen kevésbé cionista, légy reform, ortodox,
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akármi! Pedig ezeket a fiatalokat, akik a saját zsidóságuk
felé vezető út elején állnak, az ilyesmi taszítja. Ha pél
dául egy lányt, aki éppen csak elmerül a zsidó szövegek
tanulmányozásában, mindjárt az első alkalommal felszó
lítanak arra, hogy húzzon fel egy, a könyökét is eltaka
ró kardigánt, talán hiába várják a következő alkalommal.
Persze amikor a tapasztalatai alapján már ő maga dönt
úgy, hogy megfelelőnek, vonzónak találja az ortodox vi
lágba való intellektuális, spirituális alámerülés gondo
latát, úgyis meghozza a megfelelő döntést. Ezt a hibát
egyébként én is elkövettem, amikor a szochnutos karrie
rem elején mindenkit az alija felé lökdöstünk. A szerve
zet 5-6 éve változtatott az alapállásán, ma már magától
értetődőnek találjuk, hogy mindenki képes értelmesen
eldönteni, akar-e alijázni, vagy sem.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a Lativ is nyit egy csa
tornát, és az emberek ezt a lehetőséget úgy használhat
ják, ahogy az nekik a legjobb. Rajtuk múlik, hogy az is
merkedésből mi lesz, zsidó szövegek tanulmányozása,
intenzív közösségi élet, esetleg pártalálás. Nem beszélve
arról, hogy a tapasztalataim szerint a mi generációnk ir
tózik a spiritualitástól. Persze láttam már olyat, hogy va
laki egyik napról a másikra szakállt és pajeszt növeszt,
azért jellemzőbb a spiritualitástól elválasztó távolság
megőrzése. Ezért nehéz az embereket meggyőzni arról,
hogy nem kell feltétlenül vallásosnak definiálniuk magu
kat ahhoz, hogy a zsidó szövegtanulásban, a Tórában és a
Talmudban örömüket leljék. A Lativ erre is kiváló fórum,
itt lehet nyugodtan tanulni, megbeszélni és szabadon ér
telmezni az olvasottakat, és ezt mindenki úgy építi be az
életébe, ahogyan jónak látja.
A Te életednek is része maradt a rendszeres szövegtanulás?
Abszolút. Mániákusan foglalkozom a zsidó szövegek
kel, az az alapelvem, hogy a Minjanimban, ahogy más
programjainkon is, minden összejövetelt szövegtanulás
sal kezdjünk. Lehet, hogy egy teljes heti szakaszt tanu
lunk, lehet, hogy csak két mondatot az Énekek énekéből,
de a közösen töltött időnek valamennyi szövegtanulás
mindenképpen részét képezi. Az elmúlt 60-70 évben tel
jesen szekulárissá tették a magyarországi közösséget, ami
azt is jelenti, hogy a szövegeket is elvették tőlünk. Persze
nem technikailag, hanem érzelmileg, de ez sem kevésbé
rossz. Most, amikor újra rátalálunk ezekre a szövegek
re, megtanuljuk örömünket lelni a tanulmányozásukban.
Ehhez nyújt segítséget a Lativ is.
Amos Oznak és a lányának, Fania Oznak van egy zse
niális közös könyve, a Zsidók és szavak, amelyben azt
olvastam, hogy a zsidóknak nem vérvonala van, ahogy
sokan állítják, hanem szövegvonala. Ami a zsidókat a
világban összeköti, az a szöveghez való viszony. Nem
konkrét szövegekhez, jóllehet a Tóra és a Talmud áll
az érdeklődésünk középpontjában, hanem hogy miként
gondolkodunk szövegekről, hogyan viszonyulunk hoz
zájuk. Ez valamiféle túlfűtött vonzalom, amely a Könyv
népévé tesz bennünket, ez az, ami miatt folyamatos pár
beszédben állunk a szöveggel!
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ünnepek

A rejtett jelenlét
Rabbi Shaya Karlinsky
Nem csak akkor ismerjük föl Isten jelenlétét, amikor csodát tesz.

A

zsidó naptárban minden 19 évben nyolcszor van szö
kőév. Ilyenkor tizenkettő helyett tizenhárom hó
napból áll az év, ami a gyakorlatban úgy néz ki, hogy
ádár hónap után egy második ádárt is tartunk. Ilyenkor
purimot az első helyett a második ádárban ünnepeljük. A
Talmud ezt azzal magyarázza, hogy össze kell kapcsol
ni a purim csodáit a peszách csodáival. (Peszách niszán
hónapban van, amely ádár után következik.) Rási írja
(Táánit 29a), hogy ádár azért a különleges vidámság hó
napja, mert ez csodák időszaka, a purimé és a peszáché
is. Mi a kapcsolat purim és peszách között? Miért kell a
háláchá alapján összekapcsolni őket?
Peszách csodái a természetfeletti nyílt demonstráció
ja voltak, Isten történelembe és természetbe való beavat
kozásának a lehető legegyértelműbb és leglátványosabb
példái. A tíz csapás, egy kétszáztíz éves egyiptomi rab
szolgasorba vetett nép exodusa, a Vörös-tenger kettévá
lása, az egész nép élelmezése a sivatagban, mind-mind
Istennek a világban való jelenlétét hirdette.
Ezzel szemben purim eseményei kifejezetten homá
lyosak. A purimi történéseket mai újságírók könnyen
értelmezhetnék politikai, pszichológiai vagy történelmi
összefüggésekként. Mi lehet természetesebb, annál, mint
hogy rendelet születik a zsidók kiirtásáról, mikor a zsidó
ságra sok társadalom gyakran úgy tekint, mint valamifé
le szálkára. A nem várt fordulatok, mint például Hámán
kivégzése, Mordecháj előléptetése, a zsidók megmenekü
lése úgy is értelmezhetők, mint a történelmi folyamat ter
mészetes részei. Eszter jókor volt jó helyen, Hámán pedig
nem volt valami szerencsés.
Úgy tűnik, az isteni közbeavatkozás hiányzik, mind a
nehéz helyzetből, amelyben a zsidók találták magukat,
mind pedig az abból való szerencsés megmenekülésből.
Ezt hívják bölcseink „heszter pánim”-nak, vagyis Isten
elrejtett arcának. Könnyű felismerni Istent, amikor ter
mészetfeletti csodákat mutat be. A zsidók nagy feladata
az, hogy felismerjék az isteni kezet a saját nemzeti és sze
mélyes életük eseményei mögött. És éppen ez, a zsidóság
elleni rendelet mögött látott felismerés vezette a zsidókat
olyan viselkedéshez, amely az isteni megváltáshoz szük

séges. Isten jelenléte rejtve volt, és szükségessé tette az
emelkedett látásmódot, mert csak azáltal válhatott lát
hatóvá a jelenlét.

Mi a kapcsolat purim és
peszách között?
Peszách viszonyítási alapot ad purimhoz, az isteni je
lenlétről biztosít minket akkor is, amikor az nem annyira
nyilvánvaló. Izrael modern eseményeit is ilyen keretben
kell értelmezni. Izrael „a Föld, amelyről Isten gondosko
dik … amelyen mindig rajta tartja a szemét”. Az a szem,
amely ismeri a zsidó nép történelmének csodáit, képes
tisztán látni Isten kezét a mai eseményekben is.
fordítás · Jehuda Silber

Megilá, Eszter könyve
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Teruma

A három korona
Smuel Bornstein, a szochacsovi rebbe

R

abbi Simon mondta: „Három korona van: a Tóra ko
ronája, a kehuná (papság) koronája és a málchut (ki
rályság) koronája. De a jó név koronája hatalmasabb min
degyiknél.” (Pirké Ávot 4:13.)
A négy legfontosabb szent tárgy közül a Bét hámikdás
ban (Szentélyben) háromnak volt koronája (vagyis arany
szegélye): a szövetség ládájának, az aranyasztalnak, és az
aranyoltárnak. A menórának nem volt. A frigyláda koro
nája, amely alatt a Mózesnek Istentől kapott kőtáblái vol
tak, nyilvánvalóan a Tóra koronája. A korona az oltáron,
amelyen a kohénok a füstölőszert égették, a papság koro
nájával egyenlő. Az aranyasztal koronája pedig, ahova a
különleges színkenyeret helyezték, a málchutot, a király
ságot jelképezte. A midrás szerint (Bemidbár Rabba 14:9)
a korona nélküli menóra a jó név koronája. Vizsgáljuk
meg ennek a jelentését.

Ahogyan a korona a király
fején ül, […] a spirituális
korona különbözteti
meg azt az embert, aki a
kézzelfogható világ fölé
emelkedik.
Korona?
A Tóra a „zér” szót használja a szent tárgyakat díszítő
koronákra. Ez szorosan kapcsolódik a nazír kifejezéshez,
amely az olyan emberre vonatkozik, aki szent cél érde
kében egy időre felhagy a borfogyasztással, nem nyírja a
haját, és ügyel, hogy ne váljon tisztátalanná. A Tóra azt
mondja, hogy a nazírnak azért kell elkerülnie a holttes
tekkel való érintkezést, mert „Isten koronája (nézer) van
a fején” (4Mózes 6:7).
„Tudd, hogy minden ember földi vágyakat szolgál,
de az igazi király – akinek a fején a málchut koronája és
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fejdísze van – szabad minden földi vágytól.” (Ibn Ezra
kommántárja a fenti idézethez.)
Úgy tűnik, a zér az általános vágyak fölé emelkedést
jelképezi. Ahogyan a korona a király fején ül, akképpen
ez a spirituális korona különbözteti meg azt az embert,
aki a kézzelfogható világ fölé emelkedik.
A Miskánban (pusztai Szentély) található eszközök –
melyek a Tórát, a málchutot és a kehunát szimbolizálják
– arra utalnak, hogy szükséges a minden fogalomban le
hetségesen benne rejlő káros elemek fölé kerekedni. Míg
a tóratanulás a zsidó élet alappillére, ugyanakkor öntelt
séghez vezethet. Valóban, a tóratanulásban elért kiváló
ság egy hamis felsőbbrendűségi érzést válthat ki. A ki
rálynak minden bizonnyal oda kell figyelnie, nehogy
túl
értékelje saját magát az alattvalóival szemben, hi
szen automatikusan megbecsülést és tiszteletet kap. A
királlyal kapcsolatos korlátozások erre figyelmeztetnek.
Ugyanígy a kohén is köztiszteletben áll, hiszen a közös
ség bűneinek engesztelése, tóratanulása és sok más do
log is tőle függ. Tehát mindhárom, a zsidó népnek szánt
ajándék különleges figyelmet igényel. Meg kell róla győ
ződni, hogy ezek nem az egyén, hanem a szentség céljait
szolgálják. A koronák a frigyládán, az aranyasztalon és az
aranyoltáron ezekre utalnak.
Ugyanakkor a menórán, amely a jó hírnevet szimboli
zálja, nincsen díszes perem. A benne égő lámpák isteni
fénnyel égnek, amit mindenki, aki megkísérli, megkap
hat, és bensővé tehet. Semmi rossz sem lehetséges ezzel a
tisztán isteni befolyással kapcsolatban – csak jóról beszél
hetünk mindazok számára, akik készen állnak rá. Ezért
az eszközök közül egyedül a menórának nincsen koro
nája.
Sábát és sálos regálim (három zarándokünnep)
Ez az elemzés új fényben világítja meg a minden hé
ten jelentkező sábeszt és a zsidó ünnepeket. Mind a há
rom zarándokünnep köthető a fent említett koronák
hoz. Peszách volt az a pillanat, amikor a zsidó nép királyi
nemzet lett, és érdemessé vált arra, hogy Isten különle
gesként kezelje. Peszách tehát a málchutnak felel meg.
Sávuot a tóraadás ünnepe – értelemszerűen a Tórával
azonosítható. Szukot (sátoros ünnep) a kehuna koroná
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ja, hiszen Áron (a papság alapító atyja) és a sátoros ünnep
közeli kapcsolatban vannak.
Mindhárom ünnepben benne rejlenek azok a veszé
lyek, amelyekről korábban beszéltünk. Ezért igazán oda
kell figyelnünk az ünnepek alatt, hogy ne éljünk vis�
sza az általuk nyújtott spirituális lehetőségekkel. A sálos
regálim mindegyikében ott lapul az ítélkezés lehetősé
ge, ami azzal jár, hogy az egyén istenszolgálatát górcső
alá veszik:
„Négy alkalommal bírálják el a világot egy évben:
peszáchkor a gabonát, sávuotkor a gyümölcsöt, szukotkor
a vizet…” (Misna, Ros hásáná 1:2).
Sábeszkor viszont nincs ítélet. Ez a korona nélküli me
nóra. Az Ári hákádos szerint a sábeszi hangulatban nincs
lehetőség a visszaélésre. Aznap mindent fel lehet hasz
nálni a spirituális fejlődésre.
Miskán és a Bét Hámikdás
Ezzel egy másik idekapcsolódó problémát is megoldha
tunk. A hordozható Miskán (amelynek a felépítésével ez a
hetiszakasz foglalkozik) helyébe lép később a Bét Hámik
dás, egy állandó épület. Bár a Miskán sokáig működött
a zsidó nép Izraelbe érkezése után, teljesen nyilvánvaló
volt, hogy az élettartama korlátozott.
Szent életű édesapám azt mondta, hogy ezeknek a
szent építményeknek a neve elárulja, mi is a különbség
közöttük. A Miskán „lakhelyet” jelent, tehát arra utal,
hogy ez az isteni megnyilvánulás helye. A Mikdás viszont
„szent helyként” fordítható. Ez egyedülállóan magasztos
hely volt, mely minőségileg különbözött a világ bármely
más pontjától. Érdekes módon a neveket néha cserélget
ték. A Miskánt hívták mikdásnak is, és a Mikdást pe
dig miskánnak. Viszont a fő különbségre az általánosan
használt név világít rá.
A pusztában a zsidó nép egy csodálatos szellemi szin
ten létezhetett. Mannát ettek, az angyalok étkét, mely
ből soha ki nem fogytak. Miriam kútjából ittak vizet. Az
isteni tűz- és felhőoszlopok jelenlétében éltek. Ilyen kö
rülmények között a megszokotton kívül lévő életet éltek,
és nem volt szükségük rá, hogy az istenszolgálat közép
pontja több legyen, mint Isten nyilvánvaló jelenlétére fi
gyelni. Ezért a Miskán éppen csak ennyi volt: egy hely,
ahol Isten jelen volt. Ez a korona nélküli menórához ha
sonlatos, mert az a zavaró és spirituálisan veszélyes té
nyezők nélküli lét analógiája. Hiszen életük tele volt cso
dákkal, a Miskán automatikusan mikdás is volt.
Amint a zsidó nép belépett a szent földre, a csodák ab
bamaradtak. A zsidók ott mezőgazdasággal foglalkoz
tak, és hétköznapibb életet éltek. Szükségszerűen egy
re nag yobb szerepet kapott életükben a materiális világ.
Ezért muszáj volt egy olyan teret létrehozni, amelynek a
középpontjában a vallás állt, és élesen elkülönült a hét
köznapi léttől. Így emlékeztették magukat arra, hogy az
igazán sikeres zsidó élet a kézzelfogható dolgokon túl
történik. Ezért kellett egy különleges szentségű Mikdás,
ahol egy gazdálkodó nép szellemi képességei kiteljesed

hettek. Értelemszerűen ez rögtön miskánná is vált. A
sivatag utáni generációk életvitelének veszélyei szüksé
gessé tették a Bét hámikdás három eszközén a koronát.
Ezzel emlékeztettek minket arra, hogy az energiánkat ne
személyes, hanem isteni célokra fordítsuk.
Ugyanakkor a sivatagi élet előnye csupán látszólagos,
hiszen láthatjuk: Erec Jiszráél valósága és a benne zajló
élet nehézségei felsőbbrendűek. Tudjuk, hogy csak olyan
gabonából csinálhatunk maceszt, amely egy idő után
chomeccé válik: tehát csakis ott találunk kedusát, szent
séget, ahol jelen van a veszély, melyet le kell küzdenünk
az isteni cél érdekében. Ezért az Erec Jiszráél-i életmód
az ideális, annak ellenére, hogy veszélyeket is rejthet. In
nen tudjuk, hogy a Bét hámikdás volt a zsidó nép spiritu
alitásának legnagyszerűbb kifejezése. Amint beléptek Iz
rael földjére, a zsidók azért dolgoztak, hogy az ideiglenes
Misk ánt egy nap felválthassa a Mikdás.
fordítás · Horváth Árje
forrás · aish.com
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Tecáve

Esztétika a zsidó vallásban
Chief Rabbi Lord Jonathan Sacks
Miért kell a puritán zsidók papjainak a méltóságteljes és szép külső?

M

iért fektet a Tóra akkora hangsúlyt a Tecávé heti
szak aszban a ruhákra, amelyeket a kohénoknak
és a kohén gádolnak (főpap) kell viselnie? „Ezek azok
a ru
hák, amelyeket készítsenek: melldísz, éfod, kö
peny, kötött köntös, süveg és öv. Készítsenek szent ruhá
kat Áronnak és fiainak, hogy a papjaimmá legyenek.”
(2Mózes 28:4.)
A zsidó vallás általában szkeptikus a külső megjelenés
sel kapcsolatban, például Saul, Izrael első királya, aki
nek senki még a válláig sem ért fel, erkölcsileg mégsem
magaslott ki az emberek közül. A népet követte, ahe
lyett, hogy vezette volna. Amikor Isten meg
mondta Sámuelnek, hogy elutasította Sault, és
Sámuelnek ezért Jisáj egyik fiát kell felkennie
királynak, Sámuel elment Jisájhoz, és látta,
hogy az egyik fiának, Eliávnak királyhoz mél
tó a megjelenése. Azt hitte, hogy ő az, akit Isten
kiválasztott, hogy Izrael királya legyen, de téve
dett.
„És szólt az Örökkévaló Sámuelhez: Ne te
kints a külsejére és a magas termetére, mert megvetem őt,
én nem úgy nézek, mint az ember, mert az ember a kül
sőt nézi, az Örökkévaló pedig a szívet.” (I. Sámuel 16:7.)
A látszat csal. A ruha héber megfelelője, a „beged”
az „elárul” héber szóból ered, mint ahogy az „ásámnu,
bágádnu” („Bűnösek vagyunk, elárultunk.”) vallomásban
is látjuk. Jákob Ézsau ruháit használja, hogy megtéves�
sze az apját, és József testvérei is így tesznek József vér
foltos kabátjával. A Tóra első könyvében találunk hat eh
hez hasonló példát. Akkor mégis miért parancsolja Isten
a kohénoknak, hogy hordjanak megkülönböztető ruhá
kat a szentélybeli szolgálat részeként?
A válasz abban a kétszavas kifejezésben van, amelyet a
hetiszakasz kétszer is használ, hogy meghatározza, mit
képvisel a papi öltözék: „lekávod uletiferet”, vagyis azt,
hogy méltóságteljes és gyönyörködtető legyen. Ezek a
szavak szokatlanok a Tórában emberekre vonatkoztat
va. A tiferet, „szépség” szó csak háromszor fordul elő a

Tórában, ebből kétszer ebben a hetiszakaszban, és egy
kicsit más jelentésben Mózes ötödik könyvében.
A kávod, „tisztelet” vagy „méltóság” szó 16-szor jele
nik meg, de ebből 14 alkalommal Isten dicsőségére utal.
Ezzel a két alkalommal fordul elő ez a szó egyedül úgy,
hogy emberre vonatkozik. Mi is történik itt tehát?
A válasz az, hogy ebben az esetben az esztétikai di
menziót képviselik, amely a zsidó vallásban sokszor hát
térbe szorul. Erre legtöbbször más kultúrákkal összefüg
gésben gondolunk. A nagy birodalmak, Mezopotámia,
Egyiptom, Asszíria, Babilon, Hellasz és Róma óriási

A művészet az érzelmekhez
beszél, és mélyebben érint meg
minket, mint a szavak.
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palotákat és templomokat építettek, a királyi udvarokat
lenyűgöző ruhák, koronák, ékszerek jellemezték, a kü
lönböző rangú embereknek különböző öltözékük és szé
pítőszereik voltak.
A zsidóság ezzel szemben majdhogynem puritánnak
tűnik, ahogy ódzkodik a pompától és a fennhéjázástól.
Mivel Istent is láthatatlannak tartjuk, a zsidó vallás a
szóbelit és a hangzásbelit mindig többre értékelte a lát
ványnál. A szentélybeli szolgálat azonban másmilyen, ott
a „látványnak”, a méltóságteljességnek, és a szépségnek
igenis volt szerepe. Miért? Maimonidész a következő vá
laszt adja:
A Szentély magasztos szerepe miatt azok, akik ott
szolgáltak nagy tiszteletben álltak, és a papokat és a
Levitákat meg kellett különböztetni másoktól. Az lett
parancsolva, hogy a papok megfelelően legyenek öltözve,
és a legszebb ruhákat hordják, „szent ruhákat, hogy mél
tóságteljesek és gyönyörködtetőek legyenek”… mert az

Forrás ∑ A Latív alapítvány időszaki kiadványa ∑ 2015. március

emberek nem a valódi értéke alapján ítélnek meg valakit,
hanem a ruhája szépsége alapján, és a Szentélynek nagy
tiszteletben kellett állnia.” (Tévelygők útmutatója, III:45.)
Ez világos magyarázat, de van benne némi lekicsiny
lés is. Maimonidész, úgy tűnik, azt mondja, hogy azok,
akik igazából értik a vallásos élet lényegét, nem törődnek
egyáltalán a külsőségekkel, de az emberek nagy része, a
tömeg nem ilyen. Lenyűgözi őket a látvány, a nagyszabá
sú, az arany csillogása, az ékkövek a melldíszen, a bíbor
és a lila gazdag pompája és a fehér lenköntös romlatlan
tisztasága.
Michael Wyschogrod The Body of Faith (1983) című
könyvében, ennél jóval nagyobb hangsúlyt fektet a zsi
dó vallás esztétikai dimenziójára. Érvelése szerint a tör
ténelem során a művészet és a vallás szoros kapcsolatban
álltak, és ez alól a zsidó vallás sem kivétel. „A Szentély
felépítéséhez és belső kialakításához olyan térbeli gon
dolkodásra volt szükség, amelynek ösztönöznie kellett a
vizuális művészeteket. Nem szabad elfelejtenünk, hogy
azok közül a műtárgyak közül, amelyeket az előző korok
hagytak ránk, szertartásos használatra készültek azok,
amelyek majdnem mindig a legkifinomultabbak, és esz
tétikailag a legjelentősebbek”.
Wyschogrod szerint a Biblia utáni zsidóság nem járult
hozzá jelentősen a zenéhez és a művészetekhez. A vallá
sos zsidó világ ma is távol tartja magát a nagy írók, fes
tők, költők és drámaírók világától. Természetesen a val
lásos zsidó zene nagyon gazdag, de általánosságban véve
a „művészeink legtöbbször elhagyják a zsidó közösséget”.
Szerinte ez egy szellemi válságnak a jele. „A költő kép
zelete a szellemi életének a tükröződése. A mítosz és a
metafora ugyanúgy az eszköze a vallásnak és a költészet
nek is, és ez igaz a zenére, a drámára, a festészetre és a
táncra is.”.
Rabbi Abraham Kook azt remélte, hogy az Izraelbe
való visszatérés fogja elindítani a zsidó művészetek rene
szánszát, és hogy a szépség jelentős szerephez jut a vallási
életben, különösen az ávodában, ami régen áldozatot je
lentett, ma pedig imát.
Rengeteg idegtudományi és fejlődéslélektani kutatás
minden kétséget kizáróan bebizonyította, hogy az em
berek nem csupán racionális állatok. Ez nem azt jelenti,
hogy képtelenek vagyunk racionálisan gondolkodni, ha
nem hogy az ésszerűség önmagában nem késztet min
ket cselekvésre, mert ahhoz érzelmekre is szükség van.
Az érzelmek pedig az agy elülső kérgénél (amely a tuda
tos gondolkodás agyi központja) is mélyebbről jönnek. A
művészet az érzelmekhez beszél, és mélyebben érint meg
minket, mint a szavak.
A komoly művészetekben van egyfajta spiritualitás,
amelyet nem lehet máshogy kifejezni, csak művészet ál
tal, és ez vonatkozik a szentélybeli szolgálat szépségé
re és pompájára, amelyhez hozzátartozik a papok kö
penye és öve is. Van egy vers jom kippuri muszáf ima
ismétlésében, amely ezt fejezi ki tökéletesen. Azt írja le,

ahogy a főpap megjelenik az istentisztelet után a Szentek
Szentjéből kijövet.
Most már világosabb lehet a zsidó vallásban az eszté
tika szerepe. Olyan művészet, amely Isten nagyságát és
dicsőségét hirdeti. Ez a jelentősége annak, hogy a kávod,
„méltóság” szót csak Istennel kapcsolatban és az Ő há
zában szolgáló kohénokkal kapcsolatban említi a Tóra.

A zsidó vallás […] csak az
Isten szolgálatában álló
művészetben [hisz]
A zsidó vallás nem hisz a l’art pour l’art fogalmában,
csak az Isten szolgálatában álló művészetben, amely vissza
próbál adni Istennek egy kicsit mindabból a szépségből,
amelyet Ő teremtett ebben a világban. Megkockáztatva
a túlzott leegyszerűsítést a különbséget az ókori zsidó és
az ókori görög művészet között megfogalmazhatjuk úgy,
hogy amíg a görögök a szépség szentségében hittek, ad
dig a zsidók a szentség szépségében. Az esztétikának van
szerepe az ávodában (az Isten szolgálatában). Mózes sástengeri dalának szavával: ze kéli veánvéhu, vagyis „ez az
én Istenem, és gyönyörűvé teszem”. A szépség szeretetre
ébreszt minket, és a szívből jövő istenszolgálat szeretet
ből táplálkozik.
fordítás · Bálint Lea
forrás · aish.com
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Ki tiszá

Szemtől szembe
Binjomin Zeév
Miért nem fedte el isteni fénytől
sugárzó arcát Mózes?

A

mikor Mózes lejön a hegyről, és meglátja, hogy a nép
az aranyborjút imádja, haragjában összetöri a kő
táblákat. Utána viszont másodszorra is felmegy a hegy
re, hogy ismét lehozzon két újabb kőtáblát. Eközben az
Örökkévalóhoz fohászkodik, hogy bocsássa meg a nép
bűnét. Ennek fejében kiérdemli, hogy attól kezdve az
„isteni dicsfény” sugározzon az arcáról, valahányszor ta
nít. Ezt maga a Tóra írja: „És volt, amikor Mózes lejött
a Szináj-hegyről [...], nem tudta, hogy fénylett az arca.”
(2Mózes 34:29.) A következő mondatból kiderül, hogy a
nép attól kezdve félt Mózestől a fény miatt, ezért ő rend
szeresen elfedte az arcát, hogy ne lássák a fényt.
Azt hihetnénk, hogy ettől kezdve a nép nem is látta
Mózest fátyol nélkül. Ezzel szemben a folytatásból meg
tudhatjuk, hogy megvolt a rendszere, mikor tette fel, mi
kor vette le a fátylat. Alapvetően akkor vette le, amikor

mindenki lássa a tanító
arcát
Tórát tanult vagy tanított. Amikor a népnek elmagyaráz
ta az Örökkévalótól kapott törvényeit, akkor a nép is lát
hatta az arcát fényleni. Eredetileg azért fedte el az arcát,
hogy ne féljenek tőle annyira. Talán nem is akkora baj
az, ha tanítói minőségében egy fokkal jobban félnek tőle,
mint egyébként.
Van azonban egy mélyebb magyarázata is annak, hogy
miért vette le a fátylat ilyenkor az arcáról. A zsidó hagyo
mány több rétegében is előfordul ez a koncepció: látni a
tanítót. Először Jesájá egy próféciájában jelenik meg ez a
gondolat, amely az idők végezetéről szól: „és szemeid lát
ni fogják tanítódat” (Jesájá 30:20). Abban a szövegkör
nyezetben ez úgy értelmezhető, hogy az eljövendő ideális
korban az ember figyelme elterelődik azokról az evilági
szükségletekről, amelyekről a prófécia korábban ír, és a

hangsúly a szellemi épülésre kerül át. A későbbi korok
ban élt rabbik szinte mind ezt a jövendölést idézik, ami
kor a mester–tanítvány kapcsolat közvetlenségének fon
tosságát hangsúlyozzák.
A Talmud így ír erről: „Azt mondta Rebbi: »Az, hogy
én okosabb vagyok a tanulótársaimnál, azért van, mert
láttam Rabbi Meirt hátulról. Ha szemből láttam volna,
még okosabb lennék! Ahogyan írva van: és szemeid lát
ni fogják tanítódat.«” (Éruvin 13b.) A Máhársá ezt a je
lenséget racionális érvekkel magyarázza: amikor a tanuló
látja a tanár arckifejezését, szemmozdulatait, azaz a me
takommunikációját, az sokat hozzátesz a megértéséhez.
A Rádváz egyik responzumában (3:472) ennél tovább
megy, és megfogalmazza, hogy a mester és tanítvány kö
zött kialakuló lelki kapcsolódáshoz, a hatás áramlásához
van szükség a közvetlen érintkezésre. Ez egy lehetséges
megközelítése annak a nagyobb témának, hogy mi a zsi
dóságban a Szóbeli Tan jelentősége: ezek azok a dolgok,
amelyeket nem lehet könyvből megtanulni.
Ennek az elvnek a halachában, a zsidó jogban is van
fontos következménye. Rámbám úgy írja, hogy a tanulók
nak egy körben kell ülniük, hogy mindenki lássa a tanító
arcát (Hilchot Talmud Torá 4:2). Honnan vette Rámbám,
hogy éppen körben üljenek? Az előbb idézett helyen (és
sok más helyen is) csak annyi szerepel, hogy lássák a ta
nárt. A Divré Jirmijáhu nevű magyarázó ír erről a témá
ról részletesebben. Szerinte a forrás a Szanhedrin, a zsidó
vallási bíróság, ahol szintén van jelentősége az „összelá
tásnak”, ott azonban félkörben foglalnak helyet, hogy a
peres felek tudjanak a szabadon hagyott részre állni (lásd
Szanhedrin 36b). További jelentősége a formának, hogy a
koronára emlékeztet, amivel kifejezzük a Tóra iránti tisz
teletünket – már azzal, hogy ilyen alakban foglalunk he
lyet, utalunk a „Tóra koronájára” (Rámbám is a „koro
na” szót használta megfogalmazásában). Ezenkívül a kör
mint forma a természetben is több ponton megjelenik,
olyankor, amikor egy sokaság a lehető legkisebb helyet
akarja elfoglalni a térből.
Mindenki, aki ebben a mai korban él, hálás lehet Te
remtőjének. Mikor volt korábban ennyi lehetőség arra,
hogy az egyszerű zsidó Tórát tanuljon? Még a legna
gyobb rabbiknak is gyakran komoly zarándoklatokat
kellett tenniük egy-egy könyvért, amely éppen hiányzott
a saját könyvtárukból. A haszidizmus indulásának is az
egyik fő oka az volt, hogy a kevésbé tehetős családok
nem tudták megengedni gyermekeik magas színvonalú
tanítását. Ezzel szemben manapság bárki az internetről
ingyen töltheti le tömegével a jobbnál jobb tanításokat.
A szemünk előtt valósul meg az ősi prófécia: „minden
ki, aki szomjazik [a tudásra], jöjjön a vízhez [Tórához],
akinek nincsen pénze!” (Jesájá 55:1). Nem árt azonban,
ha tudásunkat a fentiek fényében kiegészítjük a szemé
lyes érintkezés különleges, semmi mással nem helyette
síthető hatásával. Mindannyian jól tudjuk, milyen ne
héz lejönni a Kolelbe, és tanulni, de megéri legyőzni a
kísértést!
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Vájákhél

A közösség ereje
Rabbi Boruch Leff
Többen lenni nem mennyiségi, hanem minőségi különbség.

A

frigyláda készítésének leírását olvasva dejà vu érzé
sünk van, hiszen csak néhány hete olvastuk ugyan
ezt, és most újra erről olvasunk a hetiszakaszban. Még
Rási is a korábbi kommentárjához küld vissza minket, de
mi tudjuk, hogy a Tóraban nincs egyetlen felesleges betű
sem, hát még egy teljes szakasz. Akkor mi az oka az is
métlésnek?
Felmerülhet bennünk egy másik kérdés is: van-e vala
mi jelentése a hetiszakasz címének, jelent-e valamit az,
hogy Vájákhél?
Általában a hetiszakaszok címének komoly jelentősé
get tulajdonítunk, nem csak úgy tekintünk rájuk, mint
a hetiszakasz első néhány szavának kiemelésére. Még
ha valójában így is alakult ki a hetiszakaszok elnevezé
sének módja, annak, hogy a zsidó nép ilyen formában
egyöntetűen elfogadta őket, jelentőséggel ruházza fel a
hetiszakaszok címeit.
A zsidó jogban és irodalomban van egy kifejezés, a
minhág Jiszráél Torá, amelynek egyszerű fordítása: a zsi
dó nép szokásai törvénnyé válnak. Ennek a kifejezésnek
a részletes magyarázata meghaladja a jelen írás kereteit,
de azt a következtetést mindenképpen levonhatjuk be
lőle, hogy a zsidó nép lelke és szelleme tisztában van a
különböző cselekedetek fontosságával és szentségével,
és ezeket adott esetben a szokásainak részévé is teszi (ez
alól természetesen kivételt képeznek az eretnek cseleke
detek). Tehát ha mint nép elfogadtuk ezeket a címeket a
hetiszakaszok címének, akkor tudjuk, hogy ezeknek a cí
meknek kozmikus jelentősége van, és segítenek nekünk
megérteni az adott hetiszakaszt.
Akkor mit mond nekünk az, hogy „Vájákhél” – „És Ő
(Mózes) összehívta” – az adott hetiszakaszra nézve?
A Talmud egyik passzusában találjuk meg a legegysze
rűbb választ a kérdésünkre. A Talmud azt írja:
„Honnan tudjuk, hogy az isteni jelenlét ott van, ami
kor 10 ember (egy minjen) imádkozik? Onnan, hogy azt
mondja a 82. zsoltár: »Isten áll a gyülekezetben.« Honnan
tudjuk, hogy az isteni jelenlét ott van, ha két ember Tórát
tanul? Onnan, hogy Máláchi próféta (Máláchi 3) azt
mondja: »Akkor az istenfélő emberek beszéltek, ki-ki a
barátjához, és Isten hallgatta őket.« És honnan tudjuk,

hogy még ha az ember egyedül tanulja a Tórát, Isten vele
van? Onnan, hogy az Exodus 20. versében azt olvassuk:
»Mindenhol ahol a Nevem megemlíttetik, ott leszek és
megáldalak.«
Most, hogy már tudjuk, Isten ott van akkor is, ha vala
ki egyedül tanul Tórát, miért kell máshonnan kikövetkez
tetnünk, hogy Isten jelen van két vagy tíz ember eseté
ben is? A válasz, hogy Isten két emberről ír az Emlékezés
Könyvében, és az önálló, magányos tanulást nem említi
ott. Tíz ember esetében, pedig Isten már velük van, mielőtt
elkezdenek imádkozni.” (Babilóniai Talmud, Brachot 6a.)
Valószínűleg az olvasót is ugyanaz a kérdés foglalkoz
tatja, amely a Toszafot kommentátorait is: hogy lehet,
hogy Isten csak a páros tanulást említi? Hiszen mi mind
annyian azért imádkozunk ros hásánákor Istenhez, hogy
bejegyezze a nevünk az Élet Könyvébe, akár egy cso
porttal vagyunk, akár nem? Továbbá a Pirké Ávot egyik
misnájában azt olvashatjuk: „Minden cselekedetünk fel
jegyzésre kerül az Ő könyvében?”

A zsidó nép […] elhozta az
Örökkévalót a világunkba,
és közösségként tette ezt,
nem milliónyi egyénként.
A Toszafot válasza szerint a fenti Talmud-idézet nem
mond ellent a Pirké Ávotnak abban, hogy minden csele
kedetünk, akár egyéni, akár csoportos fel van jegyezve,
de amikor valakivel párban tanulunk, akkor az a cseleke
det a maga külön könyvébe van beírva.
A Toszafotból úgy tűnhet, hogy Istennek van egy külön
könyve az egyéni és a csoportos micvákra. Mi azonban
tudjuk, hogy amikor a Talmud Isten könyveiről beszél,
az mindössze egy metafora. Istennek nincs fizikai teste,
és nincs is fizikai létezés a mennyben. De a képzeletbeli
könyveknek igenis van jelentésük, nem csak kedves meg
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nevezése valaminek. A válasz inkább az, hogy amikor az
emberek egy csoportja teljesít egy micvát, az spirituálisan
egészen különböző attól, mint amikor az ember egyedül
teszi ezt. És ez nem a mennyiségről szól, nem arról, hogy
többen csinálják egyszerre, sokkal inkább minőségbeli
különbséget jelent Isten szemében, amikor egy csoport
együtt teljesít egy micvát. Ezért ez megérdemel egy kü
lön könyvet, egy külön spirituális iratszekrényt, ahol nem
keveredik össze az egyének által teljesített micvákkal.
Azt már régóta tudjuk, hogy a csapat több, mint a ta
gok összessége. Csapatban olyasmit is elérhetünk, amit
egyedül sosem tudtunk volna véghezvinni. Csapatban
nemcsak összeadódnak a tagok pozitív tulajdonságai, ha
nem valami több is keletkezik. Ezt jól láthatjuk a sport
ban csakúgy, mint különböző munkahelyi projektjeink
ben.
Hasonlóan működik ez a spirituális térben is. A micvák
minősége, amikor egy csoport teljesíti őket, nagyságren
dekkel megnövekszik, és Isten is így tekint rájuk. Ezért is
írja a misna a Pirké Ávot-ban (4:14): „A csoport, amely a
Menny kedvéért gyűlik össze, olyan erős lesz, hogy biz
tosan hosszantartó hatást ér el.”
De akkor miért ismétli meg a Tóra a frigyláda elkészí
tését? A közösség ereje a válasz. Az Exodus teljes egé
szében a zsidó nép és közösség formálódásáról szól. Az
Exodusban jelenünk meg először mint nép a szolgaság
ban és a szabadságban. Itt fogadjuk el a Tórát a Szinájhegynél, és kapjuk meg nemzeti küldetésünket, hogy a
„világosság legyünk a világban”. Így már érthető, hogy
miért is fejeződik be az Exodus ezzel a nagyszerű zsi
dó nemzeti tettel, az isteni jelenlét lehozásával a földre
a frigyláda által. Igaz, hogy már korábban részletesen le
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van írva a frigyláda jelentősége, de itt most közösségként
találkozunk a pusztai szentély építésével.
Korábban Mózes egyedül kapta a parancsokat az
Örökkévalótól, az volt a tervezési szakasz. Itt és most
Mózes továbbadja ezeket a parancsokat a zsidó népnek és
közösségnek, ez a megvalósítási szakasz. Ezek a paran
csolatok, és azok megvalósítása az egész zsidó nép által
egy más minőségi szintre emeli azokat ahhoz képest, mi
kor azokat Mózes egyedül megkapta.
Az Örökkévaló hangsúlyozni akarja a közösség erejé
nek fontosságát, ezért megismétli ezt a részt, a frigyláda
elkészítését mint a zsidó nép közös alkotását.
Ezért is hívják a hetiszakaszt „Vájákhél”-nek. Az egész
hetiszakasz kulcsa, hogy megértsük az összefogás jelen
tőségét, és a közösen végrehajtott cselekedetek spiritu
ális erejét. A zsidó nép teljesítette a küldetését, elhozta
az Örökkévalót a világunkba, azáltal hogy megalkot
ta a frigyládát, és közösségként tette ezt, nem milliónyi
egyénként. Megértette a közösségi cselekedetek egye
dülálló jelentőségét, különösen, ha azokat egy egész nép
hajtja végre. Ennek megfelelően figyel a frigyláda épí
tésének minden apró részletére. Ezért is ismétli meg az
Örökkévaló itt is a frigyláda építésének minden egyes
apró mozzanatát, hogy mi is értékelni tudjuk ennek a kö
zösségi cselekedetnek a jelentőségét.
Miközben a Vájákhél szakaszt olvassuk, fedezzük fel,
és érezzük át a közösség erejének és a csapatmunkának a
szépségét életünk minden helyzetében!
fordítás · Hámori Zoltán
forrás · aish.com
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városok

Nyüzsgő metropolisz,
virágzó zsidó élet
Észak-Európában
Miklós Dóri
Hitélet és fejlett szociális intézményrendszer Amszterdamban.

A

mszterdam 1813 óta Hollandia fővárosa. A városban
található csatornarendszereknek és a hangulatnak
köszönhetően Észak Velencéjének is szokták nevezni.
A holland királynő, a parlament és a kormány székhelye
azonban Hága. Amszterdam igazi multikulturális met
ropolisz. Rengeteg bevándorló él hosszabb vagy rövidebb
ideje ebben a térségben. A bevándorlók sorából a zsidó
ság sem hiányzik.
Amszterdam 370 éve folyamatosan rendelkezik zsidó
közösséggel, egyben a holland zsidó közösség központ
ja is. Érdekesség, hogy a helyi izraeliták „mokum”-nak,
azaz helynek nevezték el a nagyvárost. Az 1940-es évek
re 80 000 főre duzzadt az amszterdami zsidó közösség
lélekszáma, mely a holokauszt történései által 80%-al
csökkent. Jelenleg körülbelül 15 ezer aktív tagja van a
holland főváros izraelita hitközségének.
Az első zsidók a XV. század végén, a 16. század elején
telepedtek le Hollandiában. Ők főleg szefárdok voltak,
akik a spanyol és portugál kiűzetéskor gondolták úgy,
hogy ebben a nyugat-európai régióban békés otthonra lel
hetnek, ahol gyakorolhatják vallásukat. Már ekkoriban,
kis létszámuk ellenére, jelentős befolyással
voltak Hollandia életére. 1593-ban szü
letett csak olyan törvény, mely engedélyezte
letelepedésüket Amszterdamban. Ek kori
ban főleg kereskedelemmel foglalkoztak.
Ezen időszakban a holland gazdaság folya
matosan bővült, főleg Amszterdam rendel
kezett kiugró teljesítménnyel, ahonnan és
ahova behozták áruikat a zsidó kereske
dők. Ekkor kezdődött el a Marokkóval és
Levantéval való kereskedelem kialakítása.
A Spanyolországtól és a Hét Egyesült Pro
vinciától való függetlenedés (1581) után a
zsidók már nyíltan gyakorolhatták vallásu
kat. Az 1610-es években 3 egyházközös

Az askenáz és a szefárd
közösség a mai napig
egyedülállóan szoros
kapcsolatban él
egymással.
séggé tagozódott a zsidóság, melyeket a szefárd hitköz
ség egyesített 1639-ben.
Az első askenáz zsidók Lengyelországból menekültek
Amszterdamba, a harmincéves háború idején. A XVII.
század végére közel háromszor annyian lettek, mint a
szefárdok. A legtöbb askenáz bevándorló szegény volt,
ellentétben a viszonylag jómódú szefárdokkal. Csak Am
szterdamba engedték be őket, mert az itteni szefárd kö
zösség ígéretet tett támogatásukra, annak ellenére, hogy

Zsidók a zsinagógában, Rembrandt Harmensz van Rijn, 1648, forrás: Wikipedia
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mennyire eltérő kulturális és vallási nézeteket vallottak.
Az askenázok jiddisül, a szefárdok portugálul kommu
nikáltak. Csak 1671-ben avatta fel első zsinagógáját az
as
kenáz közösség, a Nagyzsinagógát, pont szemben
a szefárd Esnoga templommal. Ezen időszakban há
rom másik zsinagóga is épült. A XVIII. század végé
re az amszterdami askenáz közösség már 20 000 tagot
tudhatott magáénak, ekkor is főleg csak jiddisül beszél
tek, de ezen a jiddisen már érezhető volt a holland hatás.
Azonban a jiddis is hatott a holland nyelvre, számos jid
dis eredetű szó került át a hollandba.
Az askenáz és a szefárd közösség a mai napig egyedülál
lóan szoros kapcsolatban él egymással. Bár a hagyomá
nyaik eltérők, és általában vastag határvonal választja el a
két közösséget egymástól, valószínűleg a földrajzi közel
ségnek köszönhetően olyan kulturális átfedések alakul
tak ki, mint sehol máshol a nagyvilágban. Ebből adódó
an olyan magas számú átházasodás történt a két közösség
között, mint sehol másutt.
A nácik kegyetlensége Hollandia zsidó lakosságát sem
kímélte. Az ország izraelita lakosságának 80 %-a halt
meg a vészkorszak alatt. A kanadai hadsereg 1945 tava
szán szabadította fel Amszterdamot.
Chéder

Zsidó Történeti Múzeum

zsidó-izraeli boltok, pizzéria és kóser boltok találhatók a
környéken.
Amennyiben a zsidó kultúra iránt is fogékonyak va
gyunk, Amszterdamban jó helyen járunk. A helyi zsidó
ság történetével a Zsidó Történeti Múzeumban ismerked
hetünk meg. Évente rendeznek a városban Nemzetközi
Zsidó Zenei Fesztivált, illetve Zsidó Filmfesztivált is.
A Nieuw Israelitisch Weekblad a legrégebbi ma is mű
ködő zsidó hetilap Hollandiában, 6000-es példányszám
mal. Országos és nemzetközi, zsidósággal kapcsolatos
híreket olvashatunk ebben az újságban. Ezenkívül még
4 zsidó témájú lap jelenik meg valamilyen rendszeresség
gel. Számos honlap is azt a célt szolgálja, hogy a hol
land zsidókat informálja a helyi hírekről, eseményekről,
közösségről.
Amszterdam zsidónegyede

Chéder
1964-ben Adje Cohen zsidó tudományokat kezdett el
oktatni a lakásán, az első évben öt diákja volt. Kezdemé
nyezése jesivává nőtte ki magát, mely a bölcsödétől egé
szen az érettségiig oktatást biztosít a diákoknak. Ha ez
az iskola nem jött volna létre, akkor sok ortodox család
hagyta volna el Hollandiát. Az ortodox vallási nézetek
nek megfelelően az iskolában a lányok és a fiúk külön ta
nulnak. 1993-ban már 230 tanulója és 60 dolgozója volt a
chédernek. Az iskola a magas létszámnak köszönhetően
új épületbe költözött a Zeeland utcába. A megnyitóün
nepségen olyan magas presztízsű személyek vettek részt,
mint Margit hercegnő.
Élet a XXI. században
Jelenleg körülbelül 15 000 zsidó él a nagyvárosban, fő
leg Buitenveldertben, a város keleti felén, és az Amstel
folyó szomszédságában. Több kóser étterem, két pékség,
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Hollandiában jelenleg két zsidó idősotthon működik.
Amszterdamban két helyen található a Beit Shalom Ház,
melynek összesen 350 idős lakója van. Hágában pedig 50
fő él egy ehhez hasonló intézményben. Ezen házak orto
dox elven szerveződtek, kóser ételt szolgálnak fel a bent
lakóknak, saját zsinagógájuk van.
Nyugat-Európában egyedülálló módon Amszterdam
egyik kórháza, az Amstelland zsidó szárnnyal is rendel
kezik. A kórházban a betegeket az ortodox vallási előírá
soknak megfelelően kezelik, a klinikán csak és kizárólag
kóser ételt tálalnak. A szárny 1978-ban jött létre.
A Sinai központ egy zsidó pszichiátriai kórház Amsz
terdamban. Ez jelenleg az egyetlen ilyen jellegű intéz
mény Európában. Eredetileg mentális problémával küz
dő holokauszt-túlélőkkel foglalkoztak csak a kórházban,
manapság már nem zsidók is ellátásban részesülnek.
Kóser szálloda is működik a városban, tehát az ortodox
turisták is könnyedén el tudnak ide látogatni.
Titkos rejtekhely Amszterdamban –
Anne Frank és naplója
A naplójáról híressé vált zsidó lány, Anne Frank 1929. jú
nius 12-én született Frankfurtban. Anne édesapja, Otto
Frank 1933-ban döntött úgy, hogy a náci Németországból
átköltöznek Amszterdamba. A családfő a holland főváros
ban igazgatói állást kapott egy gyárban. A család egészen
1939-ig nyugodt körülmények között élt, sokáig abban
bíztak, hogy Hollandia kimarad a háborúból, azonban a
német hadsereg 1940. május 10-én lerohanta az országot.
Még ebben az évben elkezdték a holland zsidók nyilván
tartásba vételét. 1941-től Hollandiában is sárga csillagot
kellett viselniük a zsidóknak, az izraelita gyerekek csak
a számukra kijelölt iskolákban tanulhattak. Anne és nő
vére, Margot, a zsidó líceumba került. Anne 1942-ben,
13. születésnapjára egy naplót kapott ajándékba. Néhány
héttel később Margot behívót kapott az SS-től. Otto
Frank ekkor döntött úgy, hogy a már korábban kialakí
tott rejtekhelyre költöznek, egy prinsengrachti irodaépü
letbe. 1942. július 6-tól több mint két éven keresztül éltek
itt, a világtól elzárva. A Frank családhoz később két má
sik család is odaköltözött, Otto Frank beosztottjai látták
el a bujkálókat élelemmel, olvasnivalóval, ruhával. 1944
márciusában Anne egy angol rádióműsorban arra lett fi
gyelmes, hogy a háború után minden olyan naplót, mely
ez idő alatt keletkezett, összegyűjtenek. Ekkor határoz
ta el, átdolgozza írásait, melyeket a háború után kiadásra
szán. 1944. augusztus elsején írta utolsó naplóbejegyzését
a fiatal zsidó lány, augusztus 4-én ugyanis a rejtekhely la
kóit letartóztatták. Augusztus 8-án érkeztek Frankék és
a másik két család a westerborki tranzittáborba, ahonnan
szeptember 4-én szállították tovább őket Auschwitzba.
1944 októberében Bergen-Belsenbe vitték a Frank lányo
kat, anyjukkal együtt. Sajnálatos módon itt tífuszosak
lettek, melybe mindnyájan belehaltak. A családból csak
Otto maradt életben, aki a felszabadulás után 4 hónap
pal kerül vissza Amszterdamba. 1947-ben sikerült kiadót

találnia, 1500 példányban nyomtatták ki Anne naplóját,
melynek a címe Het Achterhuis, A titkos rejtekhely volt
(Magyarul A hátsó traktus címen jelent meg). 1955-ben
az USA-ban színpadra vitték a naplót, óriási sikere után
egészestés filmet is készítettek belőle. A titkos rejtekhe
lyet 1960-ban nyitották meg a közönség előtt.
Szobor Anne Frankról

A ház, ahol Anne Frank rejtőzködött
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Purimi kisokos
Mit ünneplünk?
Purim egyike azon ünnepeknek, amikor – a chanukához
és peszáchhoz hasonlóan – a zsidó népnek az elnyoma
tásból, veszélyből való megmenekülését ünnepeljük. E
három ünnep mindegyikének megvan a maga különle
gessége. Purimé az, hogy történetünk elején a népet a tel
jes pusztulás, a fizikai megsemmisülés veszélye fenyeget
te, mivel a Perzsiában uralkodó Áchásvéros király uralma
alá tartozott a világon az összes ország, ahol akkoriban
zsidók éltek. Végül ennek pontosan az ellenkezője tör
tént: ahelyett hogy a zsidók pusztultak volna el, éppen
azokat érte végzetes csapás, akik a kijelölt napon az éle
tünkre akartak törni. Élükön Hámánnal, a király főmi
niszterével, aki a zsidóellenes rendeletet javasolta – ellene
és 10 fia ellen halálos ítélet született.
A szóbeli Tóra elfogadása
„És a zsidók megtartották és magukra vették [...]” (Eszter
9:27). A szöveg egyszerű olvasata szerint ez purim ün
nepének szokásaira vonatkozik, amelyeket a kor rabbijai
írtak elő, hogy emlékezzenek meg a csodáról. Bölcseink
azonban úgy értelmezik ezt a mondatot, hogy a csoda és
az isteni szeretet láttán a zsidó nép mintegy ismételten
elfogadta a Tórát, úgy, ahogyan az Egyiptomból való ki
vonulás idején, a Szináj-hegynél. Akkoriban ugyanis fé
lelemből fogadták el a Tórát, mivel látták Isten hatalmát,
amellyel kiszabadította őket, és tudták, hogy nincsen más
logikus választásuk. Ezt fogalmazza meg a hagyomány
úgy, hogy az Örökkévaló rájuk borította a hegyet, és azt
mondta, hogy „ha nem fogadjátok el, itt lesz a sírotok”
(Sábát 88a). A Midrás ezt azzal egészíti ki, hogy erre a fe
nyegetésre a Szóbeli Tan (azaz a Talmud és a további ma
gyarázatok) miatt volt szükség, mert az lényegesen nehe
zebb kötelezettséget ró az emberre (Midrás Tanchuma,
Noách 3.). Eszerint a zsidó nép a purimi megmenekülés
láttán szeretetből (és nem félelemből) magára vette, hogy
a Szóbeli Tóra részleteivel is foglalkozni fog.
Mikor?
Ádár hónap 14-én van purim napja, amely idén március
4-én, szerdán este kezdődik és másnap este ér véget (mint
minden zsidó ünnepnap, estétől estéig). Az azt megelő
ző napon napkeltétől napnyugtáig (4.33-5.58) böjtölünk
annak emlékére, hogy azokban az időkben Eszter, a zsi
dó királyné 3 napos böjtöt rendelt el, hogy sikerrel jár
jon küldetése férjénél, a királynál a rendelet eltörlése ér
dekében. Jeruzsálemben a purim egy nappal később van
(Susán Purim).
Binjomin Zeév
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Purimi háláchák
1. Megiláolvasás
Minden ember köteles felolvasni a megilát ádár hónap
14. napján (Jeruzsálemben ádár hónap 15. napján), egy
szer este, a nap bejövetelekor, és egyszer másnap. Ez ér
vényes férfiakra, nőkre egyaránt, hiszen ahogy a kiirtás
rendelete mindenkire vonatkozott, a megmeneküléshez
kötődő micvá is mindenkit érint. Nem köteles minden
ki önmaga felolvasni a megilát, elég, ha egyvalaki olvas
sa, és a többi jelenlevő hallgatja. Az olvasás ideje este a
csillagok feljövetelétől egészen hajnalig tart, a nappali, a
napfelkeltétől estig. A nappali olvasás a lényeges, ezért
ha valaki valami miatt nem tudta meghallgatni az esti
olvasást, eleget tesz a nappalival. A leghelyesebb zsina
gógában, nagy közösséggel együtt hallgatni a megilát,
de ha valaki időskor, gyengeség, betegség stb. miatt nem
tud elmenni a zsinagógába, otthon is vagy kórházban is
meghallgathatja. Ezért külön micvá megiláolvasást szer
vezni a számukra. Az olvasás előtt, nappal is és este is
három áldást mondunk: egyet magára a micvára: „ál
mikrá megilá”, egyet a csodára: „seászá niszim”, a har
madik pedig a „sehechejánu”, amelyet többek között
olyan micvákra mondunk, amelyek évente csak egyszer
vannak. Amikor nappal mondjuk a sehechejánu áldást,
gondolni kell arra, hogy ez az áldás vonatkozzon a töb
bi purimi micvára is. Elejétől végig kóser pergamenre írt
megilából kell olvasni, és a hallgatónak, ahhoz, hogy ele
get tegyen a kötelességének, elejétől a végéig kell halla
nia az olvasást, nem hiányozhat egy szó sem. A hallgatók
Hámán nevénél vagy kereplőkkel, vagy egyéb „zajkeltő”
eszközökkel szoktak zörögni. Az olvasás után a „háráv et
rivénu” áldást mondjuk.
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2. Mátánot l’evjonim – ajándékok szegényeknek
Minden ember, akár férfi, akár nő, köteles purimkor leg
alább két ajándékot adni két szegénynek, azaz mind
egyiknek egyet-egyet. Az ajándék lehet pénz is és étel is,
olyan dolog kell, hogy legyen, amely alkalmas arra, hogy
élvezzék purim napján. Ki számít szegénynek? Akinek
a bevétele nem fedezi a saját és a családja szükségleteit,
az szegénynek számít. Aki pénzt ad a szegénynek, mini
mum annyit adjon neki, amiből képes magának egy étke
zésre elegendő ételt vásárolni. Ha valaki többet ad ennél,
az dicséretes. Így írja a Rámbám is: helyesebb inkább a
szegényeknek adni többet, mint hogy a saját ünnepi la
komáját tegye díszesebbé, vagy több ajándékot küldjön
az ismerőseinek, hiszen nincs nagyobb öröm, mint sze
gény, elesett emberek szívét megörvendeztetni. Az, aki
olyan helyen lakik, ahol nincsenek szegények, vagy a nap
végéig elfelejtett ajándékot adni, legalábbis különítsen el
valamennyi pénzt erre a célra, amit majd purim után oda
fog adni szegényeknek, és így legalább részben teljesíti
a micvát.
3. Misloách mánot – „adagok” küldése
A következő micvá, hogy küldjön legalább két „adagot”
egy embernek. Minél többet küld valaki, annál szebben
teljesíti a micvát. Csak étel vagy ital számít „adagnak”,
azaz ami purim napján alkalmas a fogyasztásra, ezért
még az étel kategórián belül is csak az felel meg, amit
nem kell főzni, sütni stb., így hát pl. a nyers hús nem
megfelelő. Fontos, hogy az, aki kapja a csomagot, meg
tisztelőnek érezze az ajándékot. Nem az anyagi érték a
lényeg, hanem az odafigyelés és a szeretet. Purim nappal
kell küldeni az „adagokat”. Van, aki azt mondja, helyes az
ajándékok átadását küldött által végezni, hiszen ez fonto
sabbá teszi az ajándékot, de bizonyos esetekben jobb sze
mélyesen átadni a csomagot, hiszen fontos célja, hogy a
szeretetet és a testvéries érzést erősítse, ez pedig jobban
érvényesül a személyes átadásnál. Emiatt nagyon fontos,
hogy még ha valaki küldi is az ajándékot, írja rá a nevét,

hiszen ha a megajándékozott nem fogja tudni, hogy ki
küldte neki, az egész ajándékozás nem éri el a célját.
4. Misté (Szeudá) – purimi lakoma
Micvá purim napján szép lakomát rendezni, amelyen
fontos ételeket fogyasztunk, mint például kenyér, hal,
hús, bor stb. A purimi lakoma micvája nappal van ugyan,
de az esti étkezést is tiszteljük meg jobban, mint egy hét
köznapi vacsorát. Bizonyos szempontból helyes lenne
már purim reggel megtartani a szeudát – purim micváját
–, hiszen minden micvát igyekeznünk kell, amint lehető
ségünk van rá megtenni, mégis délután szokás rendezni a
lakomát. Ugyanis délelőtt a misloách mánot és a mátánot
l’evjonim micvájával foglalkozunk, kora délután minchát
imádkozunk, és utána rendezzük a lakomát. Mindenki
igyekezzen összegyűjteni a családját, barátait a lakomára,
együtt jobban tudnak örülni. Sokan szokták akár éjsza
káig is húzni a szeudát, de figyelni kell, hogy a lényeges
rész még nappal legyen. Szoktak gyertyákat is gyújtani
a lakomához, hogy evvel is emeljék a hangulatát. Ezen
a lakomán micvá a borfogyasztás, a talmudi törvény sze
rint igyunk addig, amíg már nem tudjuk a különbséget
áldott Mordecháj és átkozott Hámán között. Ennek a
mondásnak sok-sok értelmezése van, de háláchá szem
pontjából kétféleképpen lehet megtartani. Az egyik: szó
szerint. A másik: igyunk valamivel többet, mint szok
tunk, és utána menjünk kicsit aludni, és akkor máris nem
fogjuk tudni a különbséget áldott Mordecháj és átkozott
Hámán között. A mai rabbik általában nem javasolják az
első megoldást, csak annak, aki képes ilyen helyzetben is
megtartani emberi méltóságát, képes a nap emelkedett
ségét megőrizni és a még hátralévő micvákat is teljesíteni.
A bor célja, hogy felemelje az embert, nem pedig, hogy
lesüllyessze.
Purim Száméách!
Domán Sije
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A sanghaji rabbi
Rabbi Chaim Walkin
Egy életút a lengyel kisvárosból Sanghajon át a tengerentúlra
és vissza Sanghajba.

K

ínában, egy menekülttáborban született. Ma legen
dás zsidó tanító.
A zsidó történelem egyik legveszélyesebb és legkülön
legesebb megmenekülése.
Mir, a kis lengyel városka, amely a világ egyik első jesi
vájának is otthona volt, 1939-ben hirtelen a nácik kegyet
len uralma alá került. Amíg a határok és a szövetségi vi
szonyok bizonytalanok voltak, a jesiva tanulói a közeli
litván városba, Vilniusba menekültek – csak hogy néhány
hónappal később ismét csapdába essenek a vasfüggöny
mögött. Ekkor kezdődtek el a csodák. Japán, noha már
évek óta nem volt konzulátusa Litvániában, 1940-ben al
konzullá nevezte ki a példátlanul bátor és jószívű Sempo
Sugiharát. Sugihara a hivatalos japán politikával szembe
szegülve éjt nappallá téve dolgozott azon, hogy zsidók ez
rei, köztük a Mir jesiva 300 tanulója is, tranzitvízumok at
kapjon, amelyekkel aztán egész Oroszországot keresztül
utazva a Transzszibériai vasútvonalon, elmenekülhettek.
Az exodus egy hónapig tartott, és Japánban, Kobe vá
rosában ért véget. Innen 1943-ban deportálták a jesiva
tanulóit Sanghajba.
Hogyan élhették túl? És mi lett a tóratanulással? Hiszen
hajléktalanok voltak, otthontalanok és nincstelenek.
A „megoldás” 10 évvel korábban jött létre: egy jómódú,
asszimilált zsidó, név szerint Silas Hardoon egy éjjel ál
mot látott arról, hogy egy teljes, 250 főt befogadó zsina
gógakomplexumot építtet fel konyhával és mikvével (ri
tuális fürdővel) együtt – Sanghajban.
Hardoon meglepő módon valóban fel is építtette a zsi
nagógát… amely kihasználatlan volt… egészen addig,
amíg a Mir jesiva tanulói meg nem érkeztek, és meg nem
találták benne tökéletes, eleve elrendelt otthonukat.
Amerikai fiú
E „sanghaji csoda” közepette született meg Chaim Walkin.
Chaim családjában generációkon át jelentős rabbik kö
vették egymást. Édesapja, Rabbi Shmuel Walkin, Cha
fetz Chaimnak, a legendás lengyel rabbinak volt a tanít
ványa, később pedig ő lett a sanghaji menekültek vezetője.
Sanghajban virágzott a Tóra tudománya. „Akármilyen
szörnyű volt is a humanitárius helyzet, a Tóra virágzott a
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balsors közepette” – mondta Rabbi Walkin az Aish.comnak jeruzsálemi otthonában. „Semmijük nem volt, csak a
Tóra, és ebből aranykor született.”
Sanghaj azonban csak átmeneti állomás volt. Ugyanis
1946-ban, a tragikus világháború végén, a menekültek
Amerikába vagy Izraelbe távoztak onnan.
A Walkin család New Yorkban telepedett le, ahol a fi
atal Chaim egyesítette az amerikaiak veleszületett érzé
kenységét az eddigi tóratanulmányokkal. Ez a kombináció
formálta őt a világ egyik legelismertebb zsidó tanítójává.
Chaim nyolcéves volt, amikor megkapta az amerikai ál
lampolgárságot. „Édesanyám különleges ruhát adott rám
aznap, hogy abban menjek a bíróságra. Mivel pedig rá
akart venni, hogy vigyázzak is rájuk, azt mondta, sosem
lehet tudni, ki fényképez éppen. Másnap aztán felhívott a
szomszédunk, hogy vegyük meg a New York Timest, mert
én vagyok a címlapon” – emlékszik vissza a rabbi.

a gyermek önbizalma
azon alapul, hogy tudja,
ő különleges, egyszeri
és megismételhetetlen
jelenség
Jeruzsálemi napok
Házasságkötése után Rabbi Walkin alijázott, és csatlako
zott az addigra már virágzó Mir jesivához Jeruzsálemben.
Rabbi Walkin visszaemlékszik arra, hogy a jesiva veze
tője, Rabbi Chaim Shmuelevitz milyen erős aggodalmat
és szeretetet érzett minden zsidó iránt. „A jom kippuri
háború alatt így beszélt a jesiva tanulóihoz: »Kegyetlenek
vagytok, ha nyugodtan aludtatok az éjjel! Hogy tudtatok
aludni, amikor édesanyák várják aggódva a frontról érke
ző híreket? Együtt kell éreznetek velük!«”
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Amikor izraeli katonát látott az utcán, Rabbi Shmule
vitz mindig megállt, és elragadtatva nézte – idézte fel Rab
bi Walkin, aki maga is mindig felhívja a tanítványai figyel
mét arra, mennyire fontos a „terhek megosztása” – a Tóra
intenzívebb tanulmányozásával tehetjük ezt meg, és azzal,
hogy kimutatjuk az izraeli katonák iránti nagyrabecsülé
sünket. „Az életüket kockáztatják értünk – mondja –, a
legkevesebb, hogy tiszteljük, és megbecsüljük őket”.
Rabbi Walkin a Mir jesivában találkozott először Rab
bi Noach Weinberggel. 1974-ben, amikor az Aish HaTora
megnyitott Jeruzsálem óvárosában, Rabbi Weinberg válasz
totta ki Rabbi Walkint a haladó csoport talmudoktatójának.
„Rav Noach olyan jelenség volt, amilyennel egyszer ta
lálkozik az ember az életben. Mindent megtett a zsidó
népért” – mondja Rabbi Walkin. „Az Aish-ben töltött
idő különleges és kiemelkedő fontosságú volt. Idealista és
energikus fiatalokkal dolgoztam. Irigyeltem az igazság
vágyukat. Megtanítottak rá, hogy újraértékeljem a Tóra
értelmét és fontosságát.”
Rabbi Walkin 1989 óta az Ateres Yisrael jesiva vezetője
Jeruzsálem Bait VaGan kerületében.

dás: ne ékeskedj idegen tollakkal. Mindenkit úgy kell
felnevelni, hogy valódi egyéniség legyen. Semmire sincs
akkora szüksége egy gyereknek, mint arra, hogy büszke
lehessen magára. Ne fogadjuk el a másolást!”
Hogyan teremtenek támogató otthoni környezetet
a szülők?
„Édesanyám sok időt töltött Chafetz Chaim otthonában,
ahol hihetetlen nyugalmat tapasztalt. Annak a családnak is
megvolt a maga baja, személyes tragédia, anyagi gondok,
antiszemitizmus… de semmi sem hatott negatívan a ház
ra. Chafetz Chaim otthona mindig pozitív és kellemes volt.”
Hogyan inspiráljuk a gyerekeinket, hogy büszke zsi
dókként éljenek?
„Az emberek hiteles, tisztességes, magasabb rendű ér
tékekben keresik az inspirációt – mondja Rabbi Walkin.
– Ezért döntő, hogy a vallásos zsidók tiszteletre méltóan
és etikusan viselkedjenek. Akár a postára megy, akár a
buszon utazik, minden vallásos zsidó a Tóra nagykövete.
Rajtunk múlik.”
Rabbi Walkin itt felidézi egy friss élményét egy fran
ciaországi utazásáról: „Amikor a kalauz megérkezett,
egy férfi odajött, elővette a hitelkártyáját, és felajánlot
Békés otthon
ta, hogy kifizeti az én jegyemet is. Megkérdeztem tőle,
Rabbi Walkin igen keresett szónok az oktatás témájában, hogy zsidó-e ő is. Azt felelte, hogy nem, csak lenyűgözte
és összegyűjtött esszéit, A belső világ (The World Within) a tiszteletreméltóságom.”
című könyvét kortárs klasszikusként tartják számon.
„Bárcsak mindannyian tisztában volnánk azzal, hogy
milyen erős pozitív hatást tudunk gyakorolni másokra!”
– teszi még hozzá.

Chaim Walkin rabbi

Miért sebezhetők olyan sokan manapság érzelmileg? Mi a
legfontosabb tanács, amelyet minden szülőnek meg kell fo
gadnia, aki egészséges önérzetű gyerekeket szeretne nevelni?
„Sajnos mostanában nagyon sokan mások elismeré
sét akarják kivívni, és ez a legfőbb céljuk az életben –
mondja Rabbi Walkin. – A zsidó megközelítés pedig
az, hogy a gyermek önbizalma azon alapul, hogy tud
ja, ő különleges, egyszeri és megismételhetetlen jelenség.
Szenvedélyesen ellenzem az utánzást. Van erre egy mon

Teljes kör
Mintegy 70 évvel az után, hogy elhagyta Sanghajt, Rab
bi Walkin visszatért, egy egykori menekültekből álló kül
döttséget vezetett. Megnézték a Sanghaji Zsidó Menekültek
Múzeumát (Shanghai Jewish Refugee Museum), és találkoz
tak a helyi vezetőkkel, hogy köszönetüket fejezzék ki nekik.
A város alaposan megváltozott, mióta nem járt ott.
Sanghaj az 1940-es években leginkább lepusztult, pri
mitív kalyibákból állt, ahol a szegénység olyan mély volt,
hogy az emberek a szó szoros értelmében belehaltak az
utcán. Napjainkban viszont a világ egyik legnagyobb vá
rosa, és globális pénzügyi központ.
Rabbi Walkin felidéz egy profetikus pillanatot: „Ren
deztek egy kis búcsúünnepséget, mielőtt a Mir jesiva el
hagyta volna a várost 1946-ban. Itt a zsidók köszönetet
mondtak a helyi lakosságnak, amiért ilyen jó házigaz
dák voltak. A rabbik pedig megáldották a város népét,
hogy kedvességükért cserébe lendüljön fel, és virágozzon
Sanghaj.”
Rabbi Walkin tiszta hálát sugároz, ahogy visszagondol
a 70 évvel ezelőtti hontalan, pénztelen menekültekre. „A
Tóra, ami most a Mir jesivából árad – a több tízezer tanu
lóból – ezeknek a jószívű embereknek köszönhető, akik
segítettek megmenteni a judaizmust.”
fordítás · Lengyel Enikő
forrás · aish.com
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kultúra

Tzadik: egy lemezkiadó
Horváth Arje
Egy radikális zenész megküzd a holokausztmúlttal.

K

épzeljék el, hogy egy nap csörög a telefon. A vonal
végén valaki illedelmesen bemutatkozik, majd köz
li, hogy át fog utalni 125 millió forintot. Cserébe semmi
mást nem kell tennie, csupán folytatni azt, amit eddig is
csinált. Ez történt az amerikai zsidó zeneszerző-szaxofo
nossal, John Zornnal, aki a MacArthur Alapítvány sza
bad felhasználású „zsenidíját” (Award „Genius Grant”)
kapta meg. A támogatást öt éven át fizetik olyan szemé
lyeknek (eddig 756-nak), akik alkotómunkát végeznek.
Zorn első nagy dobása egy „game piece”, a Cobra volt.
Ez egy titokzatos, összetett zenei és játékszabályokból
álló improvizatív szerzemény, lényegét Magyarországon
talán Párniczky András, a Nigun nevű klez-jazz formá
ció motorja tudná elmagyarázni. Ezután egy botrányos
japanofil és leginkább zsidókból álló
formációval merengett el a free jazz,
a grindcore, de leginkább a jóízlés ha
tárain. A fiatalkori polgárpukkasztás
után a félelmetes 1993-as Kristallnacht
lemeznél jött el a zenész életében az
a pont, amelyet minden zsidó átél
előbb-utóbb.
– Minden zsidónak valamilyen mó
don meg kell birkóznia a holokauszt
tal. Ez volt az én számadásom, az, ahogy ezt megtettem.
Soha többet nem kell újra megtennem. […] Olyan volt,
mintha a zsidó örökségem egy egész életen át tartó ta
gadása jelent volna meg egyetlen darabban – nyilatkozta
Zorn a BBC-nek.
Ezután nem volt megállás, Zorn elkezdett egyre mé
lyebbre ásni a zsidóságban. 1995-ben életre hívta a
nonprofit Tzadik lemezkiadót, ahol elkezdte kialakíta
ni a „radikális zsidó kultúra” koncepcióját. Ezt Gershom
Scholem egyik idézetével vezeti be: „Igenis van olyan,
hogy kincsvadászat a tradícióban, ami élő kapcsolatot te
remt a hagyománnyal, és azzal, ami lekötelezettje mind
annak, ami a mai zsidó tudatban a legjobb, még ha az
ortodoxia keretein kívül fogalmazódott és fogalmazódik
is meg.” Az elmúlt húsz évben a Tzadik többszáz zsidó
sággal foglalkozó lemezt készített, bár az kérdéses, hogy
ezek közül mennyi ment ténylegesen az ortodoxia ellen.
Az igazság inkább az, hogy az albumok döntő többsége
bármelyik zsidóban felkeltheti az érdeklődést vallási vagy

politikai hovatartozástól függetlenül, és mondhat neki
valamit őseiről, saját magáról és egy összetett érzelmi
valóságról, amelynek mindannyian részesei vagyunk.
Zorn saját monumentális hozzájárulása a zsidó kultú
rá
hoz valószínűleg a Book of Angels című dalcsokor,
amely a zsidó (eredetű) misztikában megjelenő angya
lok és természetfeletti lények zenei képmásait tárja elénk.
A vállalkozás érdekessége, hogy a mára 23 lemezt át
ívelő anyag minden egyes installációját más-más ze
nei értékrendet használva játsszák különböző zenészek.
Találunk itt zongorafeldolgozásokat (Uri Caine: Moloch),
konzervatív klezmerhangszerelést (The Cracow Klezmer
Band: Balan), hangos rock triót (Marc Ribot: Asmodeus),
magányos gordonkát (Eric Friedlander: Volac), akuszti

lehet, hogy másoknak is reményt
adhatok az identitásrejtély
megfejtésére
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kus szextetet (Bar Kokhba Sextet: Lucifer), kísérleti surf
fusiont (Secret Chiefs 3: Xaphan), vagy világklasszis jazz
gitárost (Pat Metheny: Tap).
A Tzadik radikális zsidó kultúrával foglalkozó reper
toárja még ennél is sokszínűbb. Nem kellene messzire
mennünk, ha egyszerűen csak a zsidó skálákból profitá
ló jazz vagy a klezmer hozna minket lázba. Viszont ha
egy peszáchi háttérzenére van szükségünk (David Gould:
Feast of the Passover), a Bál Sém Tov nigunjainak felismer
hetetlen noise-variációit keressük (Ambarchi/Avenaim:
The Alter Rebbe’s Niggun), Carlebach-dallamok afrobeat
feldolgozásaira éhezünk (Zion80: Zion80), Rav Kook
által inspirált jazz nélkül alig tudunk kikelni az ágyból
(Greg Wall’s Later Prophets: Ha’Orot), kíváncsiak vagyunk
egy chabadnyik szaxofonosra (Daniel Zamir: Children of
Israel), Kafka novelláinak kortárs feldolgozásaiban uta
zunk (Raz Mesinai: Before the Law), jiddis dalok nélkül
nem tudjuk elképzelni a folk-rockot (Wolf Krakowski:
Gilgul), megőrülünk az atonalitás és a sófárfújás keresz
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John Zorn

tezéséért (Alvin Curran: Shofar Rags), vagy régóta töp
rengünk azon, hogy milyen is lenne egy bobover esküvői
menet, ha több lenne benne a torzított gitárzúgás (Hasidic
New Wave: The Complete Recordings), akkor érdemes bele
hallgatni az elmúlt húsz év alatt összegyűlt anyagba. Az

mindenképpen azonnal érzékelhető, hogy a Tzadik által
kiadott zene makacsul elutasítja a kompromisszumot és
a piaci normákat, ezzel nagyon is hallhatóvá téve a tórai
gondolatot, miszerint a zsidók egy „keménynyakú nép”.
Ugyanakkor, muszáj bevallanom, hogy nem írtam vol
na meg ezt, ha a célom csupán egy zenei ajánló közzété
tele lenne. Számomra van John Zorn radikális zsidó kul
túrájában tanulság. Mint sokunknak, Zornnak is az első,
mindent elsöprő élménye a zsidóságról a holokauszttal
való szembesülés volt. Ha hagyom, hogy ez határozza
meg a zsidóságképemet, akkor szinte lehetetlenné válik
számomra az egészséges érzelmi élet. De ha innen to
vább tudok lépni, és meg tudok ismerkedni mindazzal,
amit a zsidóság nyújt, akkor nemcsak magamnak adok
egy nagy ajándékot, hanem könnyen lehet, hogy mások
nak is reményt adhatok az identitásrejtély megfejtésére. A
fejlődéshez pedig sok mindenre szükségem van. A zene
– amelynek erejét számos tehilimben dokumentálta a zsi
dóság – ismerős és kézenfekvő eszköz az ember érzelmi
életének feltérképezésére.
Zorn két évtized alatt több száz zenésznek és több
millió hallgatónak – zsidóknak és nem zsidóknak –
adott alkalmat a zsidóság sokoldalúságának és érzel
mi összetettségének egyedülálló felfedezésére. Az egy
re inkább asszimilálódó amerikai zsidóság kulturális
képviselőinek a Tzadik hihetetlen lehetőséget nyújt
arra, hogy megismerjék saját gyökereiket, és kezdjenek
velük valamit. Valamit, ami új, de mégis közvetlenül az
előző évezredek generációiból táplálkozik, arra kérdez
rá, majd őszintén megtörve várja a választ a hallgatóval
együtt. Nekünk pedig egy üzenetet kell feldolgoznunk
a terjedelmes anyaggal kapcsolatban: a zsidóság egészen
addig releváns bármilyen szinten, formában, nyelven,
helyszínen és médiumon keresztül, amíg hajlandók
vagyunk megbirkózni vele. De harc nélkül nem fog
menni.

Säh Mäta: Naked

City – The Complete

Studio Recordings, a

Tzadik Recordings egyik
kiadványa
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Ősanya honlappal
Domán Chana
Teljesség és jóság egy tartalmas hosszú életben!

T

ziporah Heller 1978 óta tanít a jeruzsálemi Neve
Yerushalayim szemináriumban. Több ezer volt ta
nítványának a spirituális és vallási fejlődésére volt ha
tással. Legtöbben azt emelik ki az óráival kapcsolatban,
hogy milyen hatalmas enciklopedikus tudással rendel
kezik, milyen mély gondolatokat tud átadni, és hogy a
bonyolult témákat is mennyire érthetően és szellemesen
mutatja be. Fő területei a bibliai, illetve zsidó filozófiai
szövegek analízise Maimonidésszel és Máhárállal a köz
pontban, valamint a nő szerepe a zsidóságban, illetve a
Tánáchban szereplő nők élete.

ahol az élő spirituális
motivációkat össze
lehetett olvasztani a
földön járó, gyakorlatias
alkalmazásaikkal
A szemináriumi tanítás mellett rendszeresen jár ÉszakAmerikába és más angolszász országba előadásokat tartani,
publikál különböző zsidó heti- és havilapokban, saját hon
lapján (tziporahheller.com), illetve a naaleh.com-on on
line is lehet hallgatni. A volt Neve Yerushalayim-hallgatók
hetente kapnak tőle e-mailt, amelyben az aktuális szemé
lyes, izraeli vagy világeseményeket kapcsolja össze az aktu
ális hetiszakasszal. Nyitott és rugalmas, személyes kapcso
latot tart fenn a tanítványaival. Amikor én is a hallgatója
voltam, egy másik lánnyal megkértük, hogy tanítson ne
künk külön egy bizonyos témáról. Kedden ebédidőben
tudott minket besuvasztani az órarendjébe, és így aznap
mindig hármasban ültünk a Neve Yerushalayim ebédlőjé
nek egyik sarkában, és evés közben tanultunk. Később per
sze egyre több lány csatlakozott hozzánk.
Tziporah Heller Brooklynban született. Nagyszülei
egy kelet-európai kisvárosból érkeztek Amerikába, még
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élénken emlékezve a pogromokra. Szülei már nem iga
zán voltak vallásosak, Tziporah egy tanárnője hatásá
ra kezdett el aziránt érdeklődni, amit a zsidóság nyújt
hatott egy magafajta lánynak az ötvenes-hatvanas évek
Amerikájában. Ez a tanárnő vezette be abba a világ
ba, ahol a zsidó nő szerepének valódi tartalma van, ahol
az élő spirituális motivációkat össze lehetett olvasztani
a földön járó, gyakorlatias alkalmazásaikkal. Ez jelenti
rebecen Heller alapidentitását és élete máig is ennek az
egyik legszebb példája.
Rebecen Heller teljes életet él, nem áldozza fel a ma
gánéletet a munka oltárán. 14 gyereket szült és nevelt fel,
ma már mindegyikük megházasodott, így számos uno
káról is gondoskodhat. Férje másfél évvel ezelőtt hirtelen
elhunyt: Dovid Heller rabbi nagy tudású talmudtudós
volt, egy jeruzsálemi jesiva vezetője. Meleg személyi
ség, segítőkész rabbi volt, aki soha senkit nem engedett
el bíztató szó nélkül. Noha úgy tűnhetett, hogy ő volt a
csendesebb típus, és rebecen Heller az extrovertáltabb és
a nagyobb nyilvános szerepet vállaló fél, akik közel vol
tak hozzájuk, elmondták a temetésén, hogy ők ketten egy
csapatot alkottak, amely gyönyörűen működött. Heller
rabbi fedezte fel a felesége tehetségét, ő bíztatta a tanítás
ra, ő szervezte az előadókörútjait, és állt a háta mögött.
A sábeszi asztalnál a hagyományostól eltérően mindket
ten, egymás mellett, az asztalfőn ültek. Rebecen Heller
saját készítésű chalét (sábeszi kalácsot) szolgált fel a ven
dégeknek, és – ahogy egyik könyvében írta – ha a sábeszi
előkészületek közül a chalesütésen kívül mindennel elké
szül csütörtök estig, akkor rendszerint azzal jutalmazza
magát, hogy péntek reggel elmegy Betlehembe, Ráchel
ősanyánk sírjához imádkozni.
Tavaly november 19-én a szokásos hetiszakaszos
e-mail helyett a Har Nof-i terrortámadás személyes be
számolóját kaptuk meg. Rebecen Heller leírta, ahogy az
egyik lánya kicsivel reggel 7 után felhívta azzal, ahogy
a fia most rohant haza a zsinagógából a reggeli imáról,
mert arabok támadták meg őket. A fiú úgy tudott kime
nekülni, hogy az apja – rebecen Heller veje – a testével
fedezte őt. A férfit a támadók persze észrevették, és bárd
dal támadtak neki, megsebesítetve a fején, hátán és kar
ján. Kórházba került, és hála I-tennek túlélte a támadást,
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a fiú pedig folyamatosan dolgozza fel a traumát. Rebecen
Hellernek sajnos már számos alkalma volt zsidókat ért
tragédiáról írnia, a Har Nof-i események előtt és után is.
Minden alkalommal ugyanolyan erős hit, közösségérzés
és szeretet sugárzik a szavaiból.
Rebecen Heller számos könyvet írt: A More Precious
than Pearls az ideális nőt írja le az Ésesz Chájil (A derék
asszony dicsérete – Példabeszédek 31,10-32) sorai alap
ján, spirituális és igencsak gyakorlatias szempontból egy
aránt. Az Our Bodies Our Souls a női spiritualitást mutatja
be zsidó szemszögből, érintve a feminizmust, a hatalmat,
a házasságot és az anyaságot. A Let’s face It az élet 8 alap
vető kihívásáról szól, melyek a szenvedés, a boldogság,
a harag, az önfejlesztés, a kapcsolatok, a halál, az ima

és a gyereknevelés. A Here You Are című könyvében az
idő fontos pillanatait mutatja be a zsidó hónapokon ke
resztül. A Battle Plansben a jécer hárá (rossz hajlam) el
leni haditerveket írja le, Maharal, Rámchál, chászid és
muszár mesterek írásai alapján, kifejezetten gyakorla
tiasan, külön fókuszálva olyan érzésekre, mint a harag,
unalom, lustaság, féltékenység, aggodalom, depresszió,
frusztráció, vágyak.
Legújabb könyvében, a Balancing Actben azt a nyilván
való női kérdést járja körbe, hogy hogyan egyeztessük
össze a nagyon is gyakorlatias feladatainkat a spirituális
életünkkel. A könyv első felében a tanítványai által feltett
konkrét és praktikus kérdésekre válaszol (Pl.: Hogyan le
gyen ros hásánája egy frissen szült asszonynak, aki nem
tud elmenni a zsinagógába? Miért ítélik meg az emberek
a másikat az öltözékük alapján még vallásos körökben is?
Miért nem kapjuk meg a zsidóságban azt a gyors spiri
tuális élményt, amelyet bizonyos keleti vallásokban már
egy kezdő is átélhet? Milyen egy jó lányiskola? Mit jelent
a fizikai szépség a Tórában?) A második felében pedig
arról beszél, hogy hogyan tegyük élővé a Tórát, hogyan
mélyítsük el a gyerekeink zsidóságát (Hogyan tegyük
élővé a Sábeszt és az egyes ünnepeket konkrétan, illet
ve hogyan tanítsuk a gyerekeket a jó tulajdonságokra, pl.
nagylelkűnek lenni, elégedettnek lenni, arra, hogy mi az
igazság és a hazugság, a beszéd erejére, hogyan bánjunk
a testvérféltékenységgel, milyen a produktív nyári szü
net stb.)
Rebecen Heller a személyes életével támasztja alá a ta
nításait. Konyha és kabbala, pelenka és Maimonidész –
nála ezek nem egymást kioltó végletek, hanem gyönyö
rűen összesimuló részletei a zsidó nő kiteljesedésének. Ez
az Ésesz Chájil sok ezer nő – és férfi – életét változtatta
és változtatja meg.
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Tóra és 
tudomnány

Stephen Hawking és a gólem
Rabbi Benjamin Blech

S

tephen Hawking igen sokat szerepel manapság a hí
rekben. A személyes történetét feldolgozó új filmet,
A mindenség elméletét már Oscar-várományosként em
legetik. 1963-ban diagnosztizálták nála a rettegett Lou
Gehrig-kórt, és két évet adtak neki, ennek ellenére brili
áns karriert futott be, nemzetközi bestsellereket írt, több
tucat díszdoktori címet kapott, és széles körű elismerésre
tett szert mint Einstein óta az egyik legkitűnőbb elmé
leti fizikus.
Hawking kétségkívül nem félős ember, mégis egy friss
BBC-interjúban bevallotta, hogy aggódik az emberiség
jövőjéért. Az aggodalmának oka pedig a mesterséges in
telligencia, vagyis olyan intelligens gépek készítése, me
lyek okosabbak lehetnek a teremtőiknél. Ami az IBM
Watson szuperszámítógépével kezdődött, amely képes
volt sakknagymestereket megverni, Hawking figyelmez
tetése szerint a közeli jövőben mattot adhat a tervezőjé
nek, hogy ő uralja a földet.
A teljes mesterséges intelligencia kifejlesztése az em
beri faj végét jelentheti, mondta Hawking.
A sci-fik már felkészítettek minket erre. Az olyan fil
mek, mint a Terminátor és a Mátrix, embereket helye
zett mesterséges intelligencia által irányított ellenségek
kel szembe. A most készülő Bosszúállókban szuperhősök
kényszerülnek az Ultron (egy, az emberiség elpusztításá
ra törekvő mesterséges intelligenciájú gép) elleni harcra.
Hatalmas a különbség a teremtésre való képesség és az
irányítás képessége között. Ahogy Ray Kurzweil, a Google
technikai igazgatója mondta: „Nehéz lehet egy olyan algo
ritmikus erkölcsi szabályrendszert írni, amely elég erős ah
hoz, hogy irányítson és korlátozzon egy szuperokos soft
ware-t.” A tudományos fejlődés legnagyobb veszélye az,
hogy amit létrehozunk, önálló életre kel, és nem lesz többé
a teremtőjének vagy az emberi értékeknek alávetve.
Ez lehetett évszázadokon át a prágai gólem legendájá
nak tudatalatti üzenete. A zsidó hagyomány szerint Má
hárál, a XVI. századi prágai Jehuda Lőw rabbi kabbalatu
dását felhasználva életet lehelt egy agyagdarabba, és az a
zsidók emberfeletti védelmezőjévé vált. A homlokára az
emet szót írta, mely héberül igazságot jelent, és amelytől
misztikus módon a gólem az erejét kapta.
Legnagyobb megdöbbenésére azonban Máhárál ha
marosan észrevette, hogy amint megkapta a teljes ere
jét, a gólemet többé lehetetlen volt irányítani. A történet
nek különböző variáció léteznek. Az egyikben a gólem
szerelmes lett, és amikor visszautasították, gyilkos ször
nyeteggé változott. Egy másikban megmagyarázhatatlan
gyilkolásba kezdett. A legcsodálatosabb elbeszélés sze
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rint pedig maga Máhárál volta a hibás – kvázi programo
zási hibát követve el –, mert elfelejtette hatástalanítani a
gólemet sábesz előtt, mint máskor. Emiatt a gólem meg
sértette a nap szentségét, és halálbüntetést érdemelt.
Bármi is volt az oka, Máhárál arra a következtetésre ju
tott, hogy a gólemet el kell pusztítani. Kitörölte az emet
szó első betűjét, az alefet, amelynek számértéke egy, az
egyetlen I-tent jelképezve, aki egyedüliként tud életet
adni. Így csak két betű maradt a homlokán, amely a met
(halál) szót adta ki. Miután többé már nem az egyetlen
teremtő akaratát jelképezte, és nem viselte a jelét a hom
lokán, a gólem porrá vált.
Sok tudós úgy véli, hogy a gólem legendája ihlette Mary
Shelleyt a híres Frankenstein-története megírására, amely
ben egy unortodox tudományos kísérlet folyamán életet
teremtenek, ám ennek borzalmas következményei lesznek.
A kontroll nélküli teremtés biztosan katasztrófához
vezet. A tudományos eredmények története bizonyítja
azt, hogy az erkölcsi és etikai megfontolásokról leválasz
tott fejlődés megadhatja nekünk a tudást a maghasadás
hoz, de mindezt csak azon az áron, hogy az egész embe
riséget a kipusztítás veszélyének tesszük ki.
A prágai gólem története annak a veszélynek a paradig
mája, amelyet a teremtményünk jelent, ha túllép a szán
dékainkon. A mesterséges intelligenciának mint a szelle
mi képességeink kiterjesztésének nyilván rengeteg előnye
van. De valójában ez nem tud gondolkozni. Nincs erköl
csi érzékenysége. Nem osztja a programozójának etikai
korlátait. És nem befolyásolják a létrehozójának értékei.
Stephen Hawking egy rég szükséges szívességet tett
nekünk azzal, hogy figyelmeztetett bennünket a mester
séges intelligencia nagyon is valós veszélyeire. De amit
még ennél is figyelemreméltóbbnak találok, az az a má
sik kijelentése, amelyet nemrég tett: Hawking nyilváno
san elismerte, hogy ateista. Egy újságíró kérdésére, aki a
vallási irányultságát firtatta, világosan kijelentette, hogy
„nincs Isten”.
Az a bibliai Isten, akiben én és a világ legnagyobb ré
sze hisz, talán már bánja, hogy mesterséges intelligen
ciával ruházta fel az emberiséget. Talán ennek a saját
technológiánkra vonatkozó aggodalomnak mi vagyunk
a legjobb példái – olyan teremtmények vagyunk, akik
képesek elpusztítani a világunkat, mert kételkedünk a
Teremtőnkben.
fordítás: D. Ch.
forrás: aish.com
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gyereknevelés

Az otthon mint szentély
Panyiné dr. Ábrahám Zita
Neveljünk higgadtan, és tudjunk megbocsátani is!

A

Teruma hetiszakasz elején az Örökkévaló utasítást
ad a Sátorszentély, azaz a Miskán felépítésére. Ez
egyértelmű jelzése volt annak, hogy az Örökkévaló meg
bocsátotta az aranyborjú bűnét, és újabb esélyt adott a
zsidóknak a közeledésre.
Az Örökkévaló megbocsátó, ez az egyik leg fontosabb tulajdonsága. Amikor Mózes bűnbocsánatért könyörgött,
az Örökkévaló megismertette magát, tulajdonságait.
„Örökkévaló, Örökkévaló irgalmas és kegyelmes Isten,
türelmesen elnéző, nagy a kegyelemben és az igazságban.
Megőrzi a kegyelmet ezredízig, megbocsátja a bűnt, az
elpártolást és a vétket, de teljes felmentést nem ad, meg
emlékszik az atyák bűnéről a fiakon és unokákon har
madíziglen és negyedíziglen is.” (2Mózes 34:6–7.)
Az Örökkévaló hosszan tűrését és megbocsátó voltát
több szempontból is szem előtt kell tartanunk a mindenna
pi életünkben. Először is tudnunk kell, hogy az Örökkévaló
nekünk is megbocsát, ha vétkezünk, megtéréssel mindig kö
zeledhetünk hozzá, és ő boldogan fogadja a tesuvát (őszinte
megtérést). Bármilyen mélyre süllyedtünk is, mindig van út
felfelé, és az Ő haragja sohasem végtelen. Másrészt igyekez
nünk kell hasonlóvá válni az Örökkévalóhoz, tulajdonságait
magunkban is kifejleszteni. Vagyis, ha Ő sokáig tűr, és megbocsátó, nekünk is igyekeznünk kell ilyenné válnunk.
Az életbölcsességek tárházának számító Atyák tanításaiban olvashatjuk: „Négyféle természetű embert isme
rünk. 1. Aki könnyen megharagszik, és könnyen békül,
annak jó tulajdonsága eltörpül a rossz mellett. 2. Aki ne
hezen haragszik meg, de nehezen is békül, annak rossz
tulajdonságát ellensúlyozza a jó. 3. Aki nehezen gerjed
haragra, de könnyen békül, az jó természetű, jámbor em
ber. 4. Aki pedig könnyen gerjed haragra, és nehezen bé
kül, az rossz természetű, rossz ember.” (5. fejezet, 11.)
A magyarázók felhívják a figyelmet arra, hogy a Misna
nem tekinti a haragosságot vagy a béketűrést öröklött tu
lajdonságnak. Ha annak tekintené, nem ítélkezne felette.
Bölcsességgel, magunkon dolgozva érhetjük el az önkont
roll azon szintjét, ahol már csak valóban indokolt esetben
támad fel bennünk a harag, és jó irányba tudjuk fordítani
a felháborodás adta lendületet (lásd Pinchász történetét a
Tórában). Mivel azonban kiépíthető magunkban a türe
lem és a hosszan tűrés, ezért bizony el is várja tőlünk az
Örökkévaló, hogy dolgozzunk ezen a tulajdonságon.
A gyermeknevelésben a fentiek úgy érvényesülnek, hogy
tegyünk meg mindent, hogy a legritkábban legyünk mérgesek

ha Ő sokáig tűr, és
megbocsátó, nekünk is
igyekeznünk kell ilyenné
válnunk
a gyermekre! Figyelem! Ez nem jelenti, hogy nem fegyel
mezzük a gyermeket. Fegyelmezzük, de higgadtan, éssze
rűen és nem haragtól elvörösödve, magunkból kikelve. Ha
mégis elvesztettük az önuralmunkat, tudjunk gyorsan megbocsátani! A gyermeknek a rosszaságért és magunknak is a
hibás helyzetkezelésért. Néha ez utóbbi a nehezebb! Mint
az idézett misnából is látszik ez két külön tulajdonság:
higgadtság, türelem és könnyű megbocsátás képessége.
Mindkettőn külön-külön kell dolgoznunk, de természete
sen ezek a jellemvonások támogatják is egymást.
S hogy miért is érdemes mindezt megtennünk, ar
ról egész könyvtárnyi könyv jelent meg. Bár érdekesek
az erre vonatkozó érvek, mégis elég annyi, hogy ha az
Örökkévaló türelmes és megbocsátó a gyermekeivel,
Izraellel, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ez a leg
helyesebb közeledés egy gyermek felé. Ha az Örökkévaló
hosszan tűrő és megbocsátó, akkor nekünk is igyekez
nünk kell ilyenné válni magunkkal és másokkal is.
Részletében felhasznált forrás: Irving M. Bunim:
Ethics from Sinai, Feldheim Publishers, Jerushalem –
New York 2000.
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Mese

A türelem
Panyiné dr. Ábrahám Zita
Tanmese a bölcs Hilélről.
Egy nap a piacon beszélgetett két ember a bölcs Hilélről,
generációjuk nagy tóratudósáról.
– Hallottam, hogy Hilél milyen türelmes, azt mondják,
lehetetlen kihozni a sodrából. – mondta az első.
– Bolond beszéd – válaszolta a másik –, nincs olyan
ember, akit nem lehet felbosszantani.
Addig vitatkoztak ezen, míg végül fogadást kötöttek
400 zuz értékben (régi pénznem), hogy a kételkedő
ember fel tudja bosszantani Hilélt.
Magabiztosan érkezett a bölcs háza elé nem sokkal
szombat beköszönte előtt. Felkiáltott: – Hol van Hilél, a
bölcs? Kérdeznem kell tőle valami fontosat.
Hilél készülődött a szombatra, de kiment, és meghall
gatta a látogatót.
– Miért olyan tojás alakú a babilóniaiak feje? – kérdez
te. A kérdést sértésnek szánta, mert Hilél maga is Babi
lóniából érkezett.
– Bölcs kérdés. Azt hiszem, azért olyan tojás alakú a
babilóniaiak feje, mert a bábaasszonyok nem elég kép
zettek és gyakorlottak arrafelé.
Kicsit csalódottan távozott a kérdező, de hamarosan
visszatért. Ismét felkiáltott Hilélért.
Most egy még ostobább kérdést tett fel a Tadmorból szár
mazó emberek szemével kapcsolatban. Biztos volt benne,
hogy most már el fogja veszíteni türelmét a tudós. De csa
lódnia kellett. Hilél ez alkalommal is türelmesen válaszolt.
Kisvártatva egy harmadik provokatív kérdéssel állt elő,
de a bölcs erre is nyugodtan
válaszolt, és
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Inkább veszítsek el
kétszer annyi pénzt,
mint hogy egyszer is
elveszítsem a türelmemet!
mivel úgy gondolta, elég későre jár, megkérdezte, van-e
még más fontos kérdése szombat előtt.
Most már a fogadó veszítette el a türelmét és felcsattant.
– Remélem, nincs még egy ilyen Hilél, mint Te! Mert
Te nem veszítetted el a türelmed, én 400 zuzt veszítettem
egy fogadáson!
– Inkább veszítsek el kétszer annyi pénzt, mint hogy
egyszer is elveszítsem a türelmemet! – válaszolta Hilél, a
bölcs, nyugodtan és kedvesen.
Kétezer éve történt ez az eset, de jól mutatja, milyen
fontosnak tartotta a nagy tóratudós Hilél, hogy türelmes
legyen, amikor másokkal beszél.
Trendeli Alapítvány - A zsidó bölcsőde
www.trendeli.hu
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