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eszách a szólásszabadság ünnepe. Hogy miért? A kabbalisták ta
nítása szerint peszáchkor azt ünnepeljük, hogy az addig gálutban
(száműzetésben) lévő „beszéd” kiszabadult. Hogy ők pontosan mit ér
tettek ezen, azt nem tudom, de lehet erről akár egy egyszerű elkép
zelésünk is. Peszách egyrészt a szabadság ünnepe – hisz ez az ünnep
elnevezése is: zemán chéruténu (szabadságunk ideje), másrészt erős kap
csolat van közte és a beszéd között. Az ünnep neve is utal erre, hiszen
a peh szách szavak jelentése nem más, mint hogy a száj beszél. Ezen a
napon a száj elkezd beszélni, ezért amikor beköszönt az ünnep, az első
micvá mesélni – elmesélni az egyiptomi kivonulást. Ráadásul helyes
minél többet beszélni, ahogy ezt említjük is a hágádában: kol hámárbe
leszápér biciász Microjim, háré ze mesuboch, azaz minél többet mesél va
laki az egyiptomi kivonulásról, annál dicséretesebb. Egész évben ez az
egyetlen nap, amikor micvá sokat beszélni. Miért beszélünk most hir
telen sokat? Mert ez most egy másfajta beszéd. Eddig gálutban volt a
beszéd. Most már szabad.
Hogy miben különbözik a mi „szólásszabadságunk” a nyugati világ
által szintén oly értékesnek tartott szólásszabadságtól? Ugyan a szólás
szabadság minden kétséget kizáróan erősen pozitív hatást gyakorolt és
gyakorol a társadalomra, de ez a nagyszerű eszköz megfelelően intel
ligens felügyelet nélkül csúnya fegyverré alakulhat. A zsidó értékek
szemszögéből nézve a nyugati szólásszabadság veszélye a nem megfe
lelően gyakorolt kritikában rejlik. Két probléma lehet vele: az egyik
maga az attitűd, a másik a forma. Az attitűd – mert a kritikát gyakorló,
a bíráló sokszor magasabb rendűnek érzi magát, mint az elbírált, ezért
van joga bírálni. Joga van ítéletet hozni, és joga van megpróbálni a köz
véleményt a saját véleménye szerint formálni. Vannak esetek, amikor
ez szükségszerű, például szakértői véleményt megfogalmazni egy adott
témában, és vannak esetek, amikor ez nem több, mint önteltségből és
a másik lenézéséből fakadó véleménynyilvánítás. Van, aki egyszerűen
csak azért kritizál, mert szereti magát az attitűdöt. A kritika zsidó atti
tűdje a kérdésfeltevés. Egyáltalán nem szükséges hallgatnom, ha vala
mi nem tetszik, de abból kiindulni, hogy biztosan nekem van igazam, a
zsidó értékek szerint abszolút helytelen. A kérdésben is megfogalma
zódik kritika, viszont azt is kifejezzük általa, hogy feltételezzük, lehet
séges, hogy van válasz a kérdésünkre. Kifejezem annak a lehetőségét,
hogy én tévedek, és a másiknak van igaza. Szédereste kérdezni tanu
lunk. Az egyiptomi kivonulást kérdés-felelet formában kell elmesélni.
Ha valaki egyedül tölti a széderestét, akkor is kérdez – saját magát. A
Hágádában említett négy fiúból annak a fiúnak, aki nem tud kérdezni,
nagyjából ugyanazt a választ adjuk, mint a gonosz fiúnak. Ha nem kér
dez, akkor vagy az érdeklődés, vagy a szerénység hiányzik belőle.
A másik probléma a forma. A szólásszabadság nemcsak azt teszi
lehetővé számunkra, hogy szabadon véleményt formáljunk bármiről,
hanem azt is, hogy a véleményünket nyilvánossá tegyük. A Tóra sze
rint, ha azt látom, hogy valaki helytelenül viselkedik, köteles vagyok őt
meginteni. Viszont ennek komoly feltételei vannak. Az egyik, hogy ezt
négyszemközt tegyem. Nagyon ritkák azok az esetek, amikor megen
gedett nyilvánossá tenni negatív információt bárkiről is. Még akkor
sem szabad, ha az egész biztosan igaz. Ezt nevezzük láson hárának, és
ez egyike a legszigorúbb bűnöknek. Miért? Mert ezzel sebet ejtek a
másik tiszteletén. A tiszteletünkre nagyon érzékenyek vagyunk, talán
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még érzékenyebbek, mint a testi sértésekre. Talán inkább
azonosítjuk magunkat az énképünkkel, mint a testünkkel.
A testünkön ejtett sérülések begyógyulnak, míg ha valaki
a nevünkön ejt csorbát, az nem gyógyul be egykönnyen.
Legyen a barátod tisztelete olyan kedves a számodra, mint
a saját tiszteleted – mondják Bölcseink. Az egyiptomi rab
szolgaság egyik nagy tanulsága, hogy képessé kell válnunk
megfelelőképpen viszonyulni azokhoz is, akik a társadalmi
ranglétra legalján vannak, a rabszolgákhoz és az idegenek
hez, ahogy ez a Tórában többször is említve van.
A korlátlan szólásszabadság lehetőséget biztosít arra,
hogy egyéneket, csoportokat, ideákat, értékeket lehessen
gyalázni. Ezt nem csak szabad. Ez érték, hiszen ha tilos
lenne, az azt jelentené, hogy korlátoztuk a szólásszabad
ságot. Emellett milliók ki is állnak, és iszonyatos pénzeket
áldoznak rá. És explicite ki is mondták: „a szólás szabad
sága nemcsak azokra az »információkra« és »eszmékre«
vonatkozik, amelyeket az emberek jó néven vesznek […],
hanem azokra is, amelyek bántják, felháborítják vagy za
varják […] a lakosság bármely részét” (Európai Emberi Jogi
Bíróság határozata – 1976).

Milyen szabadság az, ha közben valakik jogot nyernek
arra, hogy másokat bántsanak? A zsidóság azt tartja, hogy
aki nyilvánosan megszégyenít valakit, az olyan, mintha
megölné, és az elkövetőnek nincs része a következő világ
ból. Bizonyos szempontból súlyosabb a megítélése, mintha
megölte volna. Azok, akik mások értékeit gúnyolják min
den valós javító szándék nélkül, és mindent megtesznek
azért, hogy ehhez mindenkinek joga legyen, egy eszköz
ből bálványt faragnak, olyan bálványt, amely teret biztosít
számukra, hogy testet ölthessenek a negatív motivációik.
Peszách a zsidó szólásszabadság ünnepe. A beszéd kivonul
a felelőtlenség és érzéketlenség száműzetéséből a szerénység
és mások tiszteletét figyelembe vevő beszéd szabadságába.
Miért inkább „szabadság” a korlátozott beszéd, mint a kor
látokat nem ismerő? Mert a korlátokat nem ismerő beszédet
nem az értelem szüli, hanem a negatív motivációk rabja. A
negatív motivációktól való megszabadulás a szabadság.
Peszáchkor elkezdhetünk végre szabadon beszélni! Kó
ser Peszáchot!
Je suis Juif.
Lativ staff

filozófia

Macesz:
a szegénység kenyere,
a szabadság kenyere
Rabbi Shaya Karlinsky
A függetlenség szimbóluma.

A

Hágádában a maceszre gyakran használt kifejezés a
„lechem oni”, amit leggyakrabban a szenvedés vagy
a szegénység kenyerének szoktuk fordítani. Ez a Ramban
magyarázatán alapszik (5Mózes 16:2), amely szerint ezt a
fajta kenyeret a szegény emberek ették, és az egyiptomiak
ezzel etették zsidó rabszolgáikat is.

A szegény ember […] az
emberi létezés alapvető
minimumát jelképezi.
4

A Máhárál határozottan vitatja ezt az értelmezést,
szerinte nincs semmilyen forrásunk arra, hogy a zsi
dók az egyiptomi rabszolgaság idején maceszt ettek
volna. Sőt egy tórai paszuk éppen az ellenkezőjét lát
szik alátámasztani. „Emlékszünk a halra, amit ettünk
Egyiptomban ingyen” (4Mózes 11:5). Továbbá: „Ne
egyél kelesztett kenyeret [a peszácháldozattal]; hét na
pig egyél […] maceszt, a szegénység kenyerét, mert si
etve hagytad el Egyiptomot”. Ha a zsidók rabszolgaként
maceszt ettek, akkor Egyiptom sietős elhagyása hogyan
lehet ok a macesz evésére? Továbbá ha a macesz a sze
génység kenyere, akkor miért kapcsoljuk össze a meg
váltással, felszabadulással, amelyek a szabadságot, gaz
dagságot tükrözik?

Forrás ∑ A Latív alapítvány időszaki kiadványa ∑ 2015. április

A szegény ember, akinek nincs pénze, nincsenek tulajdo
nai, az emberi létezés alapvető minimumát jelképezi. Ennek
az embernek nincs semmije saját magán kívül. Az ő sze
mélye teljesen független mindentől, kivéve saját magát. A
maceszt a szegénység kenyerének hívjuk, mert nincs ben
ne semmi, kivéve a létezéséhez szükséges minimum: liszt
és víz. Minden extra: élesztő, cukor vagy akár idő, hozzáad
valamit a tésztához, ami már több, mint ami minimálisan
szükséges, és a macesz többé már nem a szegénység kenyere.
A rabszolgaság azt jelenti, hogy az ember magán és a
lényegén kívül álló erők hatása alatt áll, legyen az akár
mások elvárása, fizikai függőség vagy személyes bizony
talanság. A megváltás azt jelenti, hogy az ember felszaba
dítja magát ezektől az erőktől, szabaddá válik mindenfé
le külső erőtől vagy függőségtől. Egy rabszolga az urától
függ, az ura irányítja. A gazdag embernek szintén hiány
zik a függetlenség egy dimenziója, mivel az ő identitá
sa a pénzének és a tulajdonainak köszönhető, azoknak a
függvénye. Életének nagy részét ez a gazdagság irányítja,
amíg a szegény ember, akinek semmije nincs, csak saját
maga, önálló és független minden rajta kívül álló
tényezőtől. Ő képviseli a szabadság és felszabadu
lás gondolatát, annak ellenére, hogy lehetőségei az
anyagi világban korlátozottak.
A macesz nem a szegénységet jelképezi. Inkább
a függetlenné válást. A függetlenséget úgy lehet elérni,
hogy az ember ledob magáról minden olyan kötöttsé
get és függőséget, ami nem saját maga. Ez a felszabadu
lás folyamata. Ezért parancsolta nekünk Isten, hogy ma
ceszt együnk az Egyiptomból való kijövetelünk éjjelén.
Ahogyan a szegény embernek nincs semmije, kivéve saját
maga, éppen úgy az Egyiptomból való kivonulásunk éj
szakáján, amikor a felszabadulás és szabadság élményét
éljük át, olyan kenyeret eszünk, amely csak a legalapve
tőbb összetevőkből áll, azokból, ami ahhoz szükséges,
hogy az legyen, ami, és semmi több.
Most már jobban értjük a maceszevés parancsolatát. „Hét
napig egyél […] maceszt, a szegénység kenyerét, mert si
etve hagytad el Egyiptomot”: Egyél olyan kenyeret, amely
független mindentől, ami nem az ő lényege. Miért? Mert
Egyiptomot sietve hagytad el. A sietés azt jelenti, hogy
nincs, ami feltartóztasson. Egy folyamat meghosszabbítása
egyúttal a folyamat feljavítását is jelenti. Ezzel szemben a va
lódi felszabadulás arra épül, hogy megszabadulunk minden
től, ami nem saját magunk. A zsidó nép nem természetes,
történelmi folyamat eredményeképp szabadult fel Egyiptom
kötelékei alól. Ez isteni folyamat volt, amelyben Isten, aki
az idő korlátai fölött áll, közvetlenül szabadította fel a zsi
dó népet. Tehát a chámec (kelesztett dolog) tilos volt, mivel
az olyan folyamatot jelképez, amelyhez időre van szükség.
Mi ezzel szemben maceszt eszünk, ami „idő nélkül” jön létre.
A Máhárál a következőképpen foglalja ezt össze: a sze
gény embernek nincs semmije. Ez hátrányt jelent anyagi
világunkban, amely a tulajdonlás és kapcsolatok rendsze
re. Ezzel szemben az egyszerűség és a függetlenség ki
fejezetten előnyt jelentenek abban a világban, amely az

anyagi fölött áll. Peszách éjjelén a zsidó népnek felsza
badulásra volt szüksége. De ez olyan felszabadulás volt,
amely nem az anyagi rendszerből kellett, hogy jöjjön, ha
nem egy magasabb forrásból. Ezért lett nekik megparan
csolva, hogy maceszt egyenek, ami az egyszerűség kenye
re, mivel csak a legalapvetőbb összetevőkből áll.
Az egyszerűséget jól illusztrálja a Főpap, aki egész
évben aranyruhában szolgál, de jom kippurkor egysze
rű fehér öltözékben lép be a Szentek Szentjébe. A lehe
tő legmagasabb szinten áll, ami a tökéletes egyszerűség,
amiből hiányzik mindenféle rajta kívülállóhoz való kap
csolat. Ezt jelképezi a legtisztább, legegyszerűbb szín.
Ez az értelme a paszuknak: „Hét napon keresztül egyél
[…] maceszt, a szegénység kenyerét, mert sietve hagytad
el Egyiptomot”. A sietős kivonulás mindenféle időigényes
folyamat nélkül azt mutatja, hogy emelkedett állapotban
távoztak, a felszabadulás idő fölött állt, természetfeletti
módon. Ezért volt ideillő a szegénység kenyerének evése,
a legegyszerűbb és legfüggetlenebb formájában.
Természetesen az embernek szüksége van tárgyakra,

a tulajdonaink nem tartoznak
a valódi lényegünkhöz
pénzre ahhoz, hogy az őt körülvevő anyagi világban élni
tudjon. De ezek a tulajdonaink nem tartoznak a valódi lé
nyegünkhöz, és nem engedhetjük meg, hogy azzá váljanak.
Milyen gyakran szoktuk engedni, hogy az anyagi sikereink,
társadalmi státuszunk vagy mások véleménye határozzanak
meg minket? Ezek nem tartoznak a valódi énünkhöz.
A peszáchi macesz arra tanít minket, hogy a felszaba
dulás, a valódi szabadság az, ha szabaddá válunk a kül
ső függéseinktől, amelyek irányítanak minket. A macesz,
a szegénység kenyere segít összekapcsolódnunk a valódi
énünkkel. Az év nagy részében chámecet eszünk, éppen
úgy, ahogy a Főpap is az év nagy részében arany ruhá
ban végzi a templomi szolgálatot. Az év nagy részében az
anyagi világunkban tevékenykedünk, a chamec által szim
bolizált világban. De éppúgy, ahogy a Főpap évente egy
szer a sima fehér ruhájában belép a Szentek Szentjébe, mi
is évente egyszer egy hétig maceszt, vagyis egyszerű ke
nyeret eszünk. A Főpapnál ez az egyszeri fehér ruhás szol
gálat határozza meg egész évi működését, hasonlóképpen
nálunk is az egy heti maceszevés határozza meg egész évre
az anyagi világhoz való viszonyunkat. Ha képesek vagyunk
függetlenedni mindentől, ami nem a valódi énünk, akkor
minden egyéb rendelkezésünkre álló forrást fel tudunk
használni arra, hogy fejlesszük ezt a valódi ént, ahelyett,
hogy mesterséges függőségekbe és rabszolgaságba taszíta
nánk magunkat. Ez a valódi különbség rabszolgaság és
függőség, valamint valódi szabadság és megváltás között.
Ez a hónap hozzon nekünk valódi megváltást és sza
badságot!
fordítás · Jehuda Silber
forrás · darchenoam.org
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Hetiszakasz

Vájikrá

A lisztlángáldozat
Rav Smuel Bronstein, a szochecsovi rebbe
Van olyan jóság, mely az érdemtelenre is kiterjed

A

vájikrá hetiszakasz teljes egészében a pusztai szen
télyben és később a jeruzsálemi szentélyben bemu
tatandó különböző áldozatok részletes leírásának van
szentelve. Próbáljuk meg bölcseink segítségével megérte
ni az engesztelést, amelyet ezeknek az áldozatoknak a be
mutatásával nyerhetünk:
„És engedjük visszatérni az Örökkévalóhoz, és Ő meg
bocsát neki” (Jesájá 55:7).
Vita van a rabbik és Rabbi Simon bar Jocháj között.
A rabbik szerint az Örökkévaló az engesztelő áldozatok
minden fajtáját megmutatta Ábrahámnak, kivéve az egy
tized éfa lisztlángot. Rabbi Simon bar Jocháj szerint még
ezt az áldozatot is bemutatta az Örökkévaló Ábrahám
nak.
„És az Örökkévaló teljes mértékben megbocsát” (uo.).
Rabbi Jehuda bar Simon Rabbi Zeira nevében úgy ér
telmezte ezt az idézetet, hogy „az Örökkévaló ki fogja
terjeszteni az engesztelő áldozatok körét az egytized éfa
lisztlánggal” (Vajikra Rabba 3:3).
Szükségünk van némi segítségre, hogy megértsük, mit
is akar itt mondani a midrás. A lech lechá hetiszakaszban
Ábrahámnak volt egy látomása, a Brisz bén háBeszárim (a
részek szövetsége). Ebben a látomásban Ábrahám több
különböző állatot látott feldarabolva. Ennek több értel
mezése is létezik, amelyek közül az egyik, hogy az Örök
kévaló megmutatta Ábrahámnak az összes olyan áldoza
tot, amellyel majd engesztelést nyerhetnek az utódai. A
fenti midrásban a rabbik azon vitáznak, hogy az egyti
zed éfa lisztlángáldozat szerepelt-e ebben a látomásban,
vagy nem.

edényben (olajjal keverve), és az Örökkévaló szeretni fog.
Ehelyett az Örökkévaló azt mondja: „Fiam, miért nem
hatják át a cselekedeteidet a Tóra szavai?” Mert ebben
az esetben az olaj hozzákeverésének lenne oka, mivel az
olaj minden esetben a Tórát és a jó cselekedeteket jelké
pezi (uo. 7).
Tehát amikor a Tóra úgy rendelkezik, hogy ne keverje
nek ehhez az áldozathoz olajat, az a bűnös alacsony stá
tuszát szimbolizálja. A tettei nincsenek átitatva sem a
Tórával, sem jó cselekedetekkel és ezért száraz lisztet kell
áldoznia.

az ember nem élhet
anélkül, hogy érdemes
legyen az isteni szeretetre

A tömjénnel kapcsolatban azt tanuljuk a szotá (házas
ságtöréssel vádolt asszony) esetében, hogy: „ne tegyen se
olajat, se tömjént rá…” (4Mózes 5:15).
Ne tegyen se tömjént rá – mivel a tömjén az ősanyák
ra emlékeztet, ahogy a vers mondja, „megyek és elviszem
magam a mirha hegyéhez és a tömjén dombjához” (Sir
HaSirim 4:6). A mirha hegye utal az ősapákra. A tömjén
dombja – utal az ősanyákra (Bamidbar Rabba 9:13).
Ebből arra következtethetünk, hogy a tömjén szimbo
likája állandó, és bármikor is kerül sor az említésére, az
az ősanyákra utal, és amikor nem kell alkalmazni, ott ez
Olaj és tömjén
a többlet hiányzik. Mindezekkel az információkkal fel
Ez a lisztáldozat mindösszesen egytized éfa lisztlángból vértezve – hogy a lisztáldozatunk mind az olajat, mind a
állt. Nem volt előírva, hogy olajat vagy tömjént kell-e ke tömjént nélkülözi, és hogy ez mit szimbolizál – tovább
verni hozzá, mivel ez volt a legegyszerűbb áldozat, ame léphetünk az eredeti midrási idézet megértésében.
lyet a bűnösnek hoznia kellett. Hogy ezt jobban megért
sük, hívjunk segítségül két másik midrást:
Jóság
Mi állhat a lisztáldozatok különböző előírásainak hát Magától értetődő, hogy az áldozatok teljes rendsze
terében? Nem gondolhatja senki, hogy megyek és elköve re nagy ajándék az Örökkévalótól, jóságának kiterjesz
tek bűnös dolgokat, azután majd hozok lisztáldozatot egy tése ránk. A bűnös megérdemli a szigorú ítéletet és az
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ezt követő büntetést, sok esetben még a halálbüntetést
is, amelyet a Tóra rendel el a kegyetlen bűncselekmé
nyek esetén. Ezzel szemben az Örökkévaló kiterjeszti
kegyelmét ránk, és adott esetben a halálbüntetés helyett
az Örökkévaló különböző engesztelőáldozatokra ad le
hetőséget, állatáldozatokra és növényáldozatokra, ame
lyeket a Szentélybe kellett vinni. Most már értjük, hogy
miért Ábrahám ősatya volt, akinek az Örökkévaló meg
mutatta az engesztelő áldozatokat, mivel ő volt a jóság
élő példája, pontosan az, amit az áldozatok is megjele
nítenek.
Ez elvezet minket a lisztlángáldozathoz. Azt már lát
hattuk, hogy ehhez az áldozathoz nem adtak sem olajat,
sem tömjént, ami azt szimbolizálja, hogy olyan ember ál
dozata volt, akinek a tetteit nem hatotta át sem a Tóra,
sem a jó cselekedetek (sem olajat), és nem rendelkezett az
ősatyák vagy ősanyák érdemeivel sem (sem tömjént). Egy
ilyen embernek elképzelhető, hogy még az isteni jóság
sem elegendő az engesztelésre, mert annyira kevés saját
érdeme van.
Fontos tudnunk, hogy az isteni szeretet nem önkényes,
nem ad feloldozást minden cselekedetre, bármennyire
is vonzó lenne ez a megközelítés számunkra. A jóság
nak muszáj, hogy legyen valami köze a dinhez (az is
teni ítélethez), ami azt jelenti, hogy még ha egy alapos
vizsgálaton nem is mennének át az adott egyén érdemei,
legalább az Örökkévaló kegyelmére elégnek kell lenni

egy extra engesztelés,
amelyet az Örökkévaló
mindegyikünknek
megadott
ük. Enélkül az isteni jóság csak egy biankó csekk lenne,
amellyel a kezünkben azt tehetnénk, amit akarunk, hi
szen az Örökkévaló mindent megbocsátana majd később.
Még Ábrahámmal kapcsolatban, aki a jóság embere volt,
azt mondja az Örökkévaló:
„Ismerem őt, hogy úgy irányítja majd gyermeke
it és háza népét, hogy megtartsák az Örökkévaló útját,
hogy kegyességet tegyenek és jogszerűen járjanak el …
(1Mózes 18:19).
Ábrahám rájött, hogy az ember nem élhet anélkül,
hogy érdemes legyen az isteni szeretetre. Ezért azt pa
rancsolta a családjának, hogy „kegyességet tegyenek és
jogszerűen járjanak el”. Ennek alapján a rabbik szerint
azért nem mutatta meg az Örökkévaló Ábrahámnak a
lisztlángáldozatot a látomásában, mert az engesztelés,
amelyet ez nyújtott volna, túlment az isteni szeretet ha
tárain, mivel ez még a legértéktelenebb emberre is kiter
jesztette azt.

Ezzel szemben Rabbi Simon bar Jochaj szerint az
Örökkévaló ezt az áldozatot is megmutatta Ábrahámnak.
Ő egy kicsit más nézőpontból tekint a helyzetre, mert
szerinte a lisztlángáldozatot már azután hozta a bűnös,
hogy engesztelést nyert, mert egyébként egy bűnös em
ber áldozata utálatot válthatott volna csak ki … (Mislé
15:8).
A bűnös ebben az esetben már rájött, hogy rossz
úton jár, elindult visszafelé az Örökkévalóhoz, és ezért
már nincsen kívül a rendszeren, és újra érdemes az iste
ni jóságra. Annak ellenére, hogy nem rendelkezik sem
a Tórával, sem jó cselekedetekkel, azt feltételezhetjük,
hogy a megbánás első jele már érdemessé teszi az isteni
megfontolásra.
Ez összefügg Ábrahám azon törekvésével, hogy még a
legtávolabbi embert is közelebb hozza az Örökkévalóhoz.
Mózes első könyvében ezt olvashatjuk: Ábrahám elhagy
ta a szülőföldjét a teljes családjával, vagyonával és „a lel
kekkel együtt, amelyeket Cháránban teremtettek…”
(1Mózes 12:5). A lelkekkel együtt, amelyeket Cháránban
teremtettek – azok, akiket az isteni Jelenlét szárnyai alá
hozott. Ábrahám betérítette a férfiakat, Sára betérített a
nőket (Rási i. h.)
Így Rabbi Simon bar Jocháj szerint a jóság, amely kiter
jed a még érdem nélküli emberre is, nem összeegyeztet
hetetlen Ábrahám világnézetével, és ezért az Örökkévaló
ezt az áldozatot is megmutatta neki a látomásában. Már
csak az maradt hátra, hogy az eredeti midrás utolsó sza
kaszát is megvizsgáljuk közelebbről:
Rabbi Jehuda bar Simon mondta Rabbi Zeira nevében:
„az Örökkévaló ki fogja terjeszteni az engesztelő áldoza
tok körét az egytized éfa lisztlánggal” (Vajikra Rabba 3:3).
Ez az idézet egy teljesen új perspektívát mutat, amely
ből azt tanulhatjuk meg, hogy az Örökkévaló még meg
térés nélkül is kiterjesztett egy csodálatos ajándékot min
den zsidóra. Ez a bennünk lévő i-teni ajándéka, amely
mindig mindegyikünkben jelen van, és ami képessé tesz
minket arra, hogy befogadjuk az i-teni jóságot minden
egyéb körülménytől függetlenül. Ezért bármilyen bűnt
is követünk el, mindig képesek vagyunk az Örökkévaló
jóságából részesedni, az aktuális gondolkodásunktól füg
getlenül. Ez egy extra engesztelés, amelyet az Örökkévaló
mindegyikünknek megadott.
Az üzenet, amit ebből kiolvashatunk magától értető
dő: mindig van remény. Akármilyen messze is legyen egy
zsidó a Teremtőjétől, akármilyen kevés érdeme is van,
akármennyire is eltávolodott valaki a Tórától és a jó cse
lekedetektől, van remény. Az Örökkévaló soha nem fog
cserbenhagyni egyikünket sem. Az egyetlen dolog, amit
tennünk kell, hogy felé fordítjuk a szívünket, és elhatá
rozzuk, hogy megkezdjük az utat vissza a micvákhoz és a
szentséghez. Akkor az Örökkévaló biztosan kiterjeszti a
szeretetét, és kegyesen fog bánni velünk.
fordítás · Hámori Zoltán
forrás · aish.com
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Cáv

Miért ne próbáljunk meg
olyanok lenni, amilyenek
nem lehetünk
Chief Rabbi Lord Sacks
Életbevágó döntési helyzetekben.
Egy jó vezető ismeri a saját határait. Nem próbál min
dent egyedül megcsinálni, jó csapatépítő, és megpróbál
teret hagyni az embereknek ott, ahol a leggyengébbek.
Megérti a fékek és ellensúlyok és a hatalommegosztás
fontosságát. Olyan emberekkel veszi magát körül, akik
különböznek tőle. Megismerni a saját határainkat, tud
ni, hogy vannak dolgok amelyekre képtelenek vagyunk,
vagy amilyenek egyszerűen nem lehetünk, nagyon fáj
dalmas élmény, amely néha érzelmi krízissel jár.
A Tórában négy lenyűgöző leírását találjuk egy-egy
hasonló pillanatnak. Ezeket nem szavak, hanem zene
kapcsolja össze. Már a zsidó történelem korai időszaká
tól kezdve a Tórát énekelték is, nem csak olvasták. Mózes
az élete végén a Tórát „dal”-nak nevezi. Különféle ha
gyomány alakult ki Izraelben és Babilóniában, és nagy
jából a tizedik században rendszereződött a dallam egy
egységes rendszerbe, amelyet táámé há-mikráként, vagyis
kantillációs jelekként ismerünk. A sálselet (lánc) egy na
gyon ritka jegy, összesen négyszer tűnik fel a Tórában.
Mind a négy alkalommal egy egzisztenciális krízist jelöl.
Az első könyvben fordul elő három alkalommal, a ne
gyedik alkalommal pedig ebben a hetiszakaszban talál
juk. Amint látni fogjuk, a negyedik a vezetőkről, szól és
tágabb értelemben a másik három is.
Az első alkalommal Lót történetében jelenik meg. Lót
elvált a nagybátyjától, Ábrahámtól, és Szodomában tele
pedett le, ahol beleolvadt a helyi lakosságba. A lányai ott
lakó férfiakkal házasodtak meg, ő maga pedig a „város
kapuban ült”, ami annak a jele, hogy bíróvá választották.
Egyszer két látogatója érkezik, akik figyelmeztetik, hogy
el kell hagynia a várost, mert Isten le fogja azt rombol
ni. Lót azonban tétovázik, és a „tétovázik” szó felett egy
sálselet van (1Mózes 19:16). Lót nem tudja, mit tegyen.
Érzi, hogy a látogatóinak igazuk van, és a város valóban
el fog pusztulni, de ő az egész jövőjét abban az új identi
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tásban látta, amelyet magának és a lányainak alakított ki.
Ha az angyalok nem ragadják meg és viszik el biztonság
ban, olyan sokáig vonakodott volna, amíg már túl késő.
A második alkalommal akkor látjuk, amikor Ábrahám
megkéri a szolgáját, Eliézert, hogy találjon feleséget a
fiának, Izsáknak. A magyarázatok szerint Eliézer ve
gyes érzelmekkel látott neki a feladatnak, mert ha Izsák
nem házasodott volna meg, és nem lettek volna gyere
kei, akkor Ábrahám birtoka végül rá vagy a leszárma
zottaira szállt volna. Ábrahám már egyszer megmond
ta, mielőtt Izsák született: „Mindenható Úr, mit adhatsz

mindannyiunk életében
elkövetkezik […],
amikor olyan döntést
kell hoznunk, amely
meghatározza, kik is
vagyunk
nekem, amikor gyermektelen vagyok, és damaszkuszi
Eliézer örökli a birtokomat?” (1Mózes 15:2). Hogyha
Eliézer a küldetésében sikerrel jár, és Izsáknak és a fele
ségének gyereke születik, akkor minden esélye elillanna
arra, hogy megszerezze Ábrahám gazdagságát. Két ösz
tön csatázott a lelkében: a hűsége Ábrahámhoz és a saját
törekvése a gazdagságra. Kemény vívódás után a hűség
nyert. Ezért van ott a sálselet (1Mózes 24:12).
A harmadik jellel Egyiptomban, József történeté
ben találkozunk. Miután a testvérei eladták rabszolgá
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nak, egy magas rangú egyiptomi, Potifár házába került.
Egyszer egyedül marad a házban az ura feleségével, és a
feleség vágyának tárgyaként találja magát. József nagyon
jóképű, és Potifár felesége le akar vele feküdni. József
visszautasítja. Ha megtenné, mondja, azzal elárulná az
urát. Bűn lenne Isten ellen. Azonban a „visszautasítot
ta” felett egy sálselet van (1Mózes 39:8), ami azt jelzi – és
több rabbinikus forrás és középkori magyarázat is erre
utal –, hogy nagy megerőltetésébe telt mindez. Majdnem
engedett. Ez több volt a szokásos bűn és kísértés köz
ti szembenállásnál. Emlékezzünk rá, hogy József most
egy számára új és idegen országban lakott, a testvérei el
utasították, és tudtára adták, nem akarják, hogy a csa
ládjukhoz tartozzon. Miért ne tenne úgy Egyiptomban,
ahogy az egyiptomiak tesznek? Miért ne engedelmesked
ne az ura feleségének, ha ő ezt akarja? A kérdés azonban
Józsefnek nem csak az volt, hogy ez helyes-e, hanem az
is, hogy zsidó-e vagy egyiptomi.
Mind a három jelenet belső harcról és identitásról szól.
Vannak helyzetek, amikor valamennyiünknek dönte
nünk kell nemcsak arról, hogy „Mit tegyek?” hanem ar
ról, hogy „Milyen ember legyek?”. Ez a döntés különösen
életbevágó. Ezzel elérkezünk a negyedik jelenthez, amely
ez alkalommal Mózesről szól.
Az aranyborjú bűne után Mózes Isten parancsára arra
utasította a zsidó népet, hogy építsenek egy szentélyt,
hogy az Istennek legyen az állandó otthona az emberek
között. Itt már befejeződött a munka, és Mózesnek már
csak Áront és a fiait kell hivatalba iktatnia. Felöltözteti
Áront a főpap különleges ruháiba, felkeni olajjal, felál
dozza az alkalomnak megfelelő áldozatokat. A vájischát
„és levágta [az áldozati kost]” szó fölött van egy sálselet.
Mostanra már tudjuk, hogy ez Mózes belső harcára utal,
de vajon mi miatt lehet ez? A szövegben semmi utalás
nincs arra, hogy Mózes krízisen menne át.
Azonban egy kis gondolkodás rávilágít, hogy mi
ről szólt Mózes belső küzdelme. Egészen idáig ő vezet
te a zsidó népet. Áron, a bátyja segített neki, elkísérte a
Fáraóhoz, a szóvivője volt, és rögtön utána másodikként
következett a rangsorban. Most azonban Áron egy új ve
zetői rangra emelkedett, és nem csak Mózes árnyéka lesz
többé. Azt fogja csinálni, amit Mózesnek magának tilos
volt: ő fogja levezetni a napi áldozati szertartást, és egy
szer egy évben, jom kipurkor ő hajtja majd végre azt a
feladatot, amely felmenti a népet a bűnei alól. Mózes ár
nyékából kilépve Áron olyan vezetővé fog válni, amilyen
Mózes nem lehetett: ő lesz a főpap.
A Talmud még ennél is tovább magyarázza, miért volt
Mózes keserű. Az égő csipkebokor eseténél Mózes több
ször is próbált ellenállni annak, hogy ő vezesse a zsidó
népet. Legvégül Isten azt mondja neki, hogy Áron majd
el fogja kísérni, és segít neki beszélni (2Mózes 4:14-16).
A Talmud szerint Mózes akkor vesztette el a lehetőségét
arra, hogy kohén lehessen. „Először azt akartam, hogy
te legyél a kohén, és Áron, a bátyád egy levita lett volna.
Most ő lesz a pap, és te leszel egy levita.”

Ez volt Mózes belső harca, amelyet a sálselet jelez. A
bátyját kell beiktatnia egy olyan pozícióba, amelyet ő so
sem birtokolhatott. Lehetett volna ez másként is, de a
„lehetett volna” világában nem lehet élni. Bizonyára örül
a bátyjának, de nem tud teljesen megszabadulni a veszte
ségérzettől. Lehet, hogy már érzi, amit csak később fog
megtudni, hogy ugyan ő egy próféta volt, aki kiszabadí
totta a zsidó népet, neki nem lesz meg az a kiváltsága,
ami Áronnak megadatik: hogy láthatja a saját fiait a po
zíciójának örököseként. Egy kohén fiából szintén kohén
lesz. Egy próféta fiából ritkán válik szintén próféta.
Amit mind a négy történet megtanít nekünk az az,
hogy mindannyiunk életében elkövetkezik az az idő,
amikor olyan döntést kell hoznunk, amely meghatároz
za, kik is vagyunk. Lót héber, és nem szodomai. Eliézer
Ábrahám szolgája, és nem az örököse. József Jákob fia, és
nem egy könnyűvérű egyiptomi. Mózes próféta, és nem
kohén. Hogy igent tudjunk mondani arra, kik vagyunk,
elég bátraknak kell lennünk ahhoz, hogy nemet mond
junk arra, amik nem vagyunk. Ez fájdalommal és küz
delemmel jár, de végül kevesebb keserűség lesz bennünk,
mint előtte volt. Ez a sálselet jelentése.
Ez különösen vonatkozik a vezetőkre, és ezért olyan
fontos Mózes esete a szakaszunkban. Voltak dolgok,
amelyekre nem Mózes volt teremtve. Nem válhatott
kohénná. Ez a feladat Áronra hárult. Nem vezethette a
népet át Jordánon, mert ez Józsua szerepe volt. Mózesnek
méltósággal el kellett fogadnia mindkét tényt, hogyha
őszinte akart lenni önmagával. Egy jó vezetőnek pedig
őszintének kell lennie önmagával, hogyha őszinte akar
lenni azokkal, akiket vezet.
Egy vezető nem akarhat mindenkinek megfelelni. Egy
vezetőnek meg kell elégednie azzal, amilyen. Egy vezető
nek kell, hogy legyen elég ereje ahhoz, hogy tudja, milyen
nem lehet, ha elég bátor ahhoz, hogy önmaga legyen.
        fordítás · Bálint Lea
forrás · aish.com
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Smini

Istenszolgálat: törvény és eksztázis
Rabbi Zev Leff
„És vették Áron fiai, Nádáv és Ávihu, ki-ki serpenyőjét, és
tettek azokba tüzet, tettek rá füstölőszert, és bevittek az
Örökkévaló színe elé idegen tüzet, amit nem parancsolt
nekik. Ekkor kijött tűz az Örökkévaló színe elől, és meg
emésztette őket, és meghaltak az Örökkévaló színe előtt.”
(3Mózes 10:1–2.)
Bölcseink több magyarázatot szolgáltatnak arról, hogy
milyen bűnnel érdemelte ki Nádáv és Ávihu azt, hogy is
teni tűz nyelje el őket.
1. Részegen, a megkívánt hajvágás nélkül, esetleg a papi
viseletet mellőzve mentek be a Sátorba.
2. Apjukat kellett volna megkérniük arra, hogy hozza
a tüzet.
3. Nem kérték ki Mózes vagy egymás véleményét a tűz
hozatala előtt.
4. Nem házasodtak meg.
5. Arról beszéltek, hogy mikor fog végre Mózes és Áron
meghalni, hogy ők vezethessék nemzedéküket.
Mivel a Tóra pontosan megjelöli a bűnüket („idegen
tüzet” hoztak), miért volt szükség arra, hogy a Bölcsek to
vábbi magyarázatokat keressenek? Továbbá a Bölcsek azt
mondták, hogy Nádáv és Ávihu már a Szináj-hegynél ha
lálra lettek ítélve, mivel könnyelműen kezelték az Sechiná
profetikus jelenését. Az egyetlen ok, ami miatt akkor meg
menekültek, az volt, hogy Isten nem akarta megzavarni a
tóraadás örömét.
Ennek a magyarázatnak megvannak a maga problémái.
A Sátor felavatása szintén örömteli esemény volt, ahogyan
erről a midrás is beszámol. Itt miért nem vette ugyanezt
figyelembe Isten?
„Mózes azt mondta a zsidóknak: távolítsátok el a jécér
hárát (a rossz ösztönt) a szívetekből, hogy megihlessen
titeket az Isten iránt érzett ámulat és az istenszolgálat.
Ahogyan Ő is egy, úgy a ti istenszolgálatotok is legyen
egy”. (Midrás – Jalkut Semini.)
A Neciv szerint már Mózes idejében is voltak olyanok,
akik a Tórában előírt eszközökön kívül próbáltak eljutni
Istenhez. Ez az a jécér hárá, amire Mózes hívta fel a figyelmet
a fenti midrásban, a vágy, amely arra csábít, hogy Istenhez
nem előírt módon közeledjünk nem szentség. Ez a jécer hárá.
Az isteni szolgálatnak kevernie kell az érzelmet és a fél
tő odafigyelést, hogy ezt az Isten által előírt módon fejezzük
ki. A Tóra szisztémáját be kell oltanunk a saját egyéni érzé
seinkkel. Az aranyborjú bűnének visszhangja az, amikor a
Tóra keretrendszerét mellőzzük, és szubjektív érzelmekre,
intuícióra alapozzuk az utat Istenhez. Az aranyborjú is olyan
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próbálkozás volt, amely egy nem engedélyezett közvetítőn
keresztül próbált kapcsolatot keresni az Örökkévalóval.
Minden olyan kezdeményezés, amely a Tóra és rabbini
kus határozatok által tiltott szertartások és rituálék (devi
áns zsidó formák) által keresi a vallási élményt, vagy amely
a Tórától idegen kulturális hozzáállásokat tükröz (nyolc
napos lányok merítése a mikvében), a jécér hárá meg
nyilvánulása. Ezektől meg kellett szabadulni, mielőtt a
Sechiná a Sátorban tudott lakozni. Ahhoz, hogy a Sátor
isteni lak legyen, pontosan olyannak kellett lennie, aho
gyan Isten megparancsolta Mózesnek.
Közeledés
Bár Nádáv és Ávihu mindketten tiszteletre méltó emberek
voltak, a jécér hárá áldozatai lettek. A saját elképzeléseik sze
rint akarták kifejezni magukat, nem Isten előírásai szerint.
Gyengeségük először a Szináj-hegynél jelentkezett, amikor
a Sechiná megpillantása miatt érzett eksztázisuk nem fe
lelt meg az előírt tisztelet és komolyság követelményeinek.
Isten azt remélte, hogy a tóraadás kijavítja majd ezt a hibá
jukat, hiszen a Tóra célja az, hogy a legbelső szellemi törek
véseinket vezesse. Ezért élte túl Nádáv és Ávihu a tóraadást.
Azon a napon, amikor a Sátort felszentelték, és örök
re lefektették az isteni szolgálat alapjait, Nádávban és
Ávihuban megmutatkozott, hogy a kiigazítás nem volt
hatásos. Emberi tüzet hoztak, amely az isteni tűzzel ke
veredett. A tüzet először egyszerűen csak tűznek írja le a
Tóra, és csupán csak később lesz idegen és nemkívánatos.
A Istenhez való közeledés vágya önmagában nem volt ide
gen, csak a módszer, amit választottak.
Nádáv és Ávihu összes bűnére illik a jécér hárának ez
az aspektusa. Az Istenhez való közel kerülés közben elve
tették a tórai formát. Nem kértek tanácsot, nem tisztelték
az idősebbeket. Halachikus kérdésekben döntöttek Mózes
jelenlétében. A Sátorba érzelemtől részegen mentek be, és
nem törődtek azzal, hogy vajon a megjelenésük és az öltö
zékük megfelel-e a tórai követelményeknek.
A Sátor felavatása mindörökre megalapozta az isten
tiszteletet. Isten a kezdetektől figyelmeztetett az érzelem
monopóliumára az imában. Nádáv és Ávihu halála által
egy tiszta üzenetet közölt a jövő generációinak: az isteni
szolgálatot nem lehet csak érzelmekre építeni. Annak elő
ször is a háláchához kell igazodnia.
fordítás · Horváth Árje
forrás · aish.com
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A peszách szó jelentése
Rabbi Max Weiman

A

peszách szót értjük is, meg nem is. A legtöbb em
ber ismeri az angol Passover (peszách) szót, és
közismert az is, hogy arra utal, amikor az elsőszülöt
teket fenyegető csapás idején az Örökkévaló átugrot
ta a zsidók házait (2Mózes 12:13). Egyszerűen hálásak
vagyunk az Örökkévalónak, hogy megkímélt minket
a csapástól. De ez a magyarázat tartalmaz két kirívó
problémát.
Először is hogy Isten átugrik házakat, eléggé ellent
mond a róla alkotott felfogásunknak. Hiszen Ő képes
egy időben csapással illetni annyi házat, amennyit csak
akar. Annak nincs értelme, hogy egy határtalan lény há
zak fölött „ugrálgasson”. Az Örökkévaló nem Superman,
hogy levegőben repüljön.
Másodszor: házak a átugrásának esete nem a legfon
tosabb esemény a kivonulás történetében. Miért nevez
nénk el egy ünnepet egyetlen csapás egyetlen részéről?
Mi van a másik kilenc csapással? Mi a helyzet „rabszol
gaságból szabadságba” tényezővel? Vagy a Vörös-tenger
( )קריעת ים סוףkettéválásával? Azt gondolnánk, hogy egy
ünnepet a legfontosabb eseményéről kellene elnevez
nünk!
A válasz ezekre a kérdésekre egymás után fogja megvi
lágítani a többi kérdésre a választ. Mikor az Örökkévaló
elmondta nekünk, hogy kenjük be az ajtófélfát vérrel,
arra utalt, hogy bizonyos értelemben a zsidók is megér
demelnék az elsőszülötteket sújtó csapást éppúgy, mint
az egyiptomiak. Mellékesen az elsőszülöttek megváltá
sának parancsolatával kapcsolatban említve van (2Mózes
13:12), hogy az Örökkévaló megkíméli az elsőszülöttein
ket. Az Örökkévaló kegyelme volt az oka, hogy átugrotta
a zsidó házakat.
Az Örökkévaló kegyelme volt az is, hogy a tervezett
400 év rabszolgaság helyett a zsidók 210 évig voltak rab
szolgák Egyiptomban.
Egy másik ugrás a kivonulás éjszakája volt. A kisza
badulás őrült rohanása volt ez, amely abban a végig sem
gondolt ugrásban fejeződött ki, hogy még a tészta meg
kelését sem várták meg. Természetesen az Örökkévaló
átugorhatott velünk időt és teret ahhoz, hogy megerősít
se a kapcsolatát velünk.
Mi ennek az egésznek a lényege? Amikor az ünnep a
peszách nevet kapta, az átugrás fogalmáról lett elnevez
ve, akkor egy metafizikai tény vált valóságossá peszách
hetében – a tény, hogy ekkor lehetőségünk van lelkiekben
ugrani, rövid idő alatt nagyot fejlődni.

Az Örökkévaló „bikakábelei”
A peszách szóban már magában is van egy titokzatos
ugrás. Peszách három betűből áll: pé, számech, és chet.
Kabbalista magyarázat szerint peszách két szóként is ol
vasható: pe szách, ami azt jelenti, hogy a száj beszél. Ez
a két szó négy betűből tevődik össze: pé, hé, számech és
chet. A szóbeli hagyomány felfedi, hogy a hé betű át lett
ugorva.
Fogalmilag a „száj beszél” széder este történik meg, mi
kor elmeséljük, hogyan menekültünk ki Egyiptomból. A
hágádá azt jelenti, hogy elbeszélés. A kabbala azt tanítja,
hogy minden hónap egy emberi tulajdonsághoz köthető.
Niszán hónap a beszéd (elbeszélés) tulajdonságához van
kötve. Mit nevezünk elbeszélésnek? Gondolatok felszín

rövid idő alatt nagyot
fejlődni
re hozását. A lehetségesből valóságba. Niszán az a hónap,
amikor a világ valósággá lett. Mikor a lehetséges zsidó
nemzetből, a zsidóság valóságos nemzetté vált.
Ahhoz, hogy a lehetséges átalakuljon valósággá,
szükség van egy természetfeletti ugrásra, amelyet az
Örökkévaló biztosít. Ez peszách lényege. Mindannyian
többféle értelmet várunk peszáchtól. Szeretnénk egy
transzcendens élményt, de a szellemi fejlődés küzdelmet
igényel. Nehéz. Változnunk kell hozzá. Peszáchkor ki
vételes lehetőségünk van használni az Örökkévaló bika
kábeleit – azt, ami időt és teret figyelmen kívül hagy
va képes minket feljebb repíteni. Éljünk a lehetőséggel,
amely ilyenkor adódik, és kérjük az Örökkévalót, hogy
adja nekünk azt a töltést, amelyre ilyenkor szükségünk
van.
forditás · Bozóki Anna
forrás · aish.com
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Sohasem kor kérdése…
Egy pozsonyi cádik
Fináli Gábor
Az épp saját életéről szóló dokumentumfilm forgatása
miatt Budapestre is ellátogató Rabbi Ávrohom Cohnt, a
Lativ kolel barátját és támogatóját kérdeztük hosszú, ese
ménydús életéről és jelenlegi, felettébb nem nyugdíjas
ra valló mindennapjairól. A találkozóra a Kazinczy utcai
Sász Chevrá súlban került sor. A sáchrit imát megelőző,
reggeli tanulását az interjú kedvéért megszakító idős fi
lantróp reggeli tejeskávéja felett mesélt jó hangulatban és
felettébb frissen életéről és terveiről.
Úgy hallottam, hogy ön Pozsonyból, a történelmi magyarországi ortodoxia fellegvárából származik.
Pozsony, a nagy rabbi Chászám Szojfer volt székhelye,
ahol 1928-ban megszülettem, valóban több mint száz év
vel az ő halála után is még mindig őrzött valamit a mester
kisugárzásából, lelkületéből, és bár a helyi zsidóság lét
száma megfeleződött az első világháborút követő elcsato
lások után, a jiddiskeit egyik fellegvára volt a múlt század
eleji Közép-Európában.
Egy interjúból arról értesültem, hogy reb Ávrohomnak is
felülmúlhatatlan érdemei voltak Chászám Szojfer sírjának és
emlékművének egymillió dollár költségű átépítésében, melynek nyomán még a Duna-parti villamossíneket is arrébb terelték… Meséljen a családjáról pár szót és arról a környezetről, amelyben nevelkedett Pozsonyban!
Tehetős család sarja voltam, heten voltunk testvérek.
A háztartásunk ezenfelül még vagy tucatnyi gyermek
nek adott otthont és támogatást, akik a helyi kis- vagy
felső jesivába jártak. Bratislava ugyanakkor a harmincas
évek válsága miatt átjáróházzá vált, és rengeteg rászoru
ló, munkát kereső ember vendégeskedett nálunk, még
hétköznaponként is. A létszám szombatonként a húsz
fős asztal körül a maximumára hágott. Apám, aki végül
Mauthausenbe került, és ott élte túl a borzalmakat, több
ször mondogatta, hogy a lágerben azért kerülték őt el, és
nem csípték a tetvek, mert annak idején rengeteg tetves
és piszkos földönfutót fogadott be és látott vendégül…
Hogyan sikerült a szlovákiai zsidóságra sokkal korábban
lesújtó soa borzalmait túlélnie?
A fasizálódó Szlovákiában a megszállt Csehországtól
való függetlenedése után az addigi idilli állapotokat az
egyre szigorodó és korlátozó zsidótörvények váltották fel.
Bár apám és más tehetősebb zsidók a gazdaságban be
töltött fontos szerepük miatt eleinte valamifajta védelmet
élveztek. Így az élet atrocitásoktól tűzdelve, de tovább
folyt, ám a keleti frontról hazalátogató szlovák katonák
szörnyű történeteket híreszteltek….
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Ábrahám bácsiról köztudott a partizán múltja, erről tanúskodik az Artscroll gondozásában napvilágot látott „The
youngest partisan” című könyv is. Hogyan került közéjük?
Amint említettem, tizenegy éves voltam, amikor kitört a
világháború, pár év múltával szüleimtől külön válva, hamis
papírokkal az addig még a zsidók üldözött sorsában nem
osztozó Magyarországra küldtek. Először Pesten bujkál
tam, majd a pápai jesivába kerültem, ahol a 200 fős intéz
mény addigra az engedélyek ellenében 350 fősre duzzadt
tanulói közé fogadtak, ezzel is óriási kockázatot vállalva.
A 44-es deportálások és gettósítások megkezdtével édes
apám – aki ekkor már szintén Magyarországon tartózko
dott – még egyszer utánam küldetett, és kimenekített on
nan nem zsidó megbízottja segítségével. Később őt magát
is, ahogy édesanyámat testvéreimmel együtt már koráb
ban, elfogták Magyarországon. Innen a „Vatikán”-nak be
cézett zsidó szigetecskére kerültem, Nyitrára. Miután ez a
sziget is megszűnt, akkor kerültem egy lebukás utáni le
tartóztatásból való szökést követően a partizánok közé a
háború utolsó fél évében.
Azt olvastam valahol, hogy még a partizánok között is sikerült kósert tartania. Hogy sikerült ezt megvalósítania?
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A partizán bázistól kiinduló nagy és igen kockázatos
felderítőkörutainkon egy falusi asszonynál általam be
szerzett edényekben rám egyik héten bableves, a mási
kon krumplileves várt, így nagyjából…
Igaz, hogy a sálesüdeszi (szombati harmadik étkezés)
Mizmojr leDovid zsoltár dallamával talált rá kiszolgáltatott, az utcán tébláboló és menedékhelyet kereső zsidókra?
A front közeledtének lassulásával egyre több bujkáló
zsidónak fogyott ki a tartaléka, és került az utcára az ad
dig őt bujtató nem zsidó által. Viszont csak úgy egy zsi
dót az utcán nem lehetett megszólítani, mert sokszor a
nácik csak csalinak tettek ki valakit, hogy vele még több
bujkáló vagy bujtató, illegalitásban élő zsidót elfogjanak.
Így az első alkalommal például ezzel a dallammal hív
tam fel magamra menedékre vágyó felebarátom figyel
mét, hála a Teremtőnek a nácik kevés szombati „harma
dik étkezésen” vettek részt… 58 családnak sikerült így
vagy másképp menedéket szerezni.
Hogyan és mikor került Reb Ávrohom a tengeren túlra?
A felszabadulás után, még a kommunista hatalomátvé
tel előtt nyugatra, pontosabban Franciaországba, illetve
Belgiumba távoztam, ahonnan két év helyben élés után
Kanadába emigráltam, amely akkoriban sok zsidót foga
dott be.
Kanada, miként az Egyesült Államok is, szembefordulva a
harmincas évek zsidó bevándorlást akadályozó politikájával,
talán kompenzációból is valóban sok zsidót fogadott be. Mivel
foglalkozott az ifjú bevándorló? Milyen volt a jiddiskeit állapota az ’50-es évek Kanadájának?
A családom még az óvilágban is szőrmekereskedelem
mel foglalkozott, így Montrealban, ahol letelepedtünk,
ahol akkor a zsidó vallásos élet felettébb silány és gyenge
volt, én is azzal kezdtem el foglalkozni. Majd alig tíz év
leforgása alatt az akkor lezajló gazdasági krízisek miatt,
amelyek kínosan érintették ezt az ágazatot is, átpártoltam
az ingatlanfejlesztésbe.
De ez még mindig Kanada, mikor költözött le New Yorkba?
A feleségem, aki onnan származott, vett rá az újabb
országváltoztatásra, ott folytattam a kiteljesedést az épí
tőiparban, és sikeres vállalkozóvá váltam.
New York a hatvanas években merőben korrupt és ingatlanfejlesztését tekintve a maffiától érintett város volt.
Valamint a jiddiskeit sem volt akkor olyan erős és megalapozott mint manapság.
Valóban több figyelmeztetést is kaptam egy veterán
mérnöktől, akivel együtt dolgoztam, hogy a maffiával
számolnom kell. Az évtizedek folyamán sikerült ezen
akadályokat is leküzdve több mint 3500 ingatlant felhúz
ni, ami hála a Teremtőnek nem kis teljesítmény. Ami a
legfontosabbat, a jiddiskeitot illeti, az ortodox zsidóság a
’60-as évek Amerikájában felettébb gyenge lábakon állt.
Az a mára méltán híressé vált lakewood i jesiva, amely
ma a jesivavilág egyik tartóoszlopa, csak indulófélben
volt, és alig pár tucat tanulót oktatott. A mából visszate
kintve félelmetes az elmúlt fél évszázad fejlődése.

De én Reb Ávrohomról mégis sokkal inkább mint mohelről
hallottam, semmint ingatlanmogulról. Mikor tanulta ki a
mohelságot, azon belül is a felnőtt mohelságot, mely orvosi
végzettség, képzettség nélkül igen nagy kihívást jelent, és ahol
már a jó sebészi készség is elkel.
Tíz évig csak néztem a moheleket, és némán tanultam,
majd a harmincas éveim derekán én magam is elkezd
tem Ábrahám szövetségébe való felvételhez hozzásegí
teni azokat, akik ezt kívánták. Az Egyesült Államokba
meginduló orosz bevándorlás után megnőtt igények után
sok mohel közül egy orvosi grémium még egynéhány tár
sammal engem választott, akik kórházban végezhettük
ezt a nemes beavatkozást, azokban az időkben hetente
akár tízet is.
Most hadd kérdezzem az alapítványáról, amelyet legtehetségesebb jesivatanulók megsegítésére alapított. Mi győzte meg
önt arról, hogy pont ilyenre van szükség?
Sajnos az Örökkévaló nem adta meg, hogy gyermeke
im legyenek, ezért szerettem volna a következő generá
ció támogatásán keresztül változást elérni a világban. És
hogy miért pont így? Nos, New Yorkban több zsinagógát
láttam amelyek gazdag egyének adományaiból épültek
fel, és most üresen állnak, mozi működik bennük vagy
valami annál is rosszabb. De akár Jeruzsálemben is lát
tam volt jesivát, amelynek régi, büszke felirata alatt már
nem tanultak, hanem falai mögött cipőműhely volt. Több
jótékonysági alap ment már tönkre, pedig nélkülöző em
berek megsegítésére hozták létre. Így úgy gondoltam,
hogy inkább emberekbe, tehetségekbe fektetnék, nem
épületekbe, intézményekbe. Ezért az Ábráhám Hákohén
Alapítvány olyan elit tehetséggondozásra lett létrehozva,
mely a jesivavilág legjobbjainak támogatását célozza. A
legtöbb fiatal, aki komoly anyagi problémával küzd, vagy
nem rendelkezik megfelelő felmenőkkel, szakmai előme
netele közben beleütközik egy üvegplafonba. Ezeknek
a fiataloknak nyújt az alapítvány havi szinten segítséget
három éven keresztül, kétezer dollár formájában. Évente
csak ketten nyernek felvételt a támogatási rendszerbe.
Remélem, hogy az alapítványom is hozzájárul majd a
jesivavilág minőségi felvirágoztatásához.
Ami a most készülő dokumentumfilmet illeti és a bő tíz évvel ezelőtt megjelent könyvet, miért várt vele ilyen sokáig,
hogy ezt elmondja a közösségének és az utókornak?
A háború után évekig olyan rémálmok gyötörtek,
amelyek után két napig is lábadoztam, úgy döntöttem,
ha a náciknak nem sikerült, én sem fogom az emléke
immel tönkretenni magamat. Ezért mélyen hibernál
tam magamba mindent, hogy élhessek. Nemet mondtam
a Jad Vasemnek és minden megkeresésnek. Csak az el
múlt 20 évben egyre agresszívebb és pimaszabb tagadá
sok és kételkedések mozdítottak ki korábbi álláspontom
ból. Annak idején egyenjogúak voltunk és szabadok, és
mégis megtörtént. Senki ne gondolja biztosnak, hogy ez
Monceyban vagy Borogh Parkban nem történhet meg, ha
úgy hozza a történelem.
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Kedvesem kopog – Joseph B.
Soloveitchik rabbi Izraelről
Horváth Árje

I

zrael sok emberből heves reakciót vált ki. Bár a néhai
Soloveitchik rabbit nem lehet azzal vádolni, hogy az ér
zelmek uralták volna, a híres Rav itt egy szenvedélyes, ere
detileg jiddisül tartott előadást tár elénk írott és lábjegyze
tekkel ellátott formában.
Joseph Ber Soloveitchik rabbi (a Rav) a XX. száza
di zsidó gondolkodók egyik legnépszerűbbje, a modern
ortodoxia atyja. A mai Fehéroroszországban született
egy meglehetősen neves rabbinikus családba. Ősei kö
zött találhatjuk a Necivet és a Bész Hálévit, édesapja pe
dig Chájim Soloveitchik rabbi volt. A berlini Humboldt
egyetemre járt, ahol a Lubavicser Rebbe is iskolatársa volt.
Míg a Rebbe Schrödingertől tanult fizikát, addig a fia
tal Soloveitchik Hermann Cohenből doktorált. 1931-ben
házasodott. Felesége, Tonya Lewit szintén a PhD fokozat
birtokosa. 1932-ben költöztek az Egyesült Államokba. A
Rav leghíresebb írása talán a The Lonely Man of Faith (A
hit magányos embere), melyben a bibliai teremtéstörténet
„két Ádámjával” próbálja megmagyarázni a huszadik szá
zadi vallásos ember vívódását.
A Kol Dodi Dofek (Kedvesem kopog) egy 1956-ban tar
tott előadást rögzít. 1965-ben jelent meg először héberül,
majd 1990-ben angolul. Soloveitchik rabbi emészthetőbb
művei közé tartozik, így talán egy kellemes „első” könyv
lehet azoknak, akik érdeklődnek a szerző iránt. Az íráson
végig érződik, hogy mennyire a „sajátjaihoz” íródott: min
den mondat letisztult, közvetlen. Nincsenek benne gö
rög és latin kifejezések vagy a filozófia nagyjainak műve
it kommentáló hosszas lábjegyzetek. A Rav kötetlenül és
tisztán beszél.
Az értekezés elején elkülönít két szövetséget és életmó
dot: a sorson (fate) és a végzeten (destiny) alapulót. Míg
a sors (Egyiptom) szövetségében az emberek passzívan
osztoznak, a végzet (Sínai-hegy) egy alakítható és betel
jesíthető jövőt tesz lehetővé. Soloveitchik rabbi szerint a
zsidóságban az a központi feladat, hogy a sorsot végzetté
alakítsuk át. Míg a zsidó szinte tárgyként jön a világra és
úgy is távozik, életében alannyá válhat. A zsidó egyetlen
eszköze erre a háláchá. Ezt használhatja arra, hogy szem
benézzen a gonosszal, melynek létét nem tagadja, hiszen
a háláchá olyannyira érdekelt a gonoszban, mint az „iszur,
a heter, a chijuv és a p’tur problémáiban”. A sorscentrikus
egzisztenciával ellentétben a végzeti létet választó ember
életében a szenvedés a javításra, a felemelkedésre és a tisz
tulásra ad lehetőséget. A zsidóság különlegessége, hogy
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ez nem passzív, hanem aktív formában elérhető csak: ha
halachikusan reagálunk a gonosz problémájára. A háláchá
pedig megtiltja nekünk, hogy a szenvedésből ne nyerjünk
ki értelmet. Így lehetünk tárgyból emberek.
Ebből az alapvetésből indulunk el Jób felé. Mint azt
tudjuk a bibliai történetből, Jób rengeteg szenvedésen
ment át. A Rav értelmezése szerint a szenvedés célja az
volt, hogy Jóbot a „magánszférából” a „közszférába” he
lyezze. Semmi probléma nem volt Jóbbal, csupán az, hogy
nem törődött aktívan az embertársaival. Hasonlóképpen
látta a Rav az amerikai zsidóságot is 1941 és 1956 kö
zött. Kulcsfontosságú időkben maradt tétlen, pedig már
a Smá törvényeiből is tudjuk, hogy az időzítés fontos a
zsidóságban. Így történt, hogy az Egyesült Államok nem
mentett meg zsidókat a Soá idején, és nem is segédke
zett Izrael állam megalapításakor, pedig ha az ottani zsi
dóság mozgósította volna magát, talán tudtak volna segí
teni. Ehelyett tétlenségbe süppedtek. Innen származik az
írás címe: Kedvesem kopogtat. Az Énekek énekéből vett sor
azt a tragikus pillanatot idézi, amikor a titokzatos szerető
kopog szerelme ajtaján, ám az mégsem nyitja ki, eljátszva
ezzel a boldog élet lehetőségét.
Innen tárgyaljuk tovább az izraeli helyzetet, mely sok
szempontból ma is tanulságos lehet számunkra. A Rav el
sősorban saját magában és közvetlen környezetében keresi
a problémát, de megoldást is kínál. Az amerikai ortodoxia
(akkori) tétlensége Izrael földjével kapcsolatban elkeseríti.
Természetesen az esszé nem csak panaszkodás, bár a jö
vőkép, amelyet elénk tár, nem különösebben derűs. A „hú
sát” és a végét nem árulom el, de tele van nagyon szép tórai
magyarázatokkal és izgalmas, könnyen érthető újszerű ér
telmezésekkel. A betérőknek és a betérteknek pedig külön
örömet jelenthet, hogy egy teljes (bár rövidke) fejezet tár
gyalja a giur (betérés) folyamatát, melyben a szerző azono
sítja a zsidóság alapvető motívumait, ezzel is mélyebb ér
telmet adva a hosszú és fárasztó folyamatnak.
Bár sok könyv született a vallásos cionizmusról – külö
nösen 1967 óta –, ez mindenképpen jó kiindulópont azok
nak, akik kíváncsiak a zsidóság és Izrael kapcsolatára. A
Rav nem szélsőséges vagy erőszakos, és semmiképpen sem
azonosítható a „hírhedt” izraeli jobboldallal. Ugyanakkor
egyenesen és józanul tárgyalja a zsidó nép és Izrael földje
közötti többezer éves kapcsolatot, és talán egy olyan néző
pontból közelíti azt meg, amelyet egy ideje már nem hal
lottunk Magyarországon.
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városok

Szédereste lépésről lépésre
Domán Sije

H

ála Istennek, egyre nagyobb divatja van Magyar
országon az otthon széderezésnek. Azoknak sze
retne ez a cikk gyakorlati segítséget nyújtani, akik az
otthon i szédert szeretnék lépésről lépésre a tradíciók
nak megfelelően követni. Előtte azonban röviden sze
retnék egy általános kérdésre válaszolni, amely minden
olyan egészséges emberben felébred, akinek még nem
volt lehetősége a zsidósággal igazán közelről megis
merkedni. A kérdés pedig: miért gondolják a zsidók,
hogy ennyi látszólag értelmetlen részletre van szükség
ahhoz, hogy az Egyiptomból való kivonulásukat meg
ünnepeljék? Nemcsak azt határozzák meg, hogy hány
pohár bort kell, illetve szabad meginnia mindenkinek,
hanem azt is, hogy milyen testhelyzetben és pontosan
mennyi idő alatt! Vajon lehetséges, hogy nem teljesen
mindegy? Vannak olyanok, akiknek a szemében emiatt
a zsidóság bizarrnak tűnik, másokat ez ugyan nem tá
volít el, csak belenyugvóan konstatálják, hogy a zsidó
ság nagyon gyakorlatias vallás. Közülük vannak olya
nok, akik ezt egyenesen úgy fogalmazzák meg, hogy
teljesen mindegy, mit gondolsz, érzel, hiszel, vagy hi
szel-e egyáltalán, csak az fontos, hogy megcsináltad-e
a micvát, vagy sem. Ugyan talán egyik legmarkánsabb
törekvésünk ebben az újságban, hogy ezt a szörnyű té
vedést eloszlassuk, mégis ennek a cikknek a kapcsán –
mely remélhetően felébreszti olvasóinkban a fent emlí
tett kérdést – megpróbálnék egy előszóval viszonyulni
a témához.
Sokszor elhangzott már az az alapállítás, miszerint az
különbözteti meg a zsidóságot sok más vallástól, hogy a
zsidó gondolkodás nem lát a fizikai világban kizárólag
akadályt és ellenséget. A zsidóság nem tartja céljának a
fizikai világtól való eltávolodást. A zsidóság az ideális
embert és az ideális emberiséget kifejezetten a fizikai vi
lágba képzeli el. „Mindenki, akinek bölcsessége számo
sabb a tetteinél, annak a bölcsessége sem fog megmarad
ni” (Pirké Ávot 3,12). Ez nem azért van, mert mi nem
érzékeljük, hogy az anyagi világ vonzásköre gátol minket
magasabb szellemi szintek elérésében. Igenis nap mint
nap meg kell küzdenünk avval, hogy függetlenné tud
junk válni a fizikai világtól, hogy képesek legyünk sza
badon eldönteni, mikor és mennyit helyes használni be
lőle. Azonban a cél a függetlenség és nem az elszakadás.
Ugyanis ahogy az Örökkévalónak is az a végső szándé
ka, hogy ebben a világban váljon nyilvánvalóvá, és egy

fizikai Szentély legyen a „székhelye”, ugyanígy nekünk
is az a feladatunk, hogy minden általunk elért szellemit
megnyilvánítsunk ebben a világban, cselekedetek for
májában. Az emberi fejlődés egyik nagy buktatója, ha
a benne levő különböző elemek nem párhuzamosan fej
lődnek. A fenti Pirké Ávot-idézet értelme, hogy ugyan
ideálisan az ember időről időre gyarapítja a bölcsességét,
szükségszerű, hogy a cselekvése is gyarapodjon evvel
együtt, párhuzamosan. A cselekvés gyarapodása termé
szetesen nem kizárólag mennyiségi kérdés. Lehetetlen,
hogy egy magasabb spirituális szintre érkező embernek
ez ne nyilvánuljon meg a beszédében, étkezésében vagy
akár a testtartásában. A zsidóság szerint helyesebb in
kább alacsonyabb szellemi szinteket megcélozni, ha a
cselekvésem lépést tud vele tartani, mint hogy akár na
gyon magas szellemi szintekre jussak el, viszont azt a
szintet már ne tudjam megnyílvánítani. Ennek megfe
lelője a Tórában Bilám, a „gonosz próféta”, aki próféta
sága ellenére képes volt arra törekedni, hogy jó pénzért
másokat megátkozzon. Ábrahám viszont otthagyja az
isteni jelenést, hogy vendégeket fogadjon. Ezt vehetjük
alaptételnek a mindennapi életünkben is, és ez a Tórai
micvák mögötti alapelv. Minden micvá mögött végtelen
szellemi mélység és kimeríthetetlen tartalom rejlik. A
gyakorlati forma adott, abban képes a tartalom megnyil
vánulni. Az ember fejlődése a micvák terén: fokozatosan
minél mélyebben megérteni a tartalmat és az elért szin
tet megnyilvánítani a cselekvésben. Miért van ilyen ren
geteg kötelesség és azok értelmetlennek látszó részletei?
Mert minden szellemit meg kell nyilvánítani ebben a vi
lágban. És ha elsőre nem látjuk, hogy vajon mi lehet az
a tartalom, amelyet abban a konkrét cselekvésben meg
kéne nyilvánítanom, ebben segít a tanulás és az önálló
gondolkodás, elmélyedés. Biztosan nem adja meg magát
minden részlet könnyen elsőre, de ahogy majd telnek az
évek, egyre tisztul a kép. Ha pontosan négy pohár bort
kell szédereste meginni, az egészen biztosan azért van,
mert négy van abból, amit a borivás kifejez. És azért kell
pontosan annyi idő alatt pontosan annyi bort meginni,
mert ezt a formát tekinthetjük borivásnak, és azért kell
oldalra dőlve inni, mert ezen az estén ilyenfajta borivás
szükséges. (Talán Olvasóink szerettek volna erre valami
kész értelmezést hallani, de ezt inkább Olvasóinkra ha
gyom, hiszen az ilyenfajta értelmezés nem része ennek
a cikknek.)
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1. Kádés
Mint minden szombaton és ünnepnap, szédereste is
először kidust csinálunk. Szokás, hogy szédereste a fel
nőtt, házas férfiak kitlit (fehér halotti ruhát) viselnek, ezt
még a kidus előtt felvesszük. A kidushoz bort ezen az es
tén, ha lehet, nem magunknak öntjük, mert ezáltal sza
badabbaknak, uraknak érezhetjük magunkat. Mielőtt el
kezdjük a kidust mondani, tudnunk kell, és tudatosítani
a résztvevőkben, hogy a kidus micváján kívül ez a pohár
bor az első a szédereste elfogyasztandó négy pohár borból
(Aki nem bírja a bort, az használhat kidus céljára előállí
tott szőlőlevet is). Emiatt ezen az estén minden résztve
vő előtt kell, hogy legyen egy tele pohár bor a kidushoz.
Azt is el kell mondani a résztvevőknek még a kidus előtt,
hogy a széderesti négy pohár esetében az áldás után egy
szerre kell elfogyasztani 1,5 dl-nek legalább a nagyobb
részét (rov reviit), azaz minimum 76 ml-t. De a leghe
lyesebb, ha maga a pohár 1,5 dl-es (kisebb ne legyen),
és a pohár teljes tartalmát isszuk ki az áldást követően.
A férfiaknak még egy valamire kell odafigyelniük, hogy
bal oldalra dőlve kell a bort elfogyasztani. Mindkét este
elmondjuk a kidusban a „sehechejánu” áldást az ünnepre
– hiszen ezt az áldást többek között olyan micvákra szok
tuk mondani, melyek évente egyszer vannak –, és egy
ben gondolunk arra, hogy vonatkozzon ez az áldás az este
többi micvájára is.
2. Urchác
A kidus után kezet mosunk, azaz leöntjük a kezünket –
de ez alkalommal még áldás nélkül, hiszen ez után még
nem fogunk maceszt enni. Ennek a kézleöntésnek az
az oka, hogy utána sós vízbe mártott zöldséget fogunk
enni, és olyan ételek fogyasztása előtt, melyeket folyadék
ba mártunk (víz, tej, méz, bor, olaj), valójában mindig le
kéne öntenünk a kezünket. Ugyan ezt sokan nem szok
ták az év többi napján gyakorolni, de ezen az estén mégis
megtesszük, hogy a gyermekek észleljék a változást, és ez
arra bíztassa őket, hogy kérdéseket tegyenek fel.
3. Kárpász
A kárpász egy zöldségfajta. Azért rendelték el Bölcseink,
hogy ha tehetjük, ezt a fajta zöldséget fogyasszuk
szédereste, mert a neve utal az egyiptomi száműzetés
re – visszafele olvasva ezt az értelmet adják ki a betűi:
600 000-en (végeztek) kegyetlen, kemény (munkát).
Természetesen más zöldség is megfelel, általában főtt
krumplit szokás enni. Az egyetlen kitétel, hogy ne le
gyen olyanfajta zöldség, amelyik alkalmas lenne a későb
bi máror, keserűfű micvájához. Áldást mondunk, mely
ben gondolunk arra is, hogy ez az áldás vonatkozzon a
későbbi máror, keserű zöldségre is (melyre kéne áldást
mondani, de keserűsége miatt nem helyes arra monda
ni az áldást). Sós vízbe szokás mártani azért, hogy az ál
talánostól való eltérés is kérdezésre sarkallja a gyereke
ket, illetve a sós víz utal az egyiptomi száműzetés okozta
könnyekre.
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4. Jáchác
A szédertálon levő három macesz közül kivesszük a kö
zépsőt, és kettétörjük. A nagyobbik felet betesszük egy
terítőbe, és félrerakjuk, mert a széder végén ez lesz az
áfikomán, a kisebbiket pedig visszatesszük a két másik
egész macesz közé. A félrerakott nagyobbik felet a gyere
kek el szokták csenni. Ezt most kivételesen megengedjük
nekik, mert azt reméljük, hogy akkor még nem alszanak
el, és meg fogják hallgatni az kivonulás történetét. Amire
vigyázniuk kell, hogy ne vesszen el, illetve hogy ne essen
le földre.
5. Mágid
Elkezdjük mesélni az egyiptomi kivonulás történetét.
Ezt olyan módon szoktuk, ahogy az a hágádákban le van
írva, de természetesen az ott leírt történetet ki lehet egé
szíteni egyéb információkkal vagy a szöveg értelmezé
sével. Fontos, hogy ez az elbeszélés olyan nyelven han
gozzon, amelyet a résztvevők megértenek. Az elmesélés
közben nem dőlünk oldalra, komolyan, emelkedetten és
istenfélelemmel beszéljük el a kivonulást. Ennek a rész
nek a végén újra elmondjuk a „boré peri hágáfen” áldást,
és az első pohárnál említett módon megisszuk a második
pohár bort.
6. Ráchcá
Másodszor is leöntjük a kezünket, de most már áldással.
De még a kézleöntés előtt elmondjuk az este résztvevői
nek a következő három részhez tartozó legfontosabb in
formációkat, mert a kézleöntéstől egészen a koréch rész
végéig nem szabad beszélni, csak szükség esetén és csak a
témához közvetlenül kapcsolódó dolgokról.
7. Moci mácá
Kezünkbe vesszük a három maceszt (két egész és közöt
tük a félbetört), és két áldást mondunk. Először a kenyér
re mondandó áldást mondjuk: hámoci lechem min háárec,
és utána az alsó teljes maceszt elengedve, a felső teljes és
a középső féllel a kezünkben elmondjuk az áldást a ma
ceszevés micvájára: áser kidesánu bemicvotáv vecivánu ál
áchilát mácá. Ezután mindkettőből letörünk egy-egy olaj
bogyónyi mennyiséget, és elfogyasztjuk bal oldalra dőlve,
kb. négy percen belül. Ha család vagy vendégek is ülnek
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az asztalánál, akkor úgy helyes tenni, hogy amíg ők kezet
mosnak, addig készítsük oda mindenkinek a nagyjából
megfelelő mennyiséget, az áldás után együnk egy picit a
két maceszből, osszunk a velünk együtt széderezőknek
a két maceszből egy-egy kisebb darabot, majd amikor
mindenkihez eljutott a kellő mennyiség, együk meg a két
olajbogyónyit oldalra dőlve. Egy olajbogyónyi mennyi
ségre érdemes közel egy fél lap gépi maceszt venni. Aki
úgy érzi, hogy képtelen 4 perc alatt közel egy egész lap
maceszt megenni, az eleget tesz avval is, ha csak egy fél
lapnyit eszik.

együk túl magunkat, hagyjunk helyet a szeuda utáni
áfikománnak. Szokás ezt a lakomát főtt tojással kezdeni.

11. Cáfun
Miután elfogyasztottuk az ünnepi lakomát, elővesszük a
félrerakott fél maceszt, és a Szentély idejében a már jólla
kottan elfogyasztott peszácháldozat emlékére eszünk be
lőle, bal oldalra dőlve kb. négy perc alatt egy olajbogyó
nyit. (Aki bírja, annak helyesebb két olajbogyónyit enni
belőle.) Nem mondunk előtte áldást. Az áfikomán elfo
gyasztása után aznap már nem eszünk semmit, hogy a
macesz ízével a szánkban menjünk aludni. A még hátra
8. Máror
lévő két pohár boron kívül a vizet leszámítva más folya
A macesz elfogyasztása után következik a máror (kese dékot ne fogyasszunk aznap.
rű). Manapság salátát szoktak venni márornak, annak el
lenére, hogy a salátának nem különösebben keserű az íze. 12. Báréch
Vannak, akik hozzátesznek reszelt tormát is, hogy a saláta Az áfikomán elfogyasztása után kitöltjük a harmadik po
e hiányosságát pótolják. Bemártjuk a salátát chároszetbe hár bort, és elmondjuk az étkezés utáni áldást, majd a
(alma, bor, dió keveréke), lerázzuk, hogy ne édesítse meg, már korábban említett feltételekkel elfogyasztjuk a har
elmondjuk az áldást: áser kidesánu bemicvotáv vecivánu madik pohár bort is.
ál áchilát máror, majd elfogyasztunk egy olajbogyónyi
mennyiséget oldalra dőlés nélkül. A salátából az olajbo 13. Hálél
gyónyi kb. egy nagyobb levél, vagy két közepes.
Ezután rögtön megtöltjük a 4. pohár bort, és befejezzük
a mágid végén megkezdett hálélt. Ezután még elmond
9. Koréch
juk az ún. „nagy hálélt” (136. zsoltár), majd a nismát imát.
Mivel van olyan vélemény is, hogy a maceszt és a márort Elmondjuk az áldást a 4. pohár borra, és megisszuk balra
egyszerre kell enni, ezért miután megettük őket külön- dőlve. Helyes a 4. pohárból elfogyasztani a teljes 1,5 de
külön, eszünk egy-egy olajbogyónyit egybe is. Törünk az cit, hogy el tudjuk utána mondani az utóáldást is.
alsó, teljes maceszből egy olajbogyónyit, kettétörjük, te
szünk a két darab közé egy olajbogyónyi márort, kicsit 14. Nircá
bemártjuk a chároszetbe, majd elmondjuk a hágádából, Befejezzük a széderestét énekekkel. Először is a chászál
hogy mert így ette Hilél a Szentély korában a meceszt és szidur peszách kezdetűt mondjuk el, melyben kérjük a
a márort. Ezt oldalra dőlve fogyasztjuk el.
Teremtőt, hogy ahogy végig segített és érdemesített min
ket ezen az estén, ugyanígy segítsen ezt megtenni a jö
10. Sulchán oréch
vőben is.
A koréch után ünnepi lakomát eszünk. Fontos, hogy le
„Jövőre Jeruzsálemben!”
hetőségeinkhez mérten gazdag lakoma legyen, de ne
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Széder: Egy spirituális utazás
Rebecen Tzipora Heller
A világosság felé vezető út első lépései.

A

széder utazás a sötétségből a világosságba. A széder
szó rendet jelent. A pontosan meghatározott széder,
melyre peszách első estéjén (a diaszpórában az első két
estéjén) kerül sor, az Örökkévaló útmutatása, hogy ho
gyan juthatunk el a spirituális rabszolgaságból a spiritu
ális szabadságba. Ez nagyban különbözhet a „rend”-nek
attól az értelmezésétől, mely rendszerint a hatékony
ságon és esztétikán alapul. A széder megvilágítja szá
munkra, hogy mit jelent a „rend” az Örökkévalónál.
A széder első lépése a kádés, azaz kidust mondunk egy
pohár borra.
Van egy fontos alapelv, mely szerint a spirituális va
lóságban azt kapjuk, amit szeretnénk, a fizikai valóság
ban pedig azt, amit az Örökkévaló jónak gondol a szá
munkra.
Ezért a spirituális növekedés első lépése, hogy szent
életet akarjunk élni. Ezt fejezi ki a kádés, mellyel elköte
lezzük magunkat a szentség felé.
A szentségnek két aspektusa van: elfordulni mindattól,
ami nem szent, és a szent dolgok felé fordulni. Ennek a
kettősségnek a dinamizmusát fejezi ki a megváltás négy
féle kifejezése, melyet az Örökkévaló használ a Tórában,
mikor elmondja Mózesnek, hogy ki fogja váltani a zsidó
népet az egyiptomi rabszolgaságból. A „kihozlak” és „ki
mentelek” kifejezések utalnak a szolgaságtól való eltávo
lodásra. A „megváltalak” és „magamhoz veszlek” kifeje
zések az Örökkévalóhoz való közeledésre utalnak.
Ehhez hasonlóan, a szentség megköveteli, hogy eltávo
lodjunk mindattól, ami korlátoz minket. Rási, a közép
kori kommentátor, úgy magyarázza, hogy akkor teljesít
jük a „Légy szent!” micváját, ha különösen odafigyelünk
azokra a dolgokra, amelyek a férfiak és nők elkülönülésé
re vonatkoznak. Ez vonatkozik a meg nem engedett kap
csolatokra is.
Rási a szentség fogalmát a szexuális tisztaság keretei
között értelmezi, mivel a valakihez való kötődés a leg
alapvetőbb emberi szükséglet. A kötődés lehet spirituá
lis (mely magában foglalja a megszentelt fizikait is), vagy
lehet tisztán fizikai. A spirituális kötődés az adáson és
elkötelezettségen alapul, a fizikai kötődés a kizsákmá
nyoláson. A kizsákmányoló kapcsolat távolít el min
ket a legjobban a szentségtől, a végső köteléktől, ami az
Örökkévalóval összeköt.
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Maimonidész másként gondolja. Szerinte a szentség
nem csak a negatív dolgoktól való tartózkodást jelenti,
hanem valami pozitívat is kell csinálni. Nem csak eltávo
lodni kell valamitől, hanem valami felé közeledni is kell.
Maimonidész szerint a szentség azt jelenti, ha elismerjük
az Örökkévaló létét, és neki szenteljük magunkat. Híres
mondása: „Még abban is szenteld meg magad, ami meg
van engedve a számodra.” Magyarázata szerint ezt úgy
valósíthatjuk meg, ha mértékletesek vagyunk még abban
is, amit a Tóra megenged. Például ne legyünk részege
sek a kóser bortól vagy ne zabáljuk mértéktelenül kóser
ételeket.
Ezután Maimonidész valami sokkal mélyebbet is
mond. Figyelmeztet, hogy „ne merülj el az anyagi világ
ban”. Miért használja azt a szót, hogy „elmerülni”? Az
anyagi világ héber megfelelője a „gásmiut”. A gásmiut szó
a gesem szóból ered, mely esőt jelent. Az Örökkévaló az
eső által élteti a világot. Ha a tudatunk a világ felé for
dul, és nem annak a Forrása felé, akkor elsüllyedünk.
Annyira elmerülünk mindabban, amit az Örökkévaló
nyújt nekünk, hogy teljesen elveszítjük a hozzá vezető
utat. Eszerint a szentség azt jelenti, hogy elismerjük az
Örökkévaló létezését.
A széder első lépése a kádés, mert ahhoz, hogy a fény
felé tudjunk indulni, el kell magunkat kötelezni a szent
ség felé. Ez azt jelenti, hogy el kell határolni magunkat a
negatívtól, és az Örökkévaló elismerése felé kell lépnünk.
A széder következő lépése az urchác, mely „mosás”-t
jelent. Ekkor lemossuk a kezünket egy edényből úgy,
hogy mindkét kezünkre kétszer öntünk vizet. Nem mon
dunk áldást.
A szérdernek ezen a pontján a kézmosás nagyon mes
terkélt. A kárpászt (zöldség) ehetnénk étkezés közben, és
akkor nem lenne szükség kétszer kezet mosni. Ez sokkal
kényelmesebb lenne. De ez nem a mi „rend”-ünk, amely
nek a kényelemhez és hatékonysághoz lenne köze. Ez az
Örökkévaló szédere.
Itt azt állítjuk, hogy ha szentséget akarunk, akkor a
kezünknek tisztának kell lennie. A zsoltár egy szakaszá
ban így áll: „emeld fel a kezed szentségben, és áldd az
Örökkévalót”. Mit jelent ez?
A kezünk hajtja végre az akartunkat. Nemcsak akar
nunk kell a szentséget, de a kezünknek (azaz a fizikai cse
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lekedeteinknek) is tisztának kell lenniük. Például, ha nem
akarunk anyagiasak lenni, de az anyagi világban élünk,
vagy ha szentek akarunk lenni, de egy kizsákmányoló
kapcsolatban élünk, akkor elakadtunk a megváltás felé
vezető úton. Nincs addig továbblépés, amíg a „kezünk”
tiszta nem lesz. A szentség ahhoz jön le, amit valójában
csinálsz.
A harmadik lépés, a kárpász, egy egyszerű zöldség –
például zeller vagy petrezselyem – evését jelenti, miután
elmondtuk rá az áldást.
A kárpász arra az egyszerűségre utal, amelybe az em
beriség kényszerült az Édenkertben elkövetett bűn után.
A bűn előtt a Gán Édenben az étel lényegesen különbö
zött attól, amit ma ételként ismerünk. A gyümölcs fizikai
megjelenése az Édenkertben ugyanaz volt, mint annak a
spirituális gyökere. Például az alma az isteniség kifejező
dése volt és ezt érezni is lehetett. Az az élvezet, amelyet
az első emberek éreztek, amikor ezt a gyümölcsöt ették,
minőségileg különbözött attól az élvezettől, amelyben
nekünk van részünk az evés során.
Elképzelhetjük, mit érzett Ádám a bűn után, mikor ki
űzetett az Édenkertből, és megtudta, hogy az új étrendje
a mező fűje lesz. Megtört ennek a jövőképnek a hatására.
A midrás szerint Ádám panaszkodott az Örökkévalónak,
hogy „Mi? Olyan leszek, mint egy szamár, amely füvet
eszik?”
Az Örökkévaló azt válaszolta Ádámnak, hogy ő kü
lönbözni fog az állatoktól, mert áldást tud mondani az
ételre.
Ahhoz, hogy ezt jobban megértsük, nézzünk meg egy
parancsolatot, mely később szerepel a Tórában, annak a
tilalmát, hogy gyermekünket a Molech nevű pogány is
tennek áldozzuk fel. Ez pompás parancsolat, mert bizto
sak lehetünk benne, hogy sosem szegtük meg.
A szövegben az Örökkévaló azt mondja arról az em
berről, aki feláldozta gyermekét a Molechnak, hogy
„megszentségtelenítette a szentélyemet”. Rási megkérde
zi: „Milyen szentélyt?” Meg is válaszolja a saját kérdé
sét: „Izrael közösségét.” Ha feláldozunk egy gyermeket
a Molechnak, akkor megszentségtelenítjük az egész kö
zösséget.
Valójában Rási a Talmudot idézi. A Talmud ugyanezt
a bibliai szakaszt idézi az Örökkévaló szentélyének meg
szentségtelenítésével kapcsolatban, mikor arról az ember
ről beszél, akinek bármilyen dologból élvezete származik
ezen a világon anélkül, hogy arra áldást mondott volna.
A Talmud azt mondja az ilyen emberről, hogy „meglopta
az apját és az anyját”. Ki az apja? Az Örökkévaló. Ki az
anyja? A zsidó közösség.
A prágai Maharal, a XVI. századi misztikus úgy ma
gyarázza, hogy az Örökkévaló azért teremtette a vi
lágot, hogy képessé tegyen minket arra, hogy tudatos
befogadók legyünk. Mikor áldást mondunk egy étel
re, ezáltal tudatos befogadók leszünk, ezzel érvényesít
jük az Örökkévaló célját a világ teremtésével. Mikor úgy
eszünk, amitől Ádám félt, hogy hogyan fognak az embe

rek enni – ahogy a szamarak esznek –, akkor elvesszük
az Örökkévalótól azt a lehetőséget, hogy érvényesüljön
a világ teremtésének célja. Ahogy mi is érvénytelenítet
tük népként való végzetünket, amely nem más, mint az
Örökkévaló elismerése.
Az a zöldség, amit kárpászként eszünk, a legegysze
rűbb fajta zöldség. Ehetjük mindenféle előkészítés nél
kül. A kárpász mögött rejlő gondolat az, hogy még a
legegyszerűbb dolgot is emelkedetté lehet tenni egy ál
dással. Ez a különbség köztünk és az állatok között. A
kárpász a széder lényegi része, mivel mielőtt továbblép
nénk, le kell alacsonyodnunk.
A jáchác során vesszük a középső maceszt a szédertálon
lévő háromból, és két nem egyenlő részre törjük. A na
gyobbik részt eltesszük afikománnak; az egész hágádát
pedig a kisebbik darabra mondjuk el.
A jáchác azt mutatja meg számunkra, hogy ahhoz,
hogy továbblépjünk a megváltás felé, néhány tekintetben
meg kell törnünk. A zsoltárvers írja: „az Örökkévaló kö
zel van a megtört szívűekhez”.

Nemcsak eltávolodni kell
valamitől, hanem valami
felé közeledni is kell.
Lényeges különbség van a megtört szívűség és a két
ségbeesés között. A kétségbeesés hangja ilyen: „Nem va
gyok jó, és a világ sem jó, csak aludni fogok egész nap, és
csokit eszem, és a Newsweeket fogom olvasni.” A meg
tört szívű hangja segítségért kiált, valami többre vágyik.
Azt mondja: „Ez nem az, ahol én lenni akarok. Én töb
bet szeretnék.”
Egy terrortámadásban megölt csecsemő temetésén az
ima vezetője olyan megtört szívvel imádkozott, hogy
érezni lehetett, hogy az égbe hatol. Ez a hang azt fejezte
ki, hogy az imádkozó nem hajlandó elfogadni a dolgokat
úgy, ahogy vannak, és pontosan tudja, kihez kell fordul
nia. Ez a fajta megtört szívűség vezet a megváltáshoz.
A mágid, mely elmesélést jelent, a széder legfontosabb
része. Ekkor mondjuk el a kivonulás történetét, ahogy a
hágádában le van írva.
Az „elmesélés” különbözik az „elmondás”-tól. Az „el
mesélés” egy történet elmesélését jelenti. Egy történetnek
van kezdete, közepe és vége. Ha végigtekinthetnénk az
életünkön a kezdetétől a végéig, megfigyelhetnénk, hogy
az Örökkévaló hogyan irányítja a világot a jelenlétével.
Normálisan nem is érzékeljük az Örökkévaló jelenlétét,
mivel csak azt vesszük észre, ami most, ma, ezen a héten
történik. A lelkek csodálatos kölcsönhatása, a máig tartó
történet és azok a bonyolult utak, ahogy a mai események
a történet végéig vezetnek éveken, generációkon át a jö
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vőbe, ez mind el van rejtve előlünk. A mágid célja, hogy
hosszú távú áttekintést nyújtson a számunkra, egy széles
perspektívát, mely generációkkal a kivonulás előtt kez
dődik Jákob ősatyánkkal, és végighalad a szenvedés év
tizedein keresztül a megváltásig, melyet olyan sok zsidó
rabszolga meg sem érhetett. A mágid célja, hogy kitágít
sa a látásmódunkat, ami nélkülözhetetlen lépés ahhoz,
hogy istenhívővé váljunk.
A mágid egy arámi nyelvű bekezdéssel indul:
Ilyen volt a nyomorúság kenyere, ezt ették őseink
Egyiptom országában. Aki éhes, jöjjön, és egyen velünk, a
nélkülöző ülje meg velünk a peszách ünnepét. Ma még itt
vagyunk, de jövőre Izrael földjén, ma még szolgaként, de
jövőre szabad emberként.
Több kérdés is felmerül ennek a bekezdésnek a kap
csán. Miért íródott arámi nyelven, mikor a hágádá töb
bi része héberül van? Miért a szédernek ezen a pontján
hívunk meg másokat, hogy vegyenek részt az ünnepen?
Még hogyha nem is vagyunk a legrendezettebb emberek
a világon, és a szédernek tizenöt lépése van, és már az
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ötödiknél tartunk, nem kellett volna-e korábban hívni az
embereket? A „nyomorúság kenyere” – a macesz – egyben
a megváltás kenyere is. Hogyan tud egy dolog két ellenté
tes állapotot szimbolizálni?
A hágádát, ugyanúgy, mint az imakönyvet, akkor ál
lították össze, amikor a zsidók visszatértek a babilóniai
száműzetésből, mely az első Szentély lerombolását követ
te. Ezt megelőzően, az első Szentély idején, minden zsi
dó evett a peszáchi áldozatból, és kötetlenül elmondták
az egyiptomi kivonulás történetét. Az első Szentély le
rombolása és a babilóniai száműzetés, ahol arámiul kezd
tünk beszélni, ezek voltak a zsidó történelem első jelentős
katasztrófái. A bölcsek azért rendelték el, hogy ez a sza
kasz arámi nyelven szerepeljen, hogy megmutassák ne
künk, nem számít, milyen messzire kerülünk, mindig le
hetőség van a megváltásra.
A Maharal azt mondja, hogy a beszédnek ki kell fejez
nie a gondolatokat. Ha mi mint nép nem gondolkodunk
szent módon, akkor nem tudjuk beszélni a szent nyelvet,
mely a bibliai héber. Ez első száműzetés óta mint nép
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nek le kellett alacsonyodnunk oda, hogy „idegen nyelve
ket” beszéljünk. A hágádá azért hozza arámi nyelven ezt
a részt, hogy emlékeztessen minket, hogy még azon az
alacsony szinten is, ahova lesüllyedtünk, törekedhetünk
a jövőbeli megváltásra.
Ez a kenyér, a macesz szimbolizálja az egyiptomi szol
gaságot, amikor arra sem volt idő, hogy kovászos kenye
ret készítsünk. Ugyanakkor a macesz a megváltás kenye
re is, az egyszerűségé. Ez a kenyér visszavisz minket oda,
hogy kik vagyunk. A macesz csak két alkotórészből áll:
lisztből és vízből. Hasonlóan az ember testből és lélekből
áll. Amikor vissza tudunk térni az egyszerűség állapotá
ba, a lényeg tiszta egyszerűségéhez, a megváltás automa
tikusan el fog következni.
Meghívunk más embereket, hogy velünk egyenek.
Nyilvánvalóan ez nem egy hivatalos meghívás, melyet
már hetekkel korábban meg kellett volna ejteni. Inkább
arra való, hogy emlékeztessen minket arra, hogy a meg
váltás attól függ, milyennek látjuk magunkat mint Izrael
közössége és nem, mint egyéni zsidók.
A Szentély idején a peszáchi áldoza
tot el kellett fogyasztani egy éjszaka alatt.
Ezért szükséges volt, hogy a családok és a
szomszédok összejöjjenek és megosztoz
zanak a bárányon. Ez azért van, mert az
Örökkévaló ígérete, hogy megvált min
ket, a zsidó nép közösségére vonatkozik,
és nem egyénekre. Minél inkább egy kö
zösség tagjaként látjuk magunkat, annál
inkább lehetőség van a megváltásra.
A következő lépés a négy kérdés, me
lyet rendszerint a legfiatalabb gyermek
mond el. A legszembetűnőbb meglátás
a négy kérdéssel kapcsolatban az, hogy
egyetlen gyerek sem tenne fel magától
ilyeneket. A gyerek nem kérdez olyat,
hogy „Mi a értelme ennek vagy annak?”
A gyerek így kérdez: „Etel néni kövé
rebb, mint tavaly?” vagy „Azt hittem,
Harry bácsi meghalt.” Még emlékszem
gyermekkoromból ezekre a kérdésekre.
Milyen tekinteteket kaptam! Különösen
Harry bácsitól!
Ez a négy kérdés annál az egyszerű ok
nál fogva sem hangozhatott el egy gye
rektől, mert olyan dolgokra vonatkozik
– mint keserű fű evése vagy mártogatás
kétszer –, melyek még meg sem történtek
a széder során.
A négy kérdés valójában állítás, mely
kérdések formájába lett öntve, mert az
előfeltétele, hogy megtanuljunk valamit,
az, hogy rájöjjünk, hogy nem tudjuk. Úgy
állunk a széderhez, melyet „a megváltás
titká”-nak neveznek, hogy elismerjük,
nem tudunk semmit. Nem tudjuk példá

ul, hogy miért kell oldalunkra támaszkodnunk, ha még
mindig száműzetésben vagyunk. Ezeknek a titkoknak
nem ismerjük a nyitját. A négy kérdés állítás arról, hogy
kik vagyunk, a széder félelmetes titkai alázatos megkö
zelítésének kifejeződése.
Azt is észrevehettük már előző szédereken, hogy a
négy kérdésre adott válaszok nem is válaszolják meg a
négy kérdést. Ehelyett egy alapvető választ kapunk a kér
déseink lényegére: „Miért élünk ellentmondásos életet?
Miért fonódik össze a száműzetés és a megváltás?”
A válasz a következő szavakkal kezdődik: „A fáraó
rabszolgái voltunk Egyiptomban.” Vegyük észre, hogy
kétfajta rabszolgaság van: a fáraó rabszolgájának lenni
és az egyiptomi rabszolgaság. A fáraó szó a parua héber
szóhoz kapcsolódik, mely vadságot jelent. A fáraó azt a
szemléletmódot jelképezi, mely elutasít minden korláto
zást és törvényt, a libertarianizmus és kicsapongás jel
képe. A paroa szó ugyanazokat a héber szavakat tartal
mazza, mint az oref szó, mely a nyak hátsó részére utal, a
hüllő agy helyére, mely ösztönös és állati.
Ez a megközelítés a szabadságot jelentené, de Egyiptom
héberül Micrájim, mely valami szűket, erőltetettet, kor
látozottat jelent. Minél inkább elutasítja egy ember a vi
selkedési szabályokat, annál korlátozottabban lesz képes
megtapasztalni bármit, ami az ösztönökön felül áll, oly
annyira, hogy állatiassá válik. Amit szabadságnak gon
dol, az valójában a teljes korlátozottság.
A zsidóknak két szembetűnő vonása van: csodaboga
rak vagyunk, és meg akarjuk javítani a világot. A zsi
dók sosem mondták: „csináld, ahogy gondolod”, ha nem
gondolták, hogy ezzel valami jobbá lesz. Egy társadalom
sem lehetett volna ellentétesebb a természetünkkel, mint
az ősi Egyiptom. Észre kellett vennünk, és meg kellett
tapasztalnunk, hogy az olyannyira magasztalt egyipto
mi civilizáció milyen távol is áll a zsidóság lényegétől.
Maharal szavaival végérvényesen meg kellett tudnunk,
hogy kik nem vagyunk, azért, hogy megtanuljuk, kik va
gyunk.
Azokkal a szavakkal fejezzük be ezt a cikket (amely
még nem a hágádá vége), amelyek a négy kérdésre adott
válasz első mondata: „Az Örökkévaló, a mi I-tenünk, ki
vezetett minket erős kézzel és kinyújtott karral.” Mi so
hasem tudtuk volna felszabadítani magunkat. Végül is
a spirituális növekedés irányába tett minden erőfeszíté
sünkkel együtt a megváltás az Örökkévaló ajándéka. Az
Örökkévaló „karja” a hásgáchá, az Örökkévaló jelenléte,
mely irányítja a világot. Az Örökkévaló „karja” a könyö
rületének a szimbóluma. Ez a két erő vált meg minket a
spirituális rabszolgaságtól. Az igazi szabadság az, ha fel
ismerjük, hogy az Örökkévaló könyörületessége irányítja
az életünket.
Kóser peszáchot!
fordítás · G. Sz.
forrás · aish.com
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városok

Kairó – Exodustól exodusig
Miklós Dóri
Közel – és mégis távol…

P

eszách ünnepekor a városok rovatba elég egyszerű al
kalomhoz illő települést találni. Én általában az olyan
úti célokat kedvelem, ahol a mai napig létezik valamiféle
zsidó élet. Sajnálatos módon ez Kairóra nem igaz. Jelenleg
11 tagja van a kairói zsidó közösségnek (mindegyikük nő).

Zsidók a modern korban
Az 1800-as évek elején az európai zsidók jelentős aggoda
lomra láttak okot az egyiptomi zsidósággal kapcsolatban.
1840-ben Sir Moses Montefiori és Adolphe Cremieux
Egyiptomba látogattak, mégpedig azért, hogy megnyissák
az első modern iskolát az országban. Ezáltal az egyiptomi
Maimonidész Egyiptomban
zsidók váltak az első olyan közösséggé a Közel-Keleten,
Az egyik leghíresebb tóratudós, Maimonidész 1166-ban akik általános oktatásban részesítették gyermekeiket.
telepedett le Egyiptomban. 1180-ban Fostában (Kairó ak Felsőbb osztályokban a francia volt a tanítás nyelve.
kori elnevezése) írta a Misné Tórát, valamint a Tévelygők
útmutatóját, melyek azóta is a zsidó tudományok alap
köveit képezik. Fostából számos levelet és responsát is
küldött.
Egyiptom és Kairó zsidóságának is olyan sokrétű és vál
tozatos a története, hogy egy cikkben lehetetlen volna fel
dolgozni, ezért írásomban az Ottomán birodalom hata
lomátvételétől, 1517-től vizsgálom a helyi zsidók életét
egészen napjainkig.
A hivatalos adatfelvételek szerint 1898-ban Egyip
1517-ben, I. Szelim átvette Egyiptom vezetését. Radiká tomban 25 200 zsidó élt, az összlakosság száma közel
lis változásokat hajtott végre a zsidó közösség kormányzá 9 800 000 volt.
sában, eltörölte a „nagid” (a közösség feje) intézményét, az
A brit uralom éveiben és I. Fuad király (1922–1936)
összes izraelita közösséget függetlenné tette, és vezetőjük uralkodása idején Egyiptom zsidóbarát politikát folytatott,
ké Rabbi David ibn Abi Zimrát nevezte ki Kairóban. A igaz a zsidók 86-94%-a nem rendelkezett a korban egyip
XVI. század vége felé Egyiptom a talmudtanulás kiváló tomi állampolgársággal: vagy megtagadták, vagy nem
helyszínévé emelkedett, ibn Abi Zimra tanítványa, Becalél leges választ adtak az állampolgársági kérvényeikre. Az
ben Avraham Askenazi vezetésével. Olyan tanulói vol izraeliták jelentős szerepet játszottak a gazdaságban, szá
tak Becalél Askenázinak, mint Isaac Luria vagy Abraham muk majdnem elérte a 80 000 főt, ami főképp az európai
Monson. Máig kiemelkedő, a zsidó törvényekkel, Tórával,
Talmuddal foglalkozó írások keletkeztek ezen időszakban Az egyiptomi Rabbin Moshe Cohen Alexandria Zsidó kórusa a Menásé
Sámuel zsinagógában, Alexandriában
Észak- Afrikában.
A spanyol száműzetés révén Egyiptomban letelepedő
zsidók egyfajta vallási és spirituális ébredést eredményez
tek az államban. A kor egyik legjelentősebb rabbija Jacob
Castro volt. Menasseh B. Israel 1656-ban úgy vélekedett,
hogy egy egyiptomi kormányzó mellett mindig állt egy
zsidó, aki összegyűjtötte az államban az adót. A XVII. szá
zad közepén ezt a pozíciót Abraham Alkula töltötte be.
Őt Raphael Joseph Tshelebi követte, aki a híres álmessiás,
Sabtáj Cvi gazdag barátja és védelmezője volt. Cvi kétszer
járt Kairóban, másodszorra 1660-ban. A Sabtájt támoga
tók jelentős zavart okoztak Egyiptom zsidó életében is. Az
álmessianisztikus mozgalom térnyerésének nagyságából is
látszik, hogy a tudatlanság a XVII. és XVIII. században
egyre nagyobb méreteket öltött.

Jelenleg 11 tagja van a
kairói zsidó közösségnek
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üldözések következménye. Rengeteg zsidó közösség állt
szoros üzleti kapcsolatban nem zsidó egyiptomiakkal. A
brit uralom idején a gazdagabb zsidók a modern város
részekbe költöztek az óvárosból. Hosszú éveken keresztül
éles szakadék választotta el egymástól a karaita és a rabbi

Alex Eliyahu Hanavi Zsinagóga, Alexandria

nikus közösségeket, a két csoport közötti vegyes házasság
hagyományosan tiltva volt. Sok-sok nemzedékkel később
a fiatal, alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező helyi
zsidók igyekezték áthidalni e szakadékot.
A cionista mozgalom 1897-ben kezdte meg egyip
tomi működését. Ekkor alakult a „Bar kochba” társaság
Kairóban, Marco Baruch vezetésével. Az első világhábo
rú idején számos cionista aktivista érkezett az országba
Izrael földjéről. Az egyiptomi nacionalizmus létrejötté
ben jelentős szereppel bírnak egyes zsidó személyek. Ilyen
volt a Kairói Szefárd Közösség vezetője, Renl Qattawi,
aki 1935-ben az Egyiptomi Zsidó Fiatalok elnevezé
sű szervezet létrehozásába kezdett a következő szlogen
Bát Micvájukat tartó alexandriai lányok

nel: „Egyiptom a szülőföldünk, az arab az anyanyelvünk”.
Qattawi a politikai cionizmust elutasította és „a zsidó
kérdés” tárgyalásakor megjegyzéseket írt ellenérzéseiről a
Zsidó Kongresszusnak.
Az 1948-as arab–izraeli háborúban Egyiptom is részt
vett, ebből adódóan nehéz helyzetbe kerültek az arab ál
lam zsidó lakosai, kiknek száma ekkor már 75 000 fő
volt. Számos zsidók által lakott terület semmisült meg
a vérengzések során, ezért az egyiptomi zsidók jelentős
része, 40%-uk hagyta el az országot 1950-re. Közülük
14 000-en Izraelbe vándoroltak. A szuezi válság ideje alatt
(1956) sem volt felhőtlen a zsidók élete az észak-afrikai
államban. Az 1967-es hatnapos háború idején majdnem
az összes 17 és 60 év közötti egyiptomi zsidó férfinak el
kellett hagynia az országot, vagy fogolytáborokba vitték
őket, ahol 3 éven keresztül kínozták őket. A szörnyű eljá
rás eredményeképp majdnem megszűnt a zsidó élet ekkor
Egyiptomban, ugyanis aki tudott, elmenekült. Az egyipto
mi zsidók többsége (35 000) Izraelbe, Brazíliába (15 000),
Franciaországba (10 000) az Egyesült Államokba (9000)
vagy Argentínába (9000) menekült. Mindössze 2500 zsi
dó maradt az országban. Az 1990-es évek közepén 100
izraelita élt Egyiptomban, két közösségben, Kairóban és
Alexandriában.
Az antiszemitizmus és Izrael-ellenesség mindig is jelen
volt az egyiptomiak körében. Tüntetéseken sokszor éget
tek izraeli zászlót, még úgy is, hogy élő zsidóval soha éle
tükben nem találkoztak a helyiek.
Az utolsó zsidó esküvőt Egyiptomban 1984-ben tar
tották. A zsidó turisták számára felújították a 800 éves
Ben Ezra zsinagógát, ahova az egész világból érkeznek
látogatók, állítólag ezen a környéken találták meg Mózest
a Nílusban. A ma is működő egyetlen zsinagóga Kairóban
a Shaar Hashamaim, melyet főként az izraeli diplomaták
használnak.
A zsidókat hol megbecsülték, hol száműzték az ország
ból, azonban egy biztos: amikor aktívan jelen voltak, pozi
tív hatást gyakoroltak Egyiptom gazdaságára.

Zsinagóga in Abbáziában, Kairóban
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A zsidóság élete
a babiloni fogság után
Kovács Kristóf Jichak Jehuda
Traumát követő évtizedek.

A

zsidó nép történetének a Szentély építését követő
het
ven esztendejéről nagyon keveset lehet tudni.
Bár a Szentély felépültével biztosítottnak látszott a jele
nük, a jövőjük így is erős kétségeket támasztott. Az biz
tosnak látszott, hogy a régi formában nem elképzelhető a
zsidó nép jövője, és Nechemjá és Ezrá fellépéséig ez végig
bizonytalan is maradt.
A Szentély építésének a befejezésétől egészen az i. e.
V. század közepéig a zsidóság politikai története a per
zsákéval párhuzamosan zajlott, hiszen ebben az időben
a kiterjedt perzsa birodalom határain belül éltek mind.
Az előbb említett időintervallumban Dáriusz, Xerxész és
Artaxerxész követték egymást a perzsa uralkodói szék
ben. Bár ezen időszak alatt a zsidóságról szinte semmit
nem lehet tudni, az kétségtelen hogy a Júdában élők sor
sa elkeserítő volt. Mivel a dávidi állam újbóli felállításá
ra tett próbálkozás kudarccal zárult, birodalomszerte áb
rándultak ki a zsidók, és mondtak le a vágyukról, hogy
hazatérjenek, s válaszul inkább megpróbáltak minél job
ban beilleszkedni. Bár Júda lakossága folyamatos növeke
désben volt, de messze nem annyira, mint amit a próféták
megjövendöltek.
A perzsa birodalomban a zsidók a legkülönbözőbb
helyeken telepedtek meg. Babilonban, mivel ez volt év
századokon át a zsidó élet központja, virágzó közösség
alakult ki. Egyesek meggazdagodtak, mások még ma
gas tisztségekhez is juthattak. A babiloni közösségen kí
vül még biztosan tudható, hogy a kisázsiai Szárdiszban,
illetve Egyiptomban is voltak közösségek, ez utóbbi
ba Jeruzsálem elestét követően csoportosan menekül
tek. Egyiptom déli határaként tartották számon az ókor
ban Elephantine szigetét és a rajta fekvő ugyanilyen
nevű várost, ahol szintén sok forrás (többek között arám
szövegek) bizonyítja egy ott letelepült zsidó közösség
megvoltát.
A zsidók azonban a nehéz helyzetük ellenére sem
mondtak le arról, hogy országukat újra felállítsák. Júdába
új csoportok érkeztek folyamatosan, aminek eredménye
ként az i. e. V. századra Júda lakossága megkétszereződött.
Az Ezrá 2. fej., illetve Nech. 7. fej. jegyzéke, mely körül
belül Nechemjá napjaiból származó átdolgozott népszám
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lálási jegyzék, s felsorolja a fogságból hazatért zsidók és
leszármazottaik, valamint a tartományban lakó zsidók szá
mát, ebben az időben szűken ötvenezerre becsüli a teljes
lakosság létszámát. Valószínűsíthetően jó részük a temp
lomépítés után tért vissza. E jegyzékből és a Nech. 3-ból
kitűnik, hogy ekkor már Júda sok városában laktak, olya
nokban is, amelyek előzőleg már teljesen elnéptelenedtek.
Az ország azonban még mindig nem volt sűrűn lakott,
Jeruzsálemnek például nagyon kevés lakója volt.
A közösség élete nagyon bizonytalan volt több okból
kifolyólag. Zerubávelt követően Júdának valószínűleg
nem volt hazai helytartója, így a körzetet Szamáriából
igazgatták. A tartományi tisztviselők és a zsidók között

a vétkezés és a megtérés,
a száműzetés és a
hazatérés váltja egymást
valószínűsíthetően állandó súrlódás volt, a zsidókra kive
tett súlyos adók, valamint a tisztviselők beosztottjainak
folyamatos fennhéjázása miatt. A bizonytalanságoz hoz
zájárult még ezenfelül az is, hogy nemcsak a szamáriai
hivatalnoki karral, de a szomszéd népekkel is feszültté
vált a viszony. Főleg az edómiakkal kerültek ellenséges
viszonyba, akiket az arab nyomás kiszorított hazájuk
ból, s így a perzsa korban nem volt letelepült lakossá
guk. A zsidók bizonyosan nem voltak jó kapcsolatban az
edómiakkal, nem felejtették el régi hitszegésüket. A gyű
lölet azonban a betelepült arab és edómi közösségekkel
kölcsönös volt, s így a zsidók minden szervezett védelem
nélkül folyamatosan ki voltak téve a zaklatásoknak, erő
szakoskodásoknak, amit tűrhetetlennek éreztek. Ez in
dította őket arra hogy Artaxerxész idején maguk vegyék
kezükbe sorsukat, s elkezdték Jeruzsálem erődítményei
nek újjáépítését. Szamária előkelőségei azonban ezt láza
dásnak vették, s megparancsolták a munka abbahagyását,
hogy Júda tartósan védtelen maradjon.
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A Szentély felépítésével ismét adva volt a hely, ahol
zsidók gyülekezhettek, és közösséget alkothattak. Bár
vallási téren tapasztalható volt némi lazulás, nincs tör
téneti adat arra vonatkozólag hogy más kultuszhely mű
ködött volna Júdában. Feltételezhető, hogy a fogság előtti
Szentély szertartásait vitték tovább, és hogy a gyüleke
zet belső ügyeit a hagyomány útján megőrzött törvény
szellemében intézték. A nép vezetői büszkén vallották,
hogy a gyülekezet s csak a gyülekezet Izrael igaz mara
déka. Ennek ellenére sok jel mutat arra, hogy a gyüleke
zet szellemisége nem volt jó. A csalódás kiábránduláshoz
vezetett, ez meg vallási és erkölcsi lazasághoz. Máláchi
próféta beszédei és Nechemjá kevéssel később keletkezett
emlékiratai erről világos képet adnak. Papok, akik unják
kötelességüket, nem találják megbotránkoztatónak, ha
beteg és hibás állattal mutatnak be áldozatot, a törvény
részrehajló alkalmazásával viszont lealacsonyítják szent
szolgálatukat a nép szemében.
A szombatot nem tarják meg, hogy üzleteikkel foglal
kozzanak, a léviták elhagyják szolgálatukat, hogy pénzt
keressenek, s elkezdett olyan hangulat kialakulni, amely
nek a lényege az volt, hogy a hit nem is annyira fontos.
Egy ilyen hangulatban az egyéni és a közerkölcs is ter
mészetszerűleg hanyatlik, ami veszélyeztette a közösség
belső tartását, azt a kohéziót, amely egészen addig olyan

biztosan tartotta össze a fizikai távolságok okozta kihívá
sok ellenére is a zsidóságot. Belső erkölcsi parancs híján
a munkások bérét megrövidítették, a védteleneket nyo
morgatták. Egyre több volt a válás, illetve a nem zsidók
kal kötött házasságok, így kezdtek ténylegesen leomlani
a korlátok, ami már az egész zsidóság szellemi fennmara
dását veszélyeztette.
Bár a helyzet korántsem volt bízató ezek alapján, ám
a babiloni fogság alatt a zsidók olyan kollektív traumát
éltek át, hogy a fentebb említett jelenségek értelmezhe
tők úgy is, mint egyfajta emocionális kiégés. Bár szinte
a lehetetlent vitték végbe azzal, hogy fenntartották val
láshoz fűződő viszonyukat, generációk vitték úgy tovább
Jeruzsálem és a Szentély szeretetét hogy életükben nem
voltak ott, mikor a lehetőségek elkezdtek adottak lenni
már elfáradtak. De mint ahogy a zsidóságban a vétkezés
és a megtérés, a száműzetés és a hazatérés váltja egymást,
ez a romlás is előszele volt egy spirituális felfrissülésnek.
A következő időszakban Nechemjá és Ezrá fogja fel
rázni a kissé kiégett zsidóságot, de erről a következő
számban fogunk szólni.
forrás:
John Bright-Az ókori Izrael története
Miller-Hayes-Az ókori Izrael és Júda Története
Paul Johnson-A zsidók története

A Szentély hegye kelet felől nézve: Szentély (középen), Királyi sztoa (bal), and Antonia-erőd (jobb).
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Tóra és 
tudomnány

Az orvos jobban tudja?
Daniel Eisenberg M. D.
Kötelességünk jól megérteni és aztán dönteni.
Biztosít-e autonómiát a judaizmus orvosi kérdésekben
a betegnek?
Noha a judaizmus világa a Tóra útmutatását követi, a
szekuláris világ bízhat a konszenzusban. Ennek követ
keztében minden, a teljes társadalmat érintő döntésnek
széleskörűen nyitottnak és befogadónak kell lennie csak
nem minden filozófia, értékrend és vallásos hit iránt.
Mivel csak nagyon kevés dologban értünk valamennyi
en egyet, ezért csak kevés dolgot lehet jogszerűen körül
határolni anélkül, hogy megsértenénk valakinek (vagy
valakiknek) a személyes szabadságát.
Amikor tehát az orvosi etika és különösen az orvosi
döntéshozatal kerül szóba, a szekuláris társadalom na
gyon ritkán kényszerít bárkit is arra, hogy bármely terá
piát is elfogadjon. Elmúltak már azok az idők, amikor az
orvos mindent jobban tud, és a beteg csak vakon követi az
utasításokat. Ehelyett a modern hozzáállás számos uni
verzális alapelven nyugszik.
A szekuláris társadalom számos dolgot vár el az orvo
soktól: bármely egészségügyi döntését a beteg érdekében
kell meghoznia (a beteg érdekének elve); az orvos nem
okozhat kárt (a nem-ártani elve); és az ellátást minden
ki számára egyenlően, előítéletek nélkül és tisztességesen
köteles biztosítani (igazságosság elve). Mindhárom köve
telmény eltörpül azonban a negyedik mellett – a felelős
ség végső soron a pácienssé, ezért ő mondja ki az utolsó
szót az őt érintő egészségügyi döntésekben (a hatalom
mal való visszaélés tilalma – autonómia).
Természetesen felmerül a kérdés, hogy hogyan tud a
laikus páciens élni az önrendelkezésével, ha nem érti a
választási lehetőségeit. Ezért az egyik legfontosabb köve
telménye a valódi betegautonómiának az értő beleegye
zés fogalma. Elegendő információt kell adni a páciens
nek ahhoz, hogy tájékozottan és átgondoltan hozhasson
döntést.
A szekuláris társadalom szokásos értelmezése szerint
az értő beleegyezés a páciensnek azon a jogán alapul,
hogy élhessen az autonómiájával azáltal, hogy eldönti,
milyen műveletet enged, és mit nem enged végrehajta
ni a testén.
Vannak, akik (hibásan) úgy érvelnek, hogy ez a jog
nem egyeztethető össze a judaizmussal, amely paterna
lista nézőpontot képvisel az emberi törekvésekről, ideért
ve az orvosi gyakorlatot is.
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A Tóra azt mondja, hogy az ember Isten képére terem
tetett, és tanításai szerint az ember teste a Teremtő tulaj
dona. Mivel az ember csak gondviselője a testének, és
gondos felügyelőjének kell lennie, úgy látszik – érvelhet
nénk -, hogy el kell fogadnia az orvosi kezelést. Úgy tűn
het, hogy mindez kizárja az értő beleegyezés koncepció
ját a zsidó törvények szerint. Ugyancsak úgy tűnhet,
hogy a zsidó orvosok etikusan nem ajánlhatnak fel olyan
kezelést, amelyről nem hiszik, hogy az optimális válasz
tás volna.
A judaizmusban olyan értő beleegyezésre van szükség,
amely bizonyos értelemben szigorúbb, mint amit a sze
kuláris társadalom használ. A fenti érvelés ugyan nem a
helyes leírása a zsidó álláspontnak, és noha a Tóra meg
közelítése különbözhet a szekuláris társadalométól, a ju
daizmusban valóban olyan értő beleegyezésre van szük
ség, amely bizonyos értelemben szigorúbb, mint amit a
szekuláris társadalom használ.
A fő különbség a szekuláris és a zsidó megközelítés kö
zött a jogok és kötelezettségek különböző felfogásában
van. A szekuláris gondolatmenet elkerülhetetlenül ahhoz
a következtetéshez vezet, hogy a páciensnek jogában áll
elutasítani bármilyen orvosi információt. A judaizmus
ban követelmény mind az információ megértése, mind a
megfelelő terápiába való beleegyezés. Ezek az elvárások az
értő beleegyezést jogból kötelezettséggé alakítják át. A be
teg szempontjából minden embernek kötelessége vigyázni a
testére és felelősségteljes egészségügyi döntéseket hozni.
A zsidó pácienstől elvárt értő beleegyezés a pénzügyi
menedzser munkájával rokon, akire az ügyfele a tőkéjét
bízta. Ebben az esetben az Örökkévaló az ügyfél, a tőke
pedig a beteg teste. Ahogy a pénzügyi menedzsernek is
kötelessége alaposan megismerni minden befektetési le
hetőséget, mielőtt választana közülük, ugyanígy a be
teg is köteles megvizsgálni a lehetséges orvosi döntése
ket, mielőtt cselekedne. Miután összegyűjtötte az összes
szükséges információt, a menedzsernek KELL eldönte
nie, hogy hová fekteti be az ügyfele pénzét, hiszen erre
szól a megbízatása. Csak akkor hagyhatja azt készpénz
ben, ha alapos megfontolás után, az összes befektetési le
hetőséget az ügyfele számára elfogadhatatlannak ítéli.
Hasonlóképpen nekünk is, mint a testünk gondos felü
gyelőjének, megbízatásunk, hogy megismerjük az összes
értelmes lehetőséget, a nem cselekvést is beleértve, mie
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lőtt meghoznánk egy egészségügyi döntést. Az összes le
hetőség mérlegelése után azonban a Tóra azt várja el tő
lünk, hogy a lehető legjobb megoldást válasszuk; ti. azt,
amit egy gondos felügyelő is választana.
Az önrendelkezésnek a judaizmus által megengedett
mér
téke az egyes esetekben egyenesen arányos azzal,
hogy mekkora az egyetértés az orvosok között az adott
betegség megítéléséről és kezeléséről. Ha az orvostudo
mány egységes volna, és minden problémára egyértelmű
választ adna, amelyben az összes orvos egyetért, akkor
az egyén aligha választhatna a terápiák közül. A páciens
minden kutatása ugyanarra vezetne, és kénytelen lenne
követni az orvosa tanácsát.

A judaizmusban
követelmény mind az
információ megértése,
mind a megfelelő
terápiába való beleegyezés.
A valóságban viszont a legtöbb orvosi döntés több té
nyezőből áll – beleértve ezekbe a társadalmi és a pszicho
lógiai tényezőket is –, amelyeket meg kell vizsgálni, és
meg kell beszélni. Csak a legegyértelműbb problémákra
van biztos válasz.
Némely döntés annyira nyilvánvaló, hogy az egyén
nek valóban nincs választása. Akit bakteriális agyhár
tyagyulladással diagnosztizálnak, annak antibiotikumra
van szüksége. A gyógyszer visszautasítása csaknem biz
tos halált jelent. A tabletta lenyelése pedig csak ritkán
fellépő (és általában kezelhető) allergiás reakciók kocká
zatát rejti. A gondos felügyelőnek muszáj elfogadnia az
antibiotikumot, amint közölték vele az orvosi tényt. Ha
visszautasítja, a zsidó törvény lehetővé teszi, hogy kény
szerítsük a terápiába való „önkéntes” beleegyezésre.
De hogy lehet egy kikényszerített beleegyezés érvé
nyes? Ez olyan, mint az amerikai „önkéntes” adórend
szer, amely kényszeríti az embert, hogy önkéntesen tel
jesítse adófizetési kötelezettségét.
Egy mélyebb szinten azonban csak arra kényszerítjük,
hogy teljesítse a kötelezettségét mint a teste gondos felü
gyelője. Ezt a gondolatot a szekuláris társadalom azon
nal elfogadta. A gondolat, hogy néhány döntés annyira
irracionális, hogy a társadalom beavatkozhat, és kény
szerítheti az egyént bizonyos cselekvésekre, jól látható az
elmeorvoslás és a szekuláris jog mezején. Egy bizonyos
szinten, ha valaki önmagára vagy másokra veszélyesnek
tekinthető, akarata ellenére is elmeosztályra szállítha
tó. Aki ésszerű indok nélkül visszautasítja a bakteriális
agyhártyagyulladás antibiotikumos kezelését, az veszélyt

jelent önmagára, mert nem viselkedik a teste gondos
felügyelőjeként, és nem védi meg azt az életveszélyes be
tegségtől.
De mi van akkor, ha egy veszélyes operációval állunk
szemben? Sok szempontot kell megvizsgálni és tisztázni,
mielőtt okos döntést tudnánk hozni. Mik a kockázatok?
Meddig lehet biztonsággal elhalasztani a műtétet? Mi a
várható eredmény? Vannak-e más értelmes megoldási lehe
tőségek? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása jelenti a
zsidók értő beleegyezésének „értő” részét. De amint össze
gyűjtötte és megértette az összes információt, a páciensnek
ezekre az információkra támaszkodva döntést kell hoznia.
Mélyebben megérthetjük a témát Rabbi Moshe Fein
stein responzumából, aki az előző generáció vezető há
láchikus tekintélye volt. Egyértelműen elfogadta, hogy a
páciensek véleménye lényeges része az orvosi döntéshoza
talnak. Csak azokban az esetekben lehet kényszert alkal
mazni (noha persze nem fizikai kényszert), amikor a ke
zelés egyértelmű és nyilvánvaló. Azokban az esetekben,
amikor a páciens visszautasítja a kezelést, különbséget
tesz azok között, akik félnek az eredményes terápiával
járó fájdalomtól, és akik nem bíznak az orvos ítéletében.
Az orvos köteles elmagyarázni a különböző lehetősé
gekről alkotott értékelését, de végső soron a helyes döntés
meghozatalával megbízott felügyelő a páciens.
Azt a pácienst, aki elfogadja a kezelés megfelelő voltát,
de fél az azzal járó fájdalomtól, meg kell győzni, hogy tel
jesítse a kötelességét, és fogadja el a megfelelő terápiát. Azt
pedig, aki nem bízik meg az orvos tanácsában, olyan dok
torhoz kell irányítani, akiben megbízik, hogy megkapjuk a
beleegyezését. Azért szükséges ez, mert a páciensnek meg
kell győződnie arról, hogy hiteles információt kapott, ah
hoz, hogy a teste gondos felügyelőjeként léphessen fel. Ez
visszavezet minket oda, hogy a páciensnek el kell fogadnia
az indokolt kezelést, de visszautasíthatja, amíg úgy nem
érzi, hogy gondos terápia lefolytatására kapott javaslatot.
Láthatjuk ebből, hogy az orvos része a zsidó belegyezési
folyamatnak. A lehetőségek széles skáláját kell felajánlania,
mert végső soron a páciensnek kell döntenie a kezelések
megfelelő elvégzéséről. Az orvosnak természetesen köte
lessége kifejteni a különböző lehetőségekkel kapcsolatos
meglátásait, de az utolsó szó kimondása a páciens, a saját
testének megbízott felügyelője, és nem az orvos feladata.
A korlátok, amelyeket a judaizmus az értő beleegye
zés terén megszab, ugyanazok, mint amiket a zsidó élet
többi területén is felállít. A judaizmus az összes lehető
ség intellektuálisan őszinte mérlegelését várja el. Elvárja,
hogy őszintén mérlegeljük a választási lehetőségeket, és
döntsünk a logikára, az önismeretre és a Tórára alapozva.
Miközben távolról sem vonjuk ki a judaizmust a modern
orvos-beteg kapcsolatok köréből, ez az elvek mindazok
példaképévé emelhetnek minket, akik racionális hozzá
állásra vágynak az orvosi döntések bonyolultságában.
        fordítás · Lengyel Enikő
forrás · aish.com
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Omerszámlálás –
a napok összeadódnak
Binjomin Zeév
Egy kísérlet a változás 49 napján.
„Számoljatok magatoknak az ünnep másnapjától, a nap
tól, hogy hozzátok a lengetni való kalászt, hét hetet, tel
jesek legyenek.” (3Mózes 23:15.)
A Tóra elrendeli, hogy peszách és sávuot ünnepe kö
zött hét hetet, azaz negyvenkilenc napot számoljunk.
Peszách a kivonulás ünnepe, sávuot a tóraadásé. Amikor
a zsidó nép kivonult Egyiptomból, szellemileg nagyon
alacsony szinten volt, az egyiptomi kultúra, a szolgai
életmód mély nyomot hagyott rajta. Időre volt szükség
ahhoz, hogy a tóraadásra alkalmassá váljanak.
Hasonló a helyzet a mi életünkben is. Számunkra az
omerszámlálás rendszere az a micvá, amely a felkészü

soha nem készült el? Tíz évvel ezelőtt? Nos, ha egy oldal
6 bekezdésből áll, akkor az hetente 1 oldalt jelent (és ak
kor szombaton nem is írtunk), 1 év alatt 52 oldal, 10 év
alatt 520 oldal. Egy 520 oldalas képzeletbeli könyv van a
polcon, tele a mi gondolatainkkal, amely nem készült el,
mert már akkor feladtuk!
A zsidó látásmód szerint a szellemi fejlődésünk első
sorban a tóratanuláson keresztül történik. Egyszerűen
fogalmazva az, hogy kik leszünk tíz év múlva, milyen
emberré sikerül válnunk, nagyban múlik azon, hogy
mennyire kitartóan és következetesen tanuljuk a Tórát
a hétköznapjaink során. Ez mind szép és jó, gondolhat
juk, de pontosan mit és hogyan is kellene tanul
nunk? Hogyan tudjuk ezt beilleszteni a minden
napjainkba? Tegyük fel, hogy már úgy érezzük,
hogy tartunk valahol, van a tanulással kapcso
latban néhány alapvető élményünk: élveztünk
egy csoportos szövegtanulást, ismerjük a héber
betűket és néhány szót, esetleg már önállóan is
megpróbálkoztunk egy-egy rövid részlet megér
tésével, amelyből sikerült valamiféle tanulságot
találnunk az életünkre. Azaz egyrészt akár haladónak is
gondolhatjuk magunkat, környezetünkhöz képest, más
részt még mindig azt érezzük, hogy a végeláthatatlan
nak tűnő zsidó könyvtár teherként tornyosul fölöttünk.
Mikor jön el az a nap, gondolhatjuk, hogy fogom tud
ni követni a Daf Jomit (napi talmudtanulási program),
hogy tudom idézni a hetiszakasz mondataira Rási kom
mentárját, vagy fogom tudni a legfontosabb háláchákat
az imákkal kapcsolatban? Ihletett pillanatokban egyegy bekezdés megtanulása óriási élményt jelent, de ho
gyan lehet innen odáig jutni, hogy komplett könyveket
legyünk képesek feldolgozni?
A válasz a „számlálás” fent említett koncepciójában rej
lik. Ha elkötelezzük magunkat egy hosszú távú tanulási
program mellett, szert tehetünk arra a tulajdonságra, ame
lyet héberül bekiutnak nevezünk. Ezt jobb híján „szakérte
lem”-nek szokás fordítani, valójában azonban azt jelenti,
hogy nagy anyagokat ismerünk madártávlatból. Sok fo
galomra van rálátásunk, bármikor, bárhol kinyithatjuk a

elkötelezzük magunkat egy
hosszú távú tanulási program
mellett
lés fogalmának felel meg. Peszáchkor lélekben újra átél
jük a kivonulást, megértjük szabadságunk fontosságát, de
egyben rögtön el is kezdünk számolni, azaz tudatába ke
rülünk annak, hogy az idő múlik. Észrevesszük, hogy a
napok telnek, a tóraadás a nyakunkon – vajon képesek va
gyunk-e már az élmény befogadására?
Mély üzenet van elrejtve ebben a fogalomban: minden
azon múlik, hogyan tudjuk a napjainkat kihasználni. Ez
az egyetlen esélyünk az életben, hogy valami igazán nagy
dolgot érjünk el, hogy a lehetőségeinket megsokszoroz
zuk. Hányan vannak olyanok, akik elhatározták már,
hogy megírjanak egy könyvet? Ha nem sikerült, könnyen
vigasztalhatták magukat azzal, hogy az mégsem annyi
ra egyszerű dolog, egy egész könyvet megírni, hogy az
tartalmas és értelmes legyen. Pedig ha a „napok számlá
lása” szempontjából nézzük, igazából elegendő, ha min
dennap egyetlen bekezdést leírunk. Mennyi időbe telik
jól megírni egyetlen bekezdést? Fél órába? És mikor is
határoztuk el, hogy megírjuk azt a könyvet, amely végül
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könyveket, az oldalakról ismerős szövegek köszönnek vis�
sza. A tanulás és annak következményei persze ennél jóval
messzebb mennek, mert ezek az információmorzsák idő
vel összeállnak, és komplett látásmódot formálnak az em
berben, de a legegyszerűbb szinten ez az, amit egy tanulási
program nyújtani tud az életünkben.
Kedvcsinálóként szeretnék bemutatni néhány ilyen ta
nulási programot. Az első a Daf Jomi, melynek résztvevői
7 év alatt az egész Talmudot áttanulják. Az egész világon
mindenki ugyanazt az egy talmudi lapot tanulja ugyanazon
a napon. Előadók százai magyarázzák a talmudi vitákat és
történeteket, melyeket az internetről többféle nyelven is
meghallgathatunk (angolul, héberül, jiddisül, de akár spa
nyolul is). Elsősorban olyanoknak érdemes ebbe belevágni,
akik valamennyi Talmudot már tanultak. Csak hanganyag
alapján gyakran nehéz követni a szálakat, ezért hasznos le
het előtte és/vagy utána párban vagy egyedül ismerkedni
az írott szöveggel. És nem szabad feladni, ha nem értjük
meg 100%-ban. Én is részt veszek a Daf Jomi tanulásában,
meghallgatom az előadást, és nagyjából a lap negyedét fel is
dolgozzuk a tanulópárommal, napi 50 percben.
Akinek ez még sok, de szívesen belekóstolna a tartalmá
ba, az követheti a Misna Jomit. A Misna nem más, mint
a Talmud alapszövege: a Talmud bölcsei az egyes mis
nák tartalmán vitatkoznak, hasonlítják össze egymással
és további hasonló szövegekkel. Ez jóval rövidebb, napi 2
misnát tartalmaz, és ez is kb. 6-7 évig tart. A Kaluach ne
vű számítógépes naptárprogram automatikusan kijelzi az
összes napi tanulási lehetőséget, így a Daf Jomit, a Misna
Jomit, valamint napi Tanach- és háláchábeosztást is kö
zöl. Az előbbi 1, az utóbbi 4 és fél évig tart, és a minden
nap szükséges szabályokat a Misna Berura, illetve a Kicur
Sulchán Áruch könyvek alapján veszi végig.
Ráv Shlomo Wolbe (1914–2005) felsorolja azt a négy
alap
könyvet, amely kialakítja bennünk a képet az ide
ális személyiségről. 1. Chumás – Mózes öt könyve Rási
és Rámbán kommentárjával. 2. Pirké Ávot – az atyák ta
nításai, a Misna etikai traktátusa, Rábénu Joná kommen
tárjával. 3. Meszilát Jesárim – Rámchál, azaz Rabbi Mose
Omerszámlálási kisokos
1. A Szentély idejében peszách második napján mutatták be az új gabonából az omer (kéve) áldozatot.
Ettől a naptól kezdve minden este számolunk. A
számolás magyarul is lehetséges, kövessük az imakönyvből a szöveget, hogy a napokat és a heteket
is megfelelően tudjuk számolni.
2. Akkortól kezdve számolhatunk először, amikor
feljöttek a csillagok (cét hákochávim). Ez idén, Bu
dapesten 19:30 és 20:00 között mozog (mindennap
egy kicsit későbbre tolódik). Ha egyik nap elfelejtet
tünk számolni, másnap még pótolhatjuk áldás
nélkül, viszont utána mondhatjuk tovább esténként áldással – kivéve, ha egész nap elfelejtettünk

Cháim Luzzato (1707–1746) lépcsőzetes személyiség
fejlesztési terve. 4. Misna Berura, azaz a Choféc Chá
im (Rabbi Jiszráel Méir Kágán, 1839–1933) 6 kötetes
mag yarázata a mindennapi életek vallási törvényeihez, a
Sulchán Áruch Orách Cháim kötetéhez. Ha ez alapján
szükségét érezzük például annak, hogy a Chumást Rási
kommentárjával ismerjük bekiut szintjén (lásd fent), akkor
elkészíthetjük annak egy saját beosztását, ami a személyes
tempónkban hosszútávon tartható. Az Artscroll kiadó an
gol magyarázatokkal kiegészítve, „azonnal fogyasztható”
formában teszi elérhetővé ezeket a fontos műveket – ne
szégyelljünk támaszkodni a segítségükre! Ha még csak ba
rátkozunk annak gondolatával, hogy egyszer ilyen prog
ramhoz csatlakozzunk, az Artscroll kiadásában akkor is
találhatunk olyan angol nyelven megírt köteteket, ame
lyekbe bele van szerkesztve a napi beosztás. Ilyenek példá
ul a Choféc Cháim vagy a Praying With Fire sorozatai.
Az omerszámlálás jelszava ez lehetne: a változás 49
napja. Tekintsük ezt az időszakot egy kísérletnek, hogy
meddig tudunk eljutni ennyi idő alatt. Keressünk olyan
kisebb anyagot, amit be tudunk osztani ennyi részre. Egy
kézenfekvő és közkedvelt jelölt erre a célra a 48 út, amely
a hagyomány szerint a bölcsességhez vezet (lásd Pirké
Ávot 6:6). A Pirké Ávot tételesen felsorolja azt a 48 tu
lajdonságot, amelyre a Tóra megszerzéséhez szükségünk
van, de mostanában egyre több szerző részletesen meg
magyarázza ezeket a tulajdonságokat. Válasszunk ezek
közül egyet (például az aish.com vagy a torah.org oldala
kon találhatók ilyenek), és mindennap olvassunk el 1 tu
lajdonságot. Egészen más érzés lesz ezzel a felkészültség
gel nekivágni sávuot ünnepének.
A tóratanulás a mi nagy lehetőségünk. A Tóra a zsidó
nép nemzeti kincse, öröksége. Egy kis kitartással elér
hetjük, hogy átformálja személyiségünket. Aki minden
nap tanul, végre az előnyét is kiélvezheti annak, hogy
zsidó. Megtelítheti a fejét pozitív gondolatokkal, és csat
lakozhat a szellemi elithez. Mindehhez nem is kell, hogy
különleges képességei legyenek. Elég, ha rászánja az ide
jét, és egyetlen programhoz csatlakozik.
számolni, mert ebben az esetben az áldást a továbbiakban nem mondjuk.
3. Az omerszámlálás napjaiban hunytak el Rabbi
Akiva tanítványai, ezért ebben az időszakban mellőzzük a hangszeres zene hallgatását, illetve a
borotválkozást.
4. Az omerszámláláshoz az imakönyvekben bevezető és levezető imarészeket rendeltek el, egy különlegesen szép és mély fohásszal a végén. Azon
ban fontos tudni, hogy ha ezeket nem mondjuk
el, attól az omerszámlálás micváját teljesítettük.
A szokás az, hogy a mááriv (esti) ima után számolunk, de ha adott esetben nem szoktunk esténként imádkozni, számolni természetesen akkor is
érdemes!
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„Jó volt... Együtt!”
Réti János
A mély múlt és a pörgős jelen egy helyen.
„Báruch Hábá!” – köszöntik néha az üzletükbe betérőt az izraeli kereskedők, miután megtudták, honnan érkezik a kíváncsi érdeklődő. „Áldott az érkező!” – halljuk, és bár a köszöntés
talán könnyebben változtatja tényleges vásárlássá a tapogatózó szándékot, az eladó törekvése mégsem puszta számítás:
a vendéglátás hagyományos formulája azt az őszinte örömöt
fejezi ki, amellyel az ott élők fordulnak mindazok felé, akik
érdeklődnek a kis közel-keleti ország sokszínű kultúrája iránt.
Márpedig a kíváncsiság nehezen csillapodik Izraelben.
Egy futó, alig néhány nap történéseit lehetővé tevő láto
gatás legfeljebb arra alkalmas, hogy belássuk, ebből bi
zony ennyi nem lehet elég! Ugyanis egyáltalán nem ne
héz otthonosan érezni magunkat Izraelben, még ha az új
és ideiglenes otthonunk leginkább egy régimódi családi
fészekre emlékeztet is. Nyüzsgő, néha kicsit zsú
folt, a lakótársak gyakran tolakodók, nem ritkák
a veszekedések sem, mégis itt azok és azokkal le
hetünk, akik és akikkel a legjobban szeretnénk.
Persze ez a család meglehetősen kiterjedt, és a ro
konokat gyakran mintha egyedül a közös szár
mazás tudata tartaná össze. Érkezésemkor egy
Tel-Aviv kevéssé vonzó, és a segítségemre siető
két rendőrtiszt szerint nem teljesen veszélytelen
negyedeit is érintő hosszas bolyongást, és alig valamivel
az Olíviával való felszabadító találkozásomat követően
máris szembesülhettem az identitáskonstrukciók poszt
modern zűrzavarával. Megismerkedtem alkalmi ven
déglátónkkal. Roi, aki mintha egy személyben tükröz
te volna vissza a számos etnikai, kulturális és világnézeti
törésvonal által szabdalt ország megannyi belső ellent
mondását, láthatóan komoly szellemi munkát fektetett
alternatív életmódja, illetve saját, hagyományokban gyö
kerező zsidóságának összeegyeztetésébe. Házigazdaként
mindenesetre egészen könnyű győzelmeket aratott, így
egy rövid, de pihentető alvás után friss erővel vághattunk
neki Jaffa, majd még ugyanaznap délután Jeruzsálem
felfedezésének.
Jeruzsálem. Nehéz újat mondani erről a sokszor és sok
féleképp megénekelt ősi városról, több világvallás talál
kozási pontjáról. Az itt töltött idő – hasonlóan a korábbi
hoz – mindenesetre örökre beleégett elmém legmélyebb,
mégis könnyen hozzáférhető rétegeibe. Egyfajta szent
idő talán, még a legprofánabb pillanataival együtt is. A

piac, ahol a hozzánk hasonló európai széplelkeknek ele
inte nem sok babér terem a tumultusban, a remek konyha,
amely a találomra kiválasztott helyeket egyaránt jellem
zi, a varázslatos ligetek, parkok és a rengeteg különböző
ember – köztük a szent helyek iránt különösen vonzó
dó, innen-onnan itt ragadt csendes vagy kevésbé csen
des őrültekkel – mind itt maradtak velünk. Apropó szent
helyek. Az óváros tele van velük, ezt a három nagy vallás
negyedétől körülölelve napokon keresztül tapasztalhat
tuk. Kényelmes, olcsó, és több száz év emlékeit magán
viselő hostelünk, mint kiderült, keresztény tulajdonban
van. Ebből következően a világ minden részéről idese
reglett zarándokok között néhány egészen különös figu
rával is összefutottunk itt. Egy amerikai bácsival példá

új és ideiglenes otthonunk
leginkább egy régimódi családi
fészekre emlékeztet
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ul többször is, aki alig néhány másodperc alatt, minden
helyzetben és a szövegkörnyezettől teljesen függetlenül
képes volt népszerű világvallása nem kevésbé közismert
Kotel
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alapítójának – állítása szerint – irántunk megnyilvánuló
múlhatatlan szeretetére terelni a szót. Mindenesetre kü
lönös hálát érzek a furcsa hangulatú lakóhelyünk iránt,
hiszen ebben a környezetben tényleg az összes találé
konyságra szükségünk volt, hogy ne szegjük meg a szom
bati tilalmakat!
A sábát. Eddigi életem legmeghatározóbb szombati él
ménye a mostani úton, Jeruzsálemben ért, Rav Keleti és
kedves családja jóvoltából! Rav Keleti Sije közbenjárásá
ra már számított az érkezésünkre, amikor néhány nap
pal sábesz előtt felhívtam az óvárosból. Barátságosan in
vitált bennünket, hogy töltsük nála az ünnepet, és mi a
megbeszélt időpontban meg is jelentünk Jeruzsálem szi
gorúan vallásos negyedében lévő lakása előtt. Gyorsan el
mentünk egy minchá imára, majd onnan egyenesen egy
kori tanulmányai színterére, a világ talán legnagyobb
presztízsű jesívájába, a Mirbe igyekeztünk, ahol a jelen
legi jesivabócherek társaságában fogadtuk a szombatot!
Felejthetetlen élmény volt, sosem gondoltam, hogy vala
ha eljutok ide! A vacsorát Rav Keleti és a családja társa
ságában költhettük el, ahogyan a másnapi ebédet is. Nem
lehet eleget hangsúlyozni, milyen felemelő élmény jelen
tett vendégként érkezni a sábesz köszöntésére, majd szinte
családtagként távozni a szombat déli lakoma után! Érezni
azt a megkülönböztetett figyelmet és szeretetet, amellyel
Rav Keleti családja az újonnan és messziről érkezők felé
fordult, és közös igyekezettel úrrá lenni a nyelvi nehéz
ségeken, hogy minél jobban megismerhessük egymást, és
közösen részesülhessünk a szombat különleges hangulatá
ból. Még mindig visszacseng a fülemben a rebecen kedves
búcsúja: „Yofi, yofi. It was very good... Together!”
Jeruzsálemből Cfátra mentünk, ahol a középkori vá
rosmag és számtalan judaikabolt várt bennünket. Cfát
nem egyszerűen megérinti az embert, de hosszú idő
re otthagyja a kis tanházak mélyén misztikus tanulmá
nyokkal eltöltött sok száz év lenyomatát az emberben.
Amint alig néhány nappal a hazaérkezésem után egy erő
sen baloldali barátom megjegyezte: „Tudod, én finoman
fogalmazva sem vagyok hívő ember, de Cfát azért...”

A cfáti zsinagógákból Haifa felé, Olívia egykori iskola
társa otthonába vezetett az utunk. Haifa igazi olvasztótége
lye a különböző hátterű bevándorlóknak és a helyieknek, a
város meredek utcáit járva naphosszat lehet tanulmányozni
a zsidókat, arabokat, afrikaiakat és ázsiaiakat, keményvo
nalas szocialistákat és vallásos cionistákat, beatnikeket,
hipsztereket és utcaművészeket, bahái önkénteseket és per
sze az orosz közösség tagjait, akik kis Odesszákat hoznak
létre Izraelen és a saját lelkükön belül, ahova a külvilág az
eltérő szokásaival csak nagyon nehezen furakodhat be.
Visszafelé ismét útba ejtettük Tel-Avivot, ahonnan né
hány újabb aprósággal gazdagabban térhettünk haza.
Meg a Szentföld élményével, amelyet a lelkünkbe zárva
hozt unk magunkkal.

Askenáz Ari - Cfát

Askenáz Ari - Cfát
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gyereknevelés

Kinek is a házi feladata?
Mi is a valódi lecke az életre?
Panyiné dr. Ábrahám Zita
Az otthon a pihenésé, a játéké és a családé.

P

eszách széderestéje – ma divatos szóval élve – az él
ményalapú oktatás évezredes példája. Persze csak ha
van idő megfelelően felkészülni rá, a gyermek tudja mi
történik széderestén, nekik megfelelően vannak prezentál
va az események.
Sajnos Budapesten már többször hallottam szülőktől,
hogy nem mennek el a közösségi széderestére, mert a gye
rek másnap iskolába megy, és még leckét is kell írnia. Való
ban a házi feladat milyen sok bosszúságot okoz a kisisko
lás gyermekek szüleinek. Néha olyan nehezek és hosszúak,
hogy a szülő úgy érzi, tulajdonképpen neki adták fel
a feladatot, és kénytelen-kelletlen éjszakába nyúló
an nyaggatja gyermekét a mű elkészítésével.
Régóta éreztem, hogy valami nincs rendben ezzel
a híres-hírhedt intézménnyel, persze zsidó szem
pontból. Éreztem, de nem tudtam. Nemrég azon
ban kezembe került Rabbi Mattisyahu Salomon
ne
velés témakörében tartott beszédeit tartalma
zó könyve, amelyben egy teljes fejezet szól a problémáról.
(Köszönet a könyvért Gary és Nikki Shernek Sydney-ből.)
Minden olyan feladat, amely a szülő segítségét feltétele
zi, kontraproduktív lehet nevelési szempontból. Azon túl,
hogy sok időt vesz el a gyermek remélhetőleg biztonságot
és békés pihenést nyújtó családi idejéből, a szülőt kizökken
ti természetes szerepéből, és segédtanárrá változtatja. Nem
minden szülő képes segíteni a gyermeknek a tanulásban,
képességek vagy idő híján. A házi feladatok szerepe – ha
egyáltalán indokolható – maximum az iskolában tanultak
átismétlésére szolgálhatna. A valóságban azonban az isko
lák túl ambiciózus elvárásokat táplálnak a gyermekek által
elsajátítandó tananyagokat illetően, és a szülővel szeretnék
bepótoltatni azt, amire nem jutott elég idő vagy figyelem
az iskolában. Talán érdemesebb lenne kicsit kevesebbet el
várni és a gyermeknek megengedni, hogy élvezze az ott
hon szeretetét esténként. A tradicionális zsidó nevelésben
az iskola volt a tanulás helyszíne, az otthon pedig más jelle
gű tevékenységeké: a pihenésé, az étkezésé, a szülőknek és
a család egyéb tagjainak való segítés színtere. És ha a gyer
mek extra tanulásra vágyott, elment az imaházba, amely ál
talában tanulóházként is funkcionált (bét midrás). Az ott
hon minden gyermek békés szigete kellene, hogy legyen,
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ahol szeretettel, megértéssel és kegyelemmel viszonyulnak
hozzá (ráchmánut). Az otthon szolgál az iskolai stressz le
vezetésére. De ha az iskolai teljesítménykényszer és stressz
folytatódik odahaza is, ahol folytatnia kell a tanulást, ahe
lyett hogy játszana, akkor ez könnyen vezet a tanulás iránti
lelkesedés elvesztéséhez. Ha a szülő nem tudja a közös ta
nulást élvezetessé tenni, a házi feladat elkészül ugyan, de
sérül a szülő-gyermek kapcsolat és a tanulás élménye is sö
tét színezetet kap. A gyermekkel való közös tanulás kön�
nyen válhat érzelmileg túlfűtötté, ezért nem ritka, hogy a

Minden olyan feladat, amely
a szülő segítségét feltételezi,
kontraproduktív lehet
házi feladat közös elkészítésének a vége veszekedés, sírás,
frusztráció. Egy édesapa egyszer kérdést intézett Rav Jákov
Kamenetskyhez. Az apa sokat dolgozott, és csak heti egy
estéje volt arra, hogy tanulótársával közösen Tórát tanul
jon olyan magas szinten, mint amihez hozzá volt szokva.
De volt egy fia is, akinek segítségre volt szüksége a tórata
nulásban. Ha a fiának segít, neki nem marad ideje tanulni.
A rabbi válaszában kifejtette, hogy inkább fogadjon tanárt
a fia mellé, és ő maga tanuljon a chevrutájával (tanulótárs),
mint hogy a fiát maga tanítsa, és így ne jusson ideje magá
nak tanulni. A válaszhoz egy világos megjegyzést fűzött: ha
tanul a fiával, talán megtanít neki egy részt a Talmudból, de
nem tanítja meg a fiát arra, hogy minden zsidónak – bár
mennyire elfoglalt is – időt kell szakítania a tóratanulásra.
Ezzel szemben ha a fia azt látja, hogy az apja egy hosszú és
fárasztó munkanap után hazaérve alig várja a chevrutáját,
és Tórát tanul vele minden héten, ez a lecke nevelési szem
pontból többet ér minden közösen megírt házi feladatnál.
Trendeli Alapítvány, www.trendeli.hu
Felhasznált forrás:
With hearts full of love, Artscroll, 2010
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Mese

A legnagyobb ajándék
Panyiné dr. Ábrahám Zita
Értékes játék helyett együtt töltött órák

S

lojmi papája tanítóként dolgozott a helyi vallásos is
kolában. Szerény megélhetést jelentett ez a családjá
nak, különösen mert sok szép gyermekkel áldotta meg az
Örökkévaló. Slojmi apukája minden este átismételte kisfi
ával a iskolában tanult vallásos tananyagot, és ezek a közös
tanulások gyakran hosszú, tartalmas beszélgetésekbe tor
kolltak apja és fia között.
Slojmi nagyon szerette ezeket az órákat. Egy este azon
ban sehogy sem tudott figyelni. Gondolatai folyton vis�
sza-visszatértek az osztálytársaira, ahogy az új elektromos
kis
autóikat hasonlították össze. Chanukai ajándékként
kapták őket pár hete, és egyik jobb játéknak tűnt Slojmi
szemében, mint a másik. Persze ő nem is álmodhatott
ilyen drága ajándékról!
Édesapja hiába próbálta megtudni, mi bántja, hova ka
landoznak a gondolatai, a kisfiú nem árulta el. Hogy is
bánthatta volna meg édesapját, hogy olyasmire vágyik,
amit szülei nem adhatnak meg neki.
Másnap Slojmi már előre kicsit félve ment be az iskolá
ba: vajon most milyen drága játékokról folyik majd a be
szélgetés. De nagy meglepetésére egészen másról társalog
tak a fiúk. Slojmi épp az ajtóhoz ért, amikor a meghallotta,
hogy róla van szó. Megtorpant, és így a háttal álló fiúk
úgy folytatták a beszélgetést, hogy nem voltak tudatában
a jelenlétének.

– Milyen szerencsés fiú ez a Slojmi, mondta az egyik
fiú. Tudtad, hogy apukája minden este átnézi vele a tanul
takat, és együtt hozzá is tanulnak érdekességeket. Nem
csoda, hogy mindig hibátlan dolgozatot ír chumásból és
misnából is!
– Bezzeg az én apukám, jó, ha addigra hazaér, amikor le
fekszünk. Legfeljebb jó éjt puszit kapunk tőle.
– Ne is mond, az enyém is későn ér mindig haza. És
amikor hazaér, fáradt, hozzá sem lehet szólni. Azt mond
ja, sokat kell dolgoznia, hogy mindent megadhasson ne

rájött, hogy a legdrágább
ajándékot ő kapja
künk. De én legszívesebben elcserélném a drága játékokat
egy délutánra, amikor csak velem foglalkozik.
Slojmi alig hitt a fülének! Olyan boldog volt, mert rá
jött, hogy a legdrágább ajándékot ő kapja édesapjától szin
te minden este: a szeretetteljes figyelmet és az együtt töl
tött boldog időt!
Trendeli Alapítvány - A zsidó bölcsőde
www.trendeli.hu
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Sabbatoljunk a világ minden táján!
Miklós Dóri

A

zsidóság egyik alapvető micvája a szombati vendég
látás. Minden vallásos vagy hagyományőrző zsidó
igyekszik betartani ezt a kellemes kötelezettségét.
Néhány hete egy lativos szombatfogadáson Brazíliából
érkezett hozzánk egy fiatal hölgy. Őt az egyik lativos ba
rátunk invitálta a Dávid Házba. A shabbat.com-on vették
fel egymással a kapcsolatot.
A shabbat.com fő profilja a szombati vendégnek vagy
házigazdának való regisztráció. A regisztráció ingyenes,
mindössze néhány alapadatot (név, cím, telefonszám stb.)
kell megadnod, és máris elkészül a shabbat.com-os profi
lod. A honlap zsidó közösségi oldalként funkcionál, célja
az, hogy a világ minden pontján kapcsolatot építsen ki az
ember. Különösen ajánlják azoknak, akik sokat tartózkod
nak otthonuktól távol munka miatt, külföldön tanulnak,
vagy szimplán új élményekre vágynak.
A családoknak, melyek házigazdának jelentkeznek, az
egyszerű regisztrációnál valamivel részletesebb adatlapot
kell kitölteniük. Minden profiloldalon található vendég
könyv, melybe volt vendége beleírhatja a nála szerzett él
ményeit, ajánlását vagy az esetleges negatív tapasztalatait.
A vendégségbe látogatók számos szempont alapján válo
gathatnak a házigazdák közül, attól függően, kinek mi a
preferenciája. Választhatunk név szerint, lakóhely szerint,
foglalkozás alapján vagy akár vallási szervezet figyelem
bevételével. Próbáljuk ki! Válasszunk egy várost, az egy
szerűség kedvéért legyen Budapest a kiválasztott célállo
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másunk, az oldalon jelenleg 5 vendéglátó regisztrált. Ezen
rövid profilon szerepel a leendő házigazda neve, kora, val
lási nézete, foglalkozása. Amennyiben szimpatikusnak ta
láltunk valakit, egyből „összebarátkozhatunk” vele, vagy
feltehetjük neki a kérdéseinket.
A shabbat.com azonban már nem csak a szombatfo
gadásra fókuszál. Szeretné elősegíteni a párkeresést is.
Jelenleg (2015. március 6.) 9509 egyedülálló próbál itt
szerencsét. A keresést természetesen szűkíteni is lehet,
csak a fényképpel rendelkező vagy fénykép nélküli adatla
pok jelenjenek meg, mennyire legyen vallásos a másik, il
letve a kor és a nem sem elhanyagolható összetevő.
A honlapnak ma már számos munkatársa van. Az ere
deti ötlet két fiatal rabbitól származik. Egyikük, Benzion
Klatzko, aki New Yorkban él, átlagosan 50 embert lát
vendégül egy-egy szombaton, a helyi közösség megha
tározó embere immáron több mint két évtizede. A má
sik rabbi, Yehuda Koblick főleg az oldal technikai részével
foglalkozik.
Profiloldalunkon megtalálható, hogy ahol élünk, mikor
jön be a szombat, illetve mikor van hávdálá, melyik az ak
tuális hetiszakasz és, mi az aktuális héber dátum.
A shabbat.com-on jelenleg 54 559 felhasználó van, a vi
lág 4341 városából, 120 országából. Ők összesen közel fél
millió szombati étkezésen vettek részt közösen. Úgy tűnik,
hogy a weblap valóban a világ egyik legnagyobb közösségi
oldala, érdemes regisztrálni.
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A Te 1%-odra is szükségünk van!
Bölcsesség, hagyomány, közösség.
Ha számodra is fontos a zsidó jövő,
támogasd a Lativ Kolelt adód
1 százalékával!
Adószámunk: 18196906-1-42
Köszönjük segítséged!

