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Beköszöntött kiszlév hónap. Ilyenkor már elkezd minket foglalkoztat-
ni chanuka gondolata, noha az ünnep csak a hónap vége felé kezdő-
dik, és átnyúlik a következő hónapba is.

Részben a befogadó kultúra hatására lassan elkezdődik a vásárlási 
láz. Vannak, akik azzal büszkélkednek, hogy milyen jó ünnep is ez a 
chanuka, hiszen nyolc napon keresztül lehet ajándékokat adni (és ter-
mészetesen kapni). Ezt persze rengetegen ki is használják, a boltok-
ban van bőven ünnepi kínálat, csak legyen miből kifizetni.

Amikor egy ünnep közeleg, arra is gondolhatunk, hogy ebben a 
több évezredes zsidó hagyományban talán még több is rejlik, mint 
a gyertyák meggyújtása, ajándékozás, esetleg egy-két chanuka-party 
meglátogatása. Ha tényleg meríteni szeretnénk az ünnepből, tudnunk 
kell, hogy igazán a belső érték, ami gazdagít. Ha tényleg adni sze-
retnénk valamit, azt is tudnunk kell, hogy noha egy tárgyi ajándékot 
odaadhatunk valakinek, az csak nála lesz, de a részévé nem fog válni. 
Bár a praktikus ajándékok nagyon sokban megkönnyíthetik életün-
ket, az igazi ajándék az, amitől a személyiségünk gyarapszik.

Gyerekkorunkban mindig azt hallottuk: tanulj fiam, mert a tudás az 
egyetlen, amit sohasem lehet tőled elvenni, azaz csak a belső értékek 
azok, amik igazán a részünké válnak! Az igazi bölcsesség, a bölcses-
ség szeretete, a jó tulajdonságok által növekedhetünk. Így hát mi sem 
lenne szebb és jobb, mint ha az ajándék mellé egy kis elmélyedést, ta-
nulást is mellékelnénk magunknak, szeretteinknek. Ezt ebben a ro-
hanós és pörgős világban igazán nehéz összehozni. Ezt a hozzáállást 
választanunk kell.

Ennek az újságnak általában véve és ebben a számban is az a célja, 
hogy kicsit elgondolkodjunk a zsidó hagyomány mélységén, az iga-
zi belső értékeken. Ugyan ismerjük és beismerjük korlátainkat és hi-
ányosságainkat, reméljük, kedves olvasóink értékelni fogják törek-
véseinket. Régebbi olvasóink láthatják, hogy pár hónap szünet után 
megújulva, kicsit kiszélesedve jelent meg újabb számunk. Arra is tö-
rekedtünk, hogy mindemellett színes és változatos legyen újságunk. 
Minden kritikát és megjegyzést örömmel fogadunk.

A lap méretében kisebb lett, reméljük így helyet kaphat a köny-
vespolcokon, hiszen írásaink nem elsősorban aktualitásokról szólnak, 
hanem inkább örökérvényűek szeretnének lenni, mint az igazi belső 
értékek.

Kívánunk minden kedves olvasónknak boldog, tartalmas chanukát!
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Mindannyian szeretünk úgy tekinteni önmagunkra, 
mint az igazság objektív, tárgyilagos keresőjére. Hiszünk 
abban a képességünkben, amellyel objektív megismerésre 
tehetünk szert. Valójában azonban a szellemi tevékeny-
ségeinket – különösen az élet értelmének és céljának a ke-
resését – elkerülhetetlenül átszínezik a vágyaink. A szub-
jektivitásunk elől nem menekülhetünk.

Azok a témák, amelyek felé a mentális energiáinkat for-
dítjuk, a már meglévő irányultságaink és vágyaink függ-
vényei. Egy könyvesboltban az egyik embert vajon miért 
a kínai szakácskönyvek 
vonzzák, míg egy másik a 
görög filozófia művei kö-
zött böngészik? Csak az 
adott területtel való elő-
zetes ismereteink és kap-
csolatunk magyarázhatják 
választásunkat.

Hogyha a szubjektivitás 
ilyen nagy szerepet játszik 
annak az információnak a 
kiválasztásában, amelyből a tudásunkat merítjük, akkor 
szükségképpen át is színezi ezen erőfeszítéseink eredmé-
nyét. Különböző alapanyagokból eltérő eredmények szü-
letnek.

A vágyaink és a szándékaink nemcsak azt határoz-
zák meg, hogy milyen információhoz jutunk hozzá, 
hanem azt is, hogyan fog hatni ránk ez az információ. 
Természetesen úgy is elsajátíthatunk tényszerű ismere-
teket, hogy nem érzünk semmiféle vonzódást vagy ér-
deklődést velük kapcsolatban, ám az így szerzett infor-
máció, nem fogja megváltoztatni az önmagunkról és a 
világról alkotott képünket. Ahogy bölcseink mondják: 
„A Tórának csak azon részeiből tanul az ember, amely-
hez a szíve vonzódik.” (Ávodá Zárá 19a.)

A hangsúly itt a „tanulás” szón van. Érdeklődés nélkül 
nincs tanulás. Egy sikeres tanítónak kiváló ösztönzőnek 
kell lennie, motiváció nélkül ugyanis lehetetlen taníta-
ni. Mielőtt elkezdünk Tórát tanulni, mindennap elmon-
dunk egy áldást, amelybe betoldunk egy rövid imát, kér-
ve az Örökkévalót, hogy „édesítse meg a Tóra szavait a 
szánkban”. (Beráchot 12b.) Egyetlen másik micvát sem 
előz meg hasonló kérés. Mielőtt feltesszük a tefilint, nem 
kérjük Istent, hogy tegye élvezetessé számunkra ezt a 
micvát. A Tóratanulás azonban más. Élvezet nélkül nem 
tudjuk magunkévá tenni a Tóra tanításait.

A személyes érdeklődés és az ismereteink megszerzé-
se közötti kapcsolat felismerése nyugtalanító következ-

tetésekhez vezet. A motivációink és a vágyaink nemcsak 
a tudás magunkévá tételéért felelősek, hanem az isme-
ret átszíneződéséért is. Hogyha csak azok az informá-
ciók felé fordítjuk a figyelmünket, amelyek érdekelnek 
bennünket, akkor minden intellektuális vizsgálódásunk-
ba szükségképpen nagy mennyiségű szubjektív összete-
vő kerül. Azok az információk, amelyek előnyösnek tűn-
nek a számunkra, túlzott jelentőségre tesznek szert, míg 
azok, amelyeket valamilyen szempontból fenyegetőnek 
észlelünk, kiszűrődnek.

A Tóra hangsúlyozza ezt a gondolatot a Smában, a juda-
izmus hitvallásában. A harmadik részben az Örökkévaló 
a következőre szólít fel bennünket: „ne menjetek tévútra, 
a szíveteket követve”. (4Mózes 15:39.) A Talmud szerint 
ez a vers a hamis ideológiákra és az Istennel kapcsolatos 
eltorzított hitekre vonatkozik. (Beráchot 12b.)

Rabbi Elchonon Wasserman, az európai zsidóság ho-
lokausztot megelőző generációjának egyik kiemelkedő 
vezetője tette fel a következő kérdést: amikor a Tóra a 
hamis ideológiákra és filozófiákra figyelmeztet, miért a 
szívről és nem az intellektusról beszél? A kérdést így vá-
laszolja meg: a hamis eszmék nem annyira a hibás gon-
dolkodásból, hanem az eltévedt szívből fakadnak. A szív 
a vágyaink és a szándékaink lakhelye, és ezekből a vá-
gyakból származnak eltorzított gondolataink.

A szubjektivitás azonban csökkenthető. Amennyire 
képesek vagyunk hatalmat gyakorolni a vágyaink felett, 
olyan mértékben csökkenthetjük elfogultságunk mérté-
két. Ezért mondják bölcseink, hogy a tóratanulásban való 
előmenetel feltétele a személyiség megtisztítása.

Mégis, függetlenül attól, hogy mennyire csökkent-
jük vágyaink befolyását, a szenvedés érzékeléséből faka-
dó kihívás újabb korlátokkal szembesít minket. A kérdé-
seinkre adandó végső válaszok Isten útjainak és a világ 
irányításának ismeretétől függnek. Behatárolt teremt-
ményekként azonban nem ismerhetjük meg a határtalan 
Isten útjait. A mi elménk nem értheti meg Őt. Ahogy 

A vágyaink és a szándékaink nemcsak 
azt határozzák meg, hogy milyen 

információhoz jutunk hozzá, hanem azt 
is, hogyan fog hatni ránk ez az információ.

a zsidó gondolkodásmód
Rabbi Yitzchok KirznerFI
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Maimonidesz írja: „Az Ő bölcsessége nem hasonlítható a 
legbölcsebb emberekéhez sem, és a különbség Ő és a te-
remtményei között nem pusztán mennyiségi, hanem ab-
szolút.” (A tévelygők útmutatója 35. fejezet.)

Az intellektuális megértés ezen határait felismerve mit 
tehetünk? Talán tárjuk szét a kezünket? Egy ilyen reak-
ció mélységesen lehangoló volna. És távol állna a zsidó 
gondolkodásmódtól.

A zsidó vallás folyamatos, elkötelezett intellektuális 
energiát követel meg az embertől. Természetesen nem-
csak gondolkodó lények vagyunk, de zsidóként és ember-
ként az intellektus meghatározó része a mivoltunknak. 
Istennel való bármilyen kapcsolatunk, amelyben nem 
mélyül el az intellektusunk, nem teszi lehetővé, hogy el-
érjünk a létezésünk legmélyebb szintjeire. Törekednünk 
kell kitágítani a szellemi érdeklődésünket, amennyire 
csak lehetséges, szem előtt tartva a belsőnkből fakadó 
korlátainkat. Nem tagadhatjuk a szellemi képességünk 
fontosságát, de nem is hagyatkozhatunk rá teljesen.

A zsidó vallás nem tartja a gondolkodást a tudás vagy 
az igazság egyedüli forrásának. Nem is szűkíti le az igaz-
ságot csak azokra a kijelentésekre, amelyeket logikai úton 

lehet bizonyítani. A világról való tudásunk korlátozása 
arra, amit filozófiailag vagy tudományos módon be le-
het bizonyítani, nagyon szűk területre kényszerít minket. 
Az ilyen gondolkodásmód egyenlővé teszi a meggyőző, 
ám limitált tudományos elképzeléseket a valóság teljessé-
gével, és ezáltal kizárja az elsajátítható ismeretek legitim 
köréből a morális kérdéseket, valamint Isten természetét 
és a Vele való kapcsolatunkat.

Isten az Ő teljességében felfoghatatlan, ám ez nem je-
lenti azt, hogy Isten nem létezik. Az Ő útjainak teljesé-
ge megismerhetetlen, de ez nem jelenti azt, hogy nincse-
nek útjai.

Az intellektuális törekvés döntő fontosságú, de egy 
másik tényezővel együtt válik teljessé: a hittel. A hit az, 
ami megmarad számunkra, amikor az intellektuális fel-
fogóképesség határáig eljutottunk, de még mindig nem 
szereztük meg a kielégítő válaszokat. A hit az a bizonyos-
ság, hogy van értelme Isten útjainak. Még akkor is, ami-
kor nem férhetünk hozzá ezen utak megértéséhez.

fordítás · Németh Zoltán
forrás · innernet.org.il
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Mordechai Neugroschell Izraelben született hajdú-
nánási magyar holokauszt-túlélő anya és a harmincas 
években az akkori Palesztinába vándorolt német apa 
gyermekeként, vallásos családba. Netanyán járt álta-
lános, majd Tel Avivban vallásos középiskolába.

Középiskolai tanulmányainak befejezése után Je-
ruzsálemben négy évig, az esküvőjéig, egy jesivában 
tanult. Édesapja korai halála miatt túl fiatalon fel kel-
lett nőnie két lánytestvérével együtt, talán ezért sze-
rezte meg a rabbi fokozatot is az átlagosnál hamarabb.

A rabbiság helyett azonban inkább szabadúszóként 
előadásokat kezdett tartani szerte a világon, ezek kö-
zül mára több mint ezer hangfelvételen is elérhető. 
Több mint tíz kiadott könyve van, és az évek folyamán 
zsidó szervezetek tömegével volt hosszabb-rövidebb 
ideig munkakapcsolata.

Forrás: Rengeteg témáról tart előadásokat. Ezek kö-
zött vannak vallásos témák, mint az imák világa vagy a 
Tánách, de vannak – legalábbis a cím alapján – olyanok, 
amelyeknek semmi közük a vallásossághoz. Ilyen a 9/11-

ről szóló előadása is. Hogyan választja a témáit, és ho-
gyan ötvözi a zsidóságot a teljesen szekuláris témákkal?

Mordechai Neugroschell: Először is az az óriási szeren-
csém, hogy sohasem tanítottak formálisan semmire, ami 
világi, így teljesen autodidakta módon képeztem maga-
mat abban, ami érdekelt. Másodszor Henry Fordot egyszer 
megkérdezték, milyen színű autókat gyárt. Erre ő azt fe-
lelte, minden színűt, egy feltétellel: feketének kell lenniük. 
Akárhányszor megkérdeznek engem, milyen témákban tar-
tok előadásokat, azt felelem: minden olyan témában, ami 
zsidó, vagy kötődik a zsidósághoz. Csakhogy az autó szí-
nével szemben, amely vagy fekete vagy nem, zsidó minden 
lehet. A zsidóság ugyanis nem „vallás”, hanem torát chájim, 
életmód. Így bár alapvetően lehet olyan téma, amelyről a 
Tóra maga nem beszél, mégis minden kötődhet hozzá.

A munkám, az előadásaim folyamán rengeteget talál-
kozom mindenféle tudománnyal. Szerintem a tudomány 
nemcsak a dolgok fizikai létének kutatása, hanem a filozó-
fiájuk megértése is. Aki velem egyetért, tudja, hogy a tudo-
mány és a filozófia egymás kiegészítői, és nem mondanak 
egymásnak ellent. Ugyanez állandóan felmerül a zsidóság-
ban: hány olyan eset van, amikor Hillél azt állítja, hogy ezt 
így kell csinálni, Sámáj azt, hogy úgy, és ugyan a háláchá 
csak egyiküket követheti, ez nem jelenti azt, hogy a másik 
tévedett. Ezért van szükség a filozófiára és a tudományra is. 
A régi nagy zsidó tudósok mind jártasak voltak a szakterü-
letükön: a Rámbám nemcsak a háláchában volt otthon, de 
korának összes arab filozófusát jól ismerte. Mindez abban 
a korban, amikor az arab filozófia fénykorát élte. 

F: Miért kezdett el nem vallásos emberekkel foglalkozni?

MN: Édesapám könyvtára hatalmas volt, és nem-
csak zsidó könyvekkel töltötte meg, hanem Platónnal, 
Arisztotelésszel és más filozófusok munkáival is, a kör-

a modernitás 
és a hagyomány ötvözője: 
Mordechai neugroschell
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A zsidóság […] nem „val-
lás”, hanem torát chájim, 

életmód.Mose Szofer
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nyezet nagyon intellektuális volt. Édesapám két nagy ve-
zetőért rajongott, Mose (Chátám) Szofer pozsonyi rab-
biért, és Sámson Ráfáel Hirsch frankfurti rabbiért. Az 
utóbbi szerint a modernitás vívmányai, a tudomány és a 
technika olyan eszközök, melyek segítségével könnyeb-
ben megérthetjük a teremtést és a Tórát. Ezért én, aki eb-
ben a szellemben nevelkedtem, mindig megrökönyödöm 
a vallásosok és a világiak konfliktusain, illetve a vallás és 
a tudomány úgynevezett ellentmondásain, mert mindezt 
nem vitákkal kellene fűteni, hanem mélyebbre kellene 
ásnunk, és közösen megvizsgálnunk állításokat, majd el-
döntenünk, minek van igazságalapja, és minek nincs. Ha 
mélyre hatolunk ezekben a kérdésekben, egy idő után rá-
jövünk, hogy szinte nem is maradnak félreértéseink.

F: Amiről most beszél, az inkább a tartalom. Milyen esz-
közökkel dolgozik? Hogyan talál érdeklődő világi embe-
reket, hol keresi őket, és hogyan éri el őket?

MN: Igazából szerte a világon sok szervezettel, és nagyon 
sokféle emberrel dolgozom. De kétségkívül van egy ember-
típus, amelyikhez vonzódom, erről most el is mesélek egy 
esetet: egyszer chanuka környékén egy napon két szemi-
náriumra voltam hivatalos mint előadó. Az első Jeruzsálem 
mellett, a Máále Hachamisa kibucban volt, tradicionálisabb 
közönségnek, a második pedig Netanyán, egy inkább sze-

kuláris, intellektuális közönségnek. Az elsőn volt egy fiú, 
akinek tetszett az előadás, és mivel arra ment, felajánlotta, 
hogy elvisz kocsival a másodikra, és be is jön meghallgat-
ni. Csakhogy ott, lévén, hogy más volt a közönség, egy sú-
lyos filozófiai bevezetővel kezdtem a mondókámat. A fiú öt 
percig hallgatta, majd kiment, és azt mondta, nem tudja, mi 
történt velem, hiszen az első előadáson érthetően beszél-
tem a lényegről, a másodikon csak összezavartam mindent. 
Ennek az egésznek az a lényege, hogy tudni kell minden-
kihez a saját nyelvén szólni és megtalálni azokat az intel-
lektuális világiakat, akik nyitottak a vallásos kérdésekre. Az 
ő megváltozási folyamatuk sokkal lassabb, mint másoké, de 
sokkal mélyebb is. Ők ugyanis minden részletre ügyet vet-
nek, és mindent megvizsgálnak, mielőtt elfogadnák.

F: Nem csak Izraelben, de Izraelen kívül is foglalkozik 
kéruvval (a vallásos élet közelebb hozása a világiak számá-
ra). Gondolja, hogy Izraelnek lenne bármilyen szerepe a zsi-
dóság vonzóbbá tételében, illetve a visszatérési folyamatban?

MN: Izrael, illetve Erec Jiszráél hatalmas szerepet játszik 
mindenben, hallatja a hangját, rajta van a világtérképen, 
és emlékezteti nap mint nap a diaszpórában élőket a zsi-
dóságukra. Néhány évvel ezelőtt a diaszpóra még prio-
ritás volt számomra, mert ott voltak vegyesházasságok, 
Izraelben pedig nem. Európában 50% fölött mozog az 
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arányuk, Amerikában pedig New Yorkon kívül eléri a 
80%-ot is. Magyarán minden nap elveszítünk embereket. 
Ma már Izraelben is létezik a vegyesházasság, ez tény. Mi 
nem akarunk senkit sem arra kényszeríteni amúgy, hogy 
olyat tegyen, amit nem szeretne. Mi csak információt és 
tudást osztunk meg az arra nyitottakkal.

F: Milyen módon? Láttam, hogy tanácsadást is vállal 
vegyesházasságban élő zsidó nők számára. Hogyan kere-
si fel őket, és mit tanácsol nekik?

MN: Semmit nem teszek anélkül, hogy bele ne vonnám a 
foglalkozáson részt vevő illetőt egy folyamatba. Aki nem 
fogad el mindent kritika nélkül elsőre, hanem mérlegeli, 
amit mondok neki, kritizál, és felméri, mi lehet mindeb-
ből számára hasznos, sokkal komolyabb változásokat ér el, 
mint aki azonnal mindent megváltoztat. Sok olyan pár ke-
res meg minket, akik vegyesházasságban élnek, és mi egyet 
tanácsolunk nekik, hogy indítsanak el egy tanulási folyama-
tot minden kötelezettség nélkül. Ez független attól, hogy a 
nő a zsidó a házasságban vagy a férfi. Ugyanazt mondjuk 
mindenkinek, éspedig hogy tanuljon, ismerkedjen meg a 
hagyományaival, és biztathatjuk a betérésre. Nemrég ké-
szült egy nagyon érdekes kutatás a vegyesházasságokról, 
amit meg szoktunk nekik mutatni: eszerint bizonyos élet-
korokban érdeklődnek az emberek a vallás iránt. Egyszer 
gyerekkorukban, amikor szinte mindenki istenhívő, majd 
egy hosszú kihagyás után a harmincas éveink kezdetén újra 
felélénkül ez az érdeklődés. Csakhogy legtöbben akkor há-
zasodnak meg, amikor a vallás épp nem releváns tényező 
az életükben. Évekkel később pedig egyszer csak felesz-
mélnek, hogy elkezdtek érdeklődni a hagyományaik iránt, 
csakhogy míg az egyik templomba megy, addig a másik 
zsinagógába, a gyerekek pedig összezavarodnak. Ezért ta-
nácsoljuk mi, hogy ezek a párok tanuljanak.

F: Magyarországon sok olyan vegyesházasság van, ahol 
az apa zsidó, az anya nem. Ilyenkor a gyerek a háláchá 
szerint nem zsidó, mégis megfigyelhető jelenség, hogy az 
apák nagyobb hatással vannak a gyerekekre ilyen szem-
pontból, mint az anyák. Mi történik ilyenkor, amikor egy 
olyan gyerek kerül a közösségbe, akinek az apja zsidó?

MN: Ez valóban gyakori jelenség, és mivel ennek a gyer-
meknek az édesapja zsidó, tehát van zsidó kapcsolat a csa-
ládban, nem elküldjük őket, hanem megpróbáljuk a beté-
résre ösztönözni. Ettől ugyanis teljesen zsidóvá válhatnak.

Isten úgy rendelkezett, hogy ne küzdjünk Ámon és 
Moáb ellen. De miért ne? Mert két nő el fog jönni ezek-
től a törzsektől, és be fognak térni. Ez a két nő Rut és 
Náámá. Közülük Náámá, Salamon egyik felesége része-
sült abban a megtiszteltetésben, hogy a királyi dinasztia 
továbbélését elősegíthette. 

F: Mivel szűkös az időnk, elérkeztünk az interjú utolsó hiva-
talos kérdéséhez. Mivel az édesanyja magyar, ez biztos nem 
az első útja Magyarországra. Már hallhatta, hogy a magyar 
zsidóság a reneszánszát éli éppen, de kulturális értelemben: 
van zsidó színház, zsidó bárok nyílnak, zsidó művészek zsi-
dó műveket készítenek, de nem igazán erősödik, vagy nem 
látványosan a valláshoz, a hagyományhoz való kötődés. Mit 
gondol, hogyan lehet ezzel a kihívással megbirkózni?

MN: Az érdeklődés a zsidóság, illetve a zsidó ügyek iránt 
mindenképp pozitív, mert az igazi zsidó lelkek, akik a nagy 
tömegben vannak, így visszatalálhatnak a zsidósághoz. 
Ezért ezt a jelenséget támogatni kell. De fontos egyértel-
művé tenni, hogy önmagában a zsidó kultúrához való von-
zódás, vagy a kulturális kapcsolódás különböző formái nem 
maga a zsidóság, és ez a kép így nem teljes. Akinek ennél 
nincs többre szüksége, azt nem kell erőltetni, sőt fontos, 
hogy a zsidóságnak legyenek barátai és támogatói. De lás-
suk be, hogy attól, hogy valaki elmegy egy kántorkoncert-
re, nem lesz zsidó. És ez nagyon fontos. És azok, akik csak 
kulturálisan érdeklődnek, lehet hogy nem is tudják, hogy 
ennél sokkal többet és mélyebbet is kaphatnának.

F: Az utolsó kérdés már csak személyes érdeklődés: az 
interjú elején azt mondta, édesapja két rabbiért rajongott, 
Chátám Szoferért és Sámson Ráfáel Hirschért. Az utób-
bi a modernitás képviselője, míg az előbbi egyik leghí-
resebb mondata, hogy chádás ászur min hátorá, vagyis a 
Tóra tiltja az újítást. Hogyan egyeztette édesapja össze 
ezt a két ideológiát?

MN: Mindkét rabbi megpróbált a saját körülményei-
nek megfelelni, és eközben nagyon tisztelték egymást. 
Édesapám úgy döntött, hogy ami a vallásos életet illeti, 
a Chátám Szofert követi, de ami az intellektuális életet, 
ott Hirsch rabbit.

Az interjút készítette Somlai Szilvi és Cseri Anita. 
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Rav Sámson Ráfáel Hirsch
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Rabbi Shraga Simmons

ToldotValamennyi testvérek közti rivalizálás közül valószínűleg az 
ikerfiúké a legerősebb. Jákob és Ézsau, Izsák és Rebeka iker-
fiai már az anyaméhben elkezdtek küzdeni! Úgy nőttek fel, 
hogy az apjuk, Izsák figyelméért versenyeztek.

Egy nap Jákob lencsét főzött, és Ézsau éhesen jött be a me-
zőről. Ézsau kijelentette: ki vagyok éhezve. Kérlek, etess meg 
azzal a vörös étellel. Jákob azt mondta: „Cserébe add el ne-
kem az elsőszülöttségedet.” Ézsau azt mondta: „Íme, megha-
lok mindenképp, mire jó hát nekem az elsőszülöttség egyálta-
lán?!” Így Ézsau beleegyezett, hogy eladja az elsőszülöttségét. 
Jákob adott neki kenyeret és lencsét. Ézsau evett, ivott és el-
ment az útjára, megvetve az elsőszülöttséget.

Miért használná ki ilyen tisztességtelenül Jákob az 
éhes bátyját? 

Nem volt szó tisztességtelen kihasználásról, mert először 
is Ézsau nem akarta az elsőszülöttséget, mert az elsősorban 
spirituális és nem anyagi gazdagságot jelentett. Ráadásul sok 
felelősséggel is járt példaképként élni a zsidó nép számára. 
Ézsau a könnyű életet akarta, nem keresett több felelősséget! 
Ezért mondja a Tóra, hogy „megvetette az elsőszülöttséget”.

De ez még nem igazán válaszolja meg a kérdést. Ha 
Ézsau valóban az éhhalál szélén állt, akkor hogyan kény-
szeríthette bele Jákob ebbe az üzletbe? A zsidó jog egyér-
telműen kimondja, hogy az embert nem kötik az életve-
szélyben megkötött egyezségek!

A választ a szöveg alapos olvasása fedi fel: Jákob adott 
neki kenyeret és lencsét. Először kenyeret adott neki, hogy 
csillapítsa a sürgető éhségét, és kihozza a „fenyegető éh-
halál” státuszából. Csak ezután adta a lencsét, amit Ézsau 
elfogadott, és ezzel szabályosan megpecsételte az alkut.

Most azonnal akarom!
Egy mélyebb szinten egy másik értelmezését is megtalál-
juk Ézsau kijelentésének: meghalok mindenképp. Itt felfedi 
az életfilozófiáját: „A világ az én születésemmel kezdődik, 
és a halálommal ér véget. Ki akar olyan megfoghatat-
lan dolgokkal törődni, mint a spirituális elsőszülöttség? 
Fogom a lencsét, és most leszek boldog!”

Ézsaut a fizikai vágyai irányították. Csak az itt és most 
érdekelte.

Azt mondta: „Etess meg azzal a vörös étellel!” Annyira 
hedonista volt, hogy még annyi erőfeszítést sem akart 
tenni, hogy maga emelje fel a tálat. „Csak öntsd le a tor-
komon!”, mondta Jákobnak.

1. Úgy említette a lencsét, hogy „vörös dolog”. Az tet-
szett neki, ahogy látta, a felszínes, érzéki perspektívából.

2. Ézsaut annyira a vágyai irányították, hogy kész volt 
a félig nyers lencséből enni. Na azt jelenti: félig főtt, mint 
a Mózes2 12:9-ben, neki mégis azonnal kellett! (Forrás: 
Me’amLoaz 1Mózes, 25:30.)

Az érettség jelei
Minden ember két részből áll össze – a fizikaiból (test) és 
a spirituálisból (lélek). Mindkét részt táplálni kell és fenn-
tartani, de mindkettő esetében más módon érhető ez el. 
A test kényelmet és azonnali elégedettséget keres: ételt, 

alvást, pénzt. A lélek hosszabb távú, örök örömöket ke-
res: értelmet, szeretetet, jótetteket, kapcsolatot az Istennel.

A Talmud azt mondja: „Ki a bölcs? Aki látja a jövőt.” Az 
a képességünk különbözteti meg az érettséget az éretlen-
ségtől, hogy felismerjük a hosszú távú következményeket. 
Ha máshogy történt volna, akkor a zsidó ősapák Ábrahám, 
Izsák és Ézsau lettek volna. Ézsau azonban elvesztette a 
test és lélek közti csatát. Így több ezer éve, máig több mil-
lió zsidó imádkozik „Ábrahám, Izsák és Jákob Istenéhez”.

A lélek étele 
Ma mindannyian Ézsau csatáját vívjuk. A test a lélek el-
len. A több milliárd dolláros médiagépezet folyamatosan 
az azonnali, instant életstílusra csábít minket. A gyorsét-
termek, az iPod Touch, az online banki ügyintézés mind 
arra kondicionál bennünket, hogy az „instantizmus” a 
normális. Ennek pedig az a hatása, hogy elveszítettük a 
perspektívában való látásmódunkat.

A marketingszakértők azt akarják, hogy gyermekek ma-
radjunk, és játékokat, valamint azonnali örömöt követeljünk. 
Hiszen, ha felnövünk, az impulzív vásárlásaink csökkennek.

Felelős előrelátással nyerhetjük meg a csatát, azzal, ha 
spirituális tevékenységeket folytatunk. Akár azzal is, ha 
az evés előtt megállunk egy pillanatra, és elmondjuk az 
áldást, ezzel a fizikai cselekvést spirituális élménnyé vál-
toztatjuk, és ellensúlyozzuk sürgető igényünket.

Változás
Ézsau tudat alatt tudta, hogy elveszítette a spirituális ér-
tékeket, és a Midrás azt írja, hogy ahogy öregedett, el-
kezdte tisztábban látni a prioritásokat. Kész volt meg-
válni egész vagyonától azért, hogy része legyen a zsidó 
nép örökkévalóságában. A gyerekei azonban megakadá-
lyozták ebben, nem akarták, hogy az ő örökségüket vala-
mi ilyen megfoghatatlan dologra költse. Ézsau csalódott 
volt, de aztán megértette, hogy honnan tanulhatták ezt a 
gondolkodásmódot…

Gondold meg!
Halála után Ézsau feje begurult a Máchpéla barlangba, 
Hebronban, ahol az ősapák és ősanyák (Ráchel kivételével) 
vannak eltemetve. Ebből látjuk, hogy nem volt ő gonosz, 
csak összezavarodott. A feje kiérdemelte, hogy ott nyugod-
jon, a teste viszont azt okozta, hogy el lett vágva az örökké-
valóságtól.

Mi számunkra ebből a tanulság? A cselekedeteink és 
választásaink ma nemcsak a mi életünket befolyásolják, 
hanem a jövő generációkét is.
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És látta Ráchel, hogy ő nem szült Jákobnak, irigykedni 
kezdett Ráchel az ő nénjére, és mondta Jákobnak: Adj ne-
kem gyermekeket, mert ha nem, meghalok. – Felgerjedt 
Jákob haragja Ráchel ellen, és mondta neki: Isten helyé-
ben vagyok én, ki megtagadta tőled a méhed gyümölcsét? 
(1Mózes, 30:1, 2).

Amikor Ráchel anyánk látta, hogy Lea testvére négy 
fiút szült Jákobnak, féltékeny lett, és panaszkodott férjé-
nek. Ő dühösen válaszolt, mint ahogy ezt a fenti idézet 
is mutatja. A Midrás szerint az Örökkévaló meghara-
gudott Jákobra, amiért durván reagált Ráchel szomo-
rúságára. 

– Így válaszolunk az elkeseredetteknek? Megesküszöm 
neked, hogy gyerekeid meg fognak hajolni az ő fia előtt! 
Évekkel később a testvérek meg is hajoltak Egyiptom 
magas rangú vezére, József, Ráchel fia előtt.

Jogosan merülhet fel: miért volt Jákob válasza ingerült, 
és mi lett volna a helyes válasz? Elvégre is az igazságot 
mondta, a gyermekáldás az Örökkévalón múlik.

Rabbijaink azt tartják, hogy ősapánknak enyhítenie 
kellett volna a problémán. Törődést és együttérzést kel-
lett volna mutatnia Ráchel iránt. A legjobb az lett volna, 
ha másképp fogalmaz felesége megvigasztalása és felvi-
dítása érdekében.

A Talmudban (Bává Mecia 84b) egy érdekes történetet 
találunk. Ebben Rábbenu 
hákádos (Rabbi Jehudá 
hánászi) éppen órát tart, 
amikor egy csoport ember 
halad el mellette, akik ép-
pen egy borjút készülnek 
levágni. A borjú kisza-
badul a kezük közül, és Rábbenu hákádos köpenye alá 
szalad, mintha kegyelemért és segítségért könyörögne. 
A rabbi (Rábbenu hákádos) nyugodtan állt, és hidegen 
szólt a borjúhoz.

– Menj levágatni, erre lettél teremtve!
Egy olyan nagy embernek, mint ő, sokkal szeretettel-

jesebben és választékosabban kellett volna beszélnie még 
egy borjúhoz is. Még akkor is, ha a borjú emberi eledel-
nek lett teremetve. Mégis jobban meg kellett volna válo-
gatnia szavait. A rabbi 13 évig szenvedett gyomorbajban 
ezért a botlásért.

Csak akkor gyógyult meg, amikor palotájában az egyik 
cseléd egy rágcsáló kicsinyeire bukkant, és meg akart tő-
lük szabadulni. Amikor Rábbenu hákádos utasította, 
hogy hagyja őket békén, a cseléd megjegyezte, hogy a ház 

asszonya nem fog ennek örülni, még akkor sem, ha ezek 
csak kölykök. A rabbi rögtön rávágta:

– Legyél nemes lelkű! Ezek még kicsik!
A betegség egyből elmúlt. Durva szavak okozták, ked-

ves szavak orvosolták.
– Itt van nekünk a Gemách (egy szervezet mely ingyen 

segít embereknek: kamatmentes kölcsönt ad, esküvői ruhát 
kölcsönöz, és szívességeket tesz). De egy olyan Gemáchra is 
szükségünk lenne, amely meghallgat – mondta egyszer 
egy kortárs Ros Jesíva. – Ez a szervezet egyszerűen meg-
hallgatná az emberek problémáit. A tagok vigasztalná-
nak és tanácsot adnának, még akkor is, ha a gyakorlatban 
nem tudnának segíteni. Igazából ez volt az Örökkévaló 
baja Jákobbal. Hát így válaszolunk az elesetteknek?

Az igazán nagyok ismerték ezt a fontos tulajdonságot. 
Rabbi Moshe Feinstein sok szefárimra (Tórával foglalko-
zó könyv) adta az ajánlását. Jóváhagyását olyan papírokra 
írta, melyeknek fejlécén ott volt a rabbi címe és telefon-
száma. Amikor idősebb lett, és már nem szolgálta olyan 
jól az egészsége, a neje azt javasolta, hogy változtassa meg 
a számát, és ne tegye közzé új elérhetőségét ebben a for-
mában. Így talán kevesebben hívják majd, és nem fogják 
esténként zavarni a Ros Jesivát, hiszen fontos volt számá-
ra a pihenés.

–Mit szeretnél? – kérdezte Rav Moshe. – Egy zsidó-

nak legyen rám szüksége, és én ne legyek ott neki, hogy 
meghallgassam?

Természetesen a rabbi telefonszáma a fejlécen maradt, 
hogy mindenki láthassa.

Egy olyan korban, amikor az e-mail, az sms, a chat és 
hasonló eszközök egyre személytelenebbé teszik kap-
csolatainkat, muszáj újra figyelnünk a kommunikációra. 
Nem csak az üzenet továbbításának sebessége fontos. Az 
is számít, hogy ott van-e a szíved a válaszban.

fordítás · Horváth Marcell
forrás · torah.org

Hallgass meg!
Rabbi Raymond Beyda

A betegség egyből elmúlt. Durva szavak 
okozták, kedves szavak orvosolták.
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Hetiszakaszunkban Jákob fél.
Szembe kell néznie testvérével, Ézsauval, és ismer-

ve az ő bosszúálló természetét, lenne mitől tartania. Ez 
a szembenézés komoly küzdelmébe kerül: a találkozás 
előtti éjszaka „harcol egy emberrel”. (1Mózes, 32:25.) Ez a 
küzdelem, éppen rejtélyes mivolta miatt, sok kommentá-
tort belső, lelki küzdelemre emlékeztet. Küzdelem a lel-
kiismerettel, küzdelem a félelemmel, egyfajta belső ké-
szülés a nagy találkozásra.

A döntő pillanatban, amikor Jákob ajándékokkal pró-
bálja kiengesztelni, így unszolja Ézsaut: „fogadd el, mert 
amikor látlak, mintha Isten arcát látnám”. (1Mózes, 
33:10.) Furcsa. Miért hasonlítja a gonosz Ézsaut a ke-
gyelmes Örökkévalóhoz?

Kiélezve a kérdést: valójában kitől is fél? Embertől 
vagy Istentől? Hitünk szerint az egész világmindensé-
get Isten irányítja, ő büntet és ő jutalmaz: „Hákol bidé 
somájim – chuc mijirász somájim” (Bráchot 33b), azaz min-
den az Örökkévaló kezében van, kivéve egyetlen dol-
got: az Örökkévaló félelmét. Szabad akaratunk végső so-
ron erre az egy döntésre vezethető vissza. Akkor viszont 
semmi logikus okunk nem lenne embertől félni, kizáró-
lag Istentől.

Az Or Jiszráél (Rabbi Jitzchak Blazer, XIX. század, 
Litvánia) ír erről a témáról. Mennyire természetes képes-
sége van az embernek a félelemre, és mennyi mindentől 
félünk! Jövőtől, kudarctól, betegségektől, garázdaságtól, 
balesetektől, szenvedéstől, haláltól… Hogyan lehetséges 
az, hogy éppen csak attól nem félünk, aki a leghatalma-
sabb, aki mindezeket irányítja? Még egy vallásosabb em-
ber is, aki rendszeresen imádkozik, micvákat tart, időről 
időre megbotlik, és kisebb-nagyobb dolgokban vétkezik.

A válasz az, hogy éppen ez a csodálatos az isteni ter-
vezésben. Ha minden pillanatban teljesen pontos tuda-
tában lennénk az Örökkévalónak, sohasem vétkeznénk. 
Egyszerűen fel sem merülne, nem létezne ilyen lehető-
ség – olyanok lennénk, akárcsak az angyalok. Ezért az 
Örökkévaló akarattal, szándékosan kivette az istenfélel-
met az összes félelem közül, hogy az ember maga érhes-
se azt el, és ezáltal a küzdelem által érdemekhez jusson – 
amiért aztán megjutalmazhatja az embert.

Mi is pontosan ez a jirász somájim (istenfélelem), ez a 
különlegesen magas szintű tulajdonság, amely nem ve-
leszületett képesség, de megszerezhető? A közhiedelem-
mel ellentétben nem merül ki annyiban, hogy valaki „hisz 
Istenben”, és tiszteli Őt. Sok gyakorlás, tanulás és ima, a 
midrások és más magyarázatok mély megértése által jut-
hat el az ember idáig. Evilági pályafutásunk után mind-

nyájan ott fogunk állni a mennyei ítélőszék (bész din sel 
máálá) előtt, és ki fognak minket kérdezni, mi pedig nem 
fogunk már tudni hazudni. Félni fogunk az ítélettől, és 
érteni fogjuk, hogy Istennek hatalma van felettünk, na-
gyobb, mint bárki másnak a világon. Egyszer egy előadó 
ezt úgy magyarázta, hogy ha valaki nagyon sokat dol-
gozik a jirász somájimon, akkor először egy nagyünne-
pi imán, egy pillanatra már itt ezen a világon is érezheti 
ezt az érzést. Könnyű lesz rájönnie, hogy ez az. Azt fog-
ja érezni, hogy el akar rejtőzni valahová, de sehova nem 
tud. Az Örökkévaló mindenhol látja.

Ha pedig előbb-utóbb mindenképpen odakerülünk 
(márpedig ha az Örökkévaló igazságos, akkor ennek így 
kell lennie), akkor érdemes már most elkezdeni a ké-
szülődést. Így tanítja a Pirké Ávot (2,1): „Számold ki a 
micvával járó veszteséget a nyereséggel ellenben, és a vé-
tek nyereségét a veszteségével szemben.” Ne folytassunk 
struccpolitikát. Persze, hogy vonzónak tűnik egy-egy ki-
sebb vétek, hiszen csak így biztosítható a szabad akara-
tunk. Viszont „számoljuk ki”, és ne hagyjuk figyelmen 
kívül a vele járó veszteséget.

Rabbi Avrohom Chaim Feuer Iggeres HaRamban. 
A Letter for the Ages című könyve és Rabbi Benzion 

Shafier (TheShmuz.com) előadása alapján
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a félelem mechanizmusa
Binjomin Zeév

Vájislách
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A hetiszakasz így kezdődik: „És Jákob lakott atyja tar-
tózkodásának helyén, Kánaán országában”. (1Mózes 37:1.)

Figyeljük meg az itt használt héber szót, vájésev (és la-
kott). Ahhoz, hogy megértsük a jelentését, meg kell is-
merkednünk egy szinonimájával: vájiskon. Ennek szónak 
a gyöke – sochén – azt jelenti, hogy részt vesz, jelen van – 
csakúgy, mint a Sechiná szóban (az Örökkévaló jelenléte). 
De jelentheti azt is, hogy a „szomszédságban van”, mint a 
sáchén (szomszéd) és a schuná (település, környék).

Mi a különbség ezek között az igék között? Miért 
használja a mi hetiszakaszunk pont a vájésev szót? A ma-
gyarázat Rav Sámson Rafael Hirsch (a XIX. században 
élt, kimagasló tudású tanító) tórakommentárjának azon 
részében található, amely 
Lót helyzetét elemzi. Rav 
Hirsch rámutat, hogy 
ugyanezt a szót használ-
ta a Tóra Lót esetében is, 
amikor Lót Szodomában 
lakott (1Mózes 13:12), hi-
szen amikor földet vá-
lasztott, akkor csakis a 
materiális dolgokkal tö-
rődött – a kényelemmel 
és azzal, hogy a föld ter-
mékeny legyen. Nem vet-
te figyelembe a körülmé-
nyeket, a szomszédokat, 
akik a környéken laktak. Ezek elhanyagolása ahhoz ve-
zetett, hogy Lót Szodoma pusztulásakor elveszítette 
mindenét, amije csak volt: a vagyonát, a gyermekeit és 
a feleségét.

Ezt a gondolatot – a környezet meghatározó voltát – 
sok zsidó könyvben megfigyelhetjük. A Talmudban, a 
Pirké Ávot (Atyák tanításai) traktátusban találjuk azt a 
tanítást, melyben egy bölcs arra keresi a választ, hogy mi 
az, ami mindennél rosszabb, ez pedig a „rossz szomszéd” 
– ami pedig a legjobb, az a „jó szomszéd”. (Pirké Ávot 2. 
fejezet, 10. misna.)

Miért nem jó Jákobnak a ráhagyott ország, ahol az apja 
élt? Az ikrek viszályának Izsák, Ábrahám és a Teremtő 
áldásáért – amely magában foglalta a föld tulajdonjogát is 
– az volt a következménye, hogy Ézsau eldöntötte, meg-
öli Jákobot – ez azonban nem következett be. Ézsau vé-
gül elment a saját földjeire élni, míg Jákob az ígéret föld-
jére ment.

Jákob meggazdagodott, megházasodott, tizenkét fia 
született, és a jövendő Izrael népének vált az atyjává. Mi 

mást kívánhatott még? Olyannak tűnt a helyzet, hogy vé-
gül megpihenhet.

Ugyanakkor a kommentátorok azt mondják, hogy ezt 
ő nem tudta megtenni: igaz emberként sohasem tudott 
megnyugodni. Mindig késznek kellett lennie bármely 
változásra, azért hogy teljesítse az Örökkévalótól kapott 
új feladatokat. És csak hogy megnyugodhasson, mindig 
új próbák várták – ebben a világban ez volt a feladata.

Emlékszünk, hogy amikor a Teremtő megkötöt-
te a szövetséget Ábrahámmal, azt mondta ősapánknak, 
hogy a leszármazottai idegen országokba fognak kerülni, 
azonban később visszatérnek Kánaán országába.

Jákobnak muszáj volt minden pillanatban várnia a köl-
tözésre szólító parancsot. 
Azt mondják Bölcseink, 
hogy a képesség türelme-
sen és méltósággal várni azt, 
amit teljesítenünk kell – az 
Örökkévaló által meghatá-
rozott időben és a törvények-
nek megfelelően –, ez külön-
bözteti meg az igaz embert 
azoktól, akik híján vannak a 
jámborságnak, és a saját vá-
gyaikat szeretnék azonnal 
megvalósítani.

Ugyanakkor az igaz embe-
rek is néha tévednek. Például 

Ádám, amikor evett a tiltott gyümölcsből, vagy Dávid 
király, aki sietett, hogy Bátsevával egyesüljön. És úgy 
tartják, hogy ők emiatt az eljövendő világban sokkal ké-
sőbb fogják megkapni a jutalmukat.

Kánaán földjét a Teremtő csak négyszáz év múlva (a 
fejezetünkben megírt események után) adta Izrael nép-
ének, amikor a Józsua, Nun fia által vezetett zsidó nép 
kiment a pusztából, amikor e nép – amely Kánaán földjén 
lakott és amely nem javult meg az Örökkévaló által meg-
szabott időn belül – bűnének „pohara” végleg megtelt.

Jákob idejében Kánaán országa már lezüllött, bálvány-
imádó népek laktak benne – és valójában még nem volt 
kész arra, hogy elfogadja Jákobot, a népét és a gyerme-
keit.

fordítás · Sasvári Ildikó
forrás · http://www.evrey.com/ 

(az Aish orosz oldala)

jákob kánaánban

Vájésev

Jákobnak […] mindig kész-
nek kellett lennie bármely 

változásra, azért hogy 
teljesítse az

Örökkévalótól kapott új 
feladatokat.
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Bukarest az egyik legrégebbi és történelmileg legfonto-
sabb zsidó közösség otthona Romániában. Szefárd zsi-
dók érkeztek ide a XVI. században, majd a kozák fel-
kelések nyomán a XVII. században megjelentek az első 
askenázi zsidók is Ukrajnából és Lengyelországból. A 
zsidó élet megélénkült, 1715-ben még csak egy, 1832-ben 
már tíz zsinagóga és egy mikve szolgálta a híveket, hogy 
a XX. század elejére a zsidóság lélekszáma meghaladja a 
40 ezret, a zsinagógáké pedig az ötvenet, a háború előtt 
közvetlenül pedig már mintegy 90 ezer zsidó élt a város-
ban. A vészkorszakot és a kommunista érát mindössze 
néhány zsinagóga vészelte át. A bukaresti zsidó közös-
ség mai helyzetének megértéséhez nézzük meg a várost 
kicsit közelebbről.

Bukarest (románul București) Románia délkeleti részén 
fekszik, a Dâmbovița folyó két partján, a Dunától észak-
ra 68 km és a Fekete-tengertől nyugatra 280 km távol-
ságra. Kelet Párizsa, így nevezték a román fővárost a XX. 
század harmincas éveiben, azokban az években, amikor a 
városképet még nem csúfították el a második világháború 
bombatámadásai, földrengések vagy a Nicolae Ceaușescu 
diktatúrájanak jellegzetes építkezései. 2006-ban 2,3 mil-
lióan éltek Bukarestben, azonban az utolsó hivatalos nép-
számlálás szerint 2011-ben mindössze 1,67 millió állan-
dó lakosa volt a városnak. Népessége tehát Budapestével 
mérhető össze, azonban Bukarest 228 km²-en, míg 
Budapest 525 km²-en terül el, így a bukaresti népsűrűség 
a budapestihez képest 3,75-ször nagyobb, főként a nagy 
mértékű lakótelep-építéseknek köszönhetően.

Bukarest területéről csak három évszázaddal később, 
de a mai Románia egész területét tekintve zsidó közössé-
gekről az első feljegyzések már a II. században megjelen-
nek, amikor a Római Birodalom megszilárdította hatal-
mát Daciában. (Dacia római provincia volt, amely a mai 
Erdély nyugati és déli részét, a Bánság keleti területét és 
Olténiát foglalta magába.) Feliratokat és érméket talátak 
Sarmisegethuzában és Orsovában (románul Orșova) is, 
majd több forrás is arról tájékoztat, hogy a zsidók vásá-
rokra jártak, élénk kereskedelmet folytattak.

A legelső bizonyítékok azt támasztják alá, hogy 
az 1550-es években már állandó zsidó közösség élt 
Bukarestben. A XIV. század második felében Csehország 
és Ausztria mellett Románia is fontos szerepet játszott a 
zsidók befogadásában, ugyanis I. Lajos magyar király ki-
űzette a zsidókat.

 „Mivel katholikus hitre akarta téríteni a zsidókat és 
meg akarta nyerni őket Krisztusnak, a hit buzgó terjesz-
tője lévén: amikor tervét a zsidók megátalkodott makacs-

sága miatt nem tudta megvalósítani, az összes zsidókat 
elbocsátotta egész Magyarországon, és elrendelte, hogy 
űzzék ki őket. Javaikat és a kamatszedés falánkságából 
felhalmozott vagyonukat megvetette, mint a sarat, nem 
akarta sem birtokába venni, sem lefoglalni. A zsidók va-
lamennyien kivonultak Magyarországról, és szétszóród-
tak Ausztriában és Csehországban.” (Thuróczi János: 
A magyarok krónikája, Brünn, 1488, pars III, c. XLI – 
Küküllei nyomán.)

A román történelem több ponton szövődött egybe a zsi-
dók történelmével, ezekkel az eseményekkel könyvek tu-
catjai foglalkoznak. A román közbeszédben azonban csak 
az utóbbi években került előtérbe a romániai holokauszt, 
ugyanis kevés kelet-európai országban volt ilyen mérték-
ben tapasztalható történelemhamisító és holokauszttaga-
dó hozzáállás, mint Romániában. Ezt a hozzáállást a leg-
magasabb kormányzati szintre emelkedve hűen tükrözte 

zsidó élet a kelet Párizsában
Arató Mátyás

A nagy zsinagóga
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Ion Iliescu akkori államelnök 2003-as kijelentése, mely sze-
rint Románia területén nem volt holokauszt. Az ezt követő 
nemzetközi felháborodás méregfogát kihúzandó hívott élet-
re Iliescu 2003 októberében a béke Nobel-díjas Elie Wiesel 
elnöklete alatt egy nemzetközi, történészekből álló bizottsá-
got. Ennek az volt a rendeltetése, hogy jelentést készítsen a 
Romániában és az abban az időben román fennhatóság alatt 
állott Transznisztria területén történt zsidóüldözésekről. „A 
bizottság 2004-ben bemutatott, azóta nyomtatásban is nap-
világot látott jelentésében minden félreértést kizáróan szö-
gezte le, hogy 280-380 ezer zsidó és 11 ezer roma személyt 
öltek meg a román polgári és katonai hatóságok közvetett 
vagy közvetlen módon.” (Horváth Sz. Ferenc: Újabb publi-
kációk a romániai holokausztról. Korunk, 2009/5)

Noha a zsidóságnak Ceaușescu diktatúrájához kevés 
köze volt, szükséges foglalkoznunk vele, hiszen nemcsak 
a múltját, a közösség mai létét és jövőjét is igencsak befo-
lyásolja a román diktátor 24 éves uralkodása. Ceaușescu 
szívügyének tekintette a főváros arculatának teljes át-
formálását. Bukarest belvárosának kb. ötszáz hektárját 
eldózeroltatta – az emberiség történelmében feljegyzett 
legnagyobb méretű békeidőbeli városrombolásról van 
szó –, hogy helyébe észak-koreai mintára a rendszerének 
kedves szocialista realista stílusúnak nevezett, de valójá-
ban neoklasszicista új városközpontot építsen.

A város közepén mesterséges dombon épült fel a giganti-
kus Köztársasági Palota, más elnevezéssel a Nép Háza (romá-
nul Casa Poporului, illetve Palatul Parlamentului), jelenleg a 
Parlament Palotája, melyet Ceaușescu saját rezidenciájának 
szánt. Jelenleg ez az épület ad otthont a Képviselőháznak, 
a Szenátusnak és az Alkotmánybíróságnak. Az épületet a 
Guiness rekordok könyve is jegyzi: ez a világon a máso-
dik legnagyobb épület a Pentagon után, 330.000 m² alap-
területű. A palotától a párizsi Champs-Élysées-nél is szé-
lesebb sugárút (Victoria Socialismului, jelenleg Bulevardul 
Unirii) indul keleti irányba, az ennek mentén felhúzott pa-
nelekbe a pártállami elit költözhetett. A ledórezolásnak 
és rombolásnak a román közbeszédben még neve is van, 
„Ceaușima”, mely hangzásában is kifejezi a párhuzamot 
Ceaușescu uralma és a Hiroshimát ért atomtámadás pusz-
tításának mértéke között. A zsidóság igen nagy árat fizetett 
a monumentalista építészet „műremekeiért”: a 27 ortodox 
keresztény és három protestáns templom mellett hat zsina-
góga is leromboltatott.

A román fővárosban jelenleg 7 zsinagóga áll, melyből 
3 működik rendeltetésszerűen (ebből egy felújítás miatt 
ideiglenesen nem üzemel). Az igen méltatlan sorsú, de 
annál gyönyörűbb Nagy Zsinagógát (románul Sinagoga 
Mare, héberül 1845 (בית הכנסת הגדול-ben építette a Len-
gyelországból származó askenázi zsidó közösség. Leg-
korábban 1865-ban esett át az első felújításon, 1903-ban 
és 1909-ban újratervezték, majd Ghershon Horowitz 
1936-ban átfestette rokokó stílusban. 1945-ben, a hábo-
rú után újították fel újra, legutóbb 2004 és 2007 között 
esett át külső renováláson, az épület ekkor nyerte el jelen-
leg is látható formáját. Az 1980-as évek végén, mint ahogy 
több más zsinagógát és templomot is, a nagy zsinagógát 
is panelházakkal vették körbe, elrejtve a vallási célú épít-
ményeket az emberek szeme elől. A zsinagógának kevés 
látogatója van – már cask azért is, mert jól körül kell jár-
ni a környéket, míg az ember a nyomára bukkan –, de azt 
a keveset annál nagyobb örömmel várják. Az imádkozás 
a templom keleties stílusa ellenére – noha a szefárd ima-
rendet követi – askenázi kiejtéssel zajlik azon oknál fog-
va, hogy az askenázi zsidók többségbe kerültek, de nem 
ritka a szefárd előimádkozás sem; ekkor a közösség egy 
része alkalmazkodik az előimádkozóhoz, egyesek azon-
ban megtartják saját kiejtésüket, fura de kellemes disszo-
nanciát okozva ezzel. A zsinagógában egy 4-5 főt szám-
láló, idősebb férfiakból álló önkéntes amatőr férfikórus is 
alakult, amely a karzatról segíti az imát profikat megszé-
gyenítő előadásmódjával. (A nők a zsinagóga földszint-
jének jobb oldalán, míg a férfiak a bal oldalán foglalnak 
helyet, a két térfél között hosszában apró függöny húzó-
dik.) Az énekek – köszönhetően az erős askenáz hatás-
nak – egy-két kivétellel szinte mind a Pesten is ismert 
dallamokkal szólnak, a repertoár is erőteljes hasonlóságot 
mutat a Magyarországon megszokottal. A heti szidra is-
mertetése természetesen, ahogy Magyarországon magya-
rul, Bukarestben románul történik, hiszen a kommuniká-
ció a közösségen belül kizárólag román nyelven zajlik. A 

Román imakönyv
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szombat bejövetelét közös szeudá zárja, melyen a többség 
részt szokott venni. A Nagy Zsinagóga ad helyet a romá-
niai holokausztot bemutató kiállításnak is, mely kis mére-
te és egyszerűsége ellenére igen informatív, képekkel jól 
illusztrált, a képekhez tartozó szövegek pedig angolul is 
szerepelnek. A kiállítást ima idején függönnyel takarják le.

A Templul Coral (magyarul Kórus Templom, angolul The 
Choral Temple) az egyik legszebb zsinagóga kelet-Euró-
pában – nem véletlenül, ugyanis az Isaac Leib Weinberg 
kezdeményezésére, 1864–1866-ban épített zsinagóga a 
Leopoldstädter Tempel (magyarul Tempelgassei zsinagó-
ga, héberül טמפלגאסה בית הכנסת), azaz a bécsi nagy zsina-
góga másolataként készült el. A zsinagóga kontinuitást 
igyekezett képviselni más európai nagyvárosok, pl. Bécs, 
Drezda, Párizs zsinagógái és a bukaresti között. A má-
solatkészítés nem volt egyedülálló jelenség abban az idő-
ben, hiszen a zágrábi zsinagóga, a prágai Spanyol zsina-
góga és a krakkói Tempel-zsinagóga is hasonló mintára 
készült. (A Tempelgassei zsinagógát a Kristályéjszakán, 
1938. november 10-én lerombolták. Az 1945-ös felújítás 
óta funkcionál.) A Templul Coral jelenleg felújítás alatt 

áll, látogatni előreláthatólag 2013 második felétől lehet.
A megújulást jelképezi az a 2011-ben megjelent tel-

jesen új szefárd imakönyv is, melyet a Romániai Zsidó 
Hitközségek Szövetsége adott ki. A szidurban a héber 
szöveg mellett román fonetikus átírásban is szerepelnek 
az imák, amit román nyelvű fordítás követ – minősége 
hasonló a jól ismert Sámuel imája című imakönyvhöz. 
Európa egyetlen jiddis nyelvű színháza is Bukarestben 
található, igaz, a társulat töredéke zsidó származású, 
és a nézők zöme sem feltétlenül a közösség tagja.  Új 
projekt a tavaly megnyílt bukaresti Zsidó Közösségi 
Központ, amelynek helyi, kisebb változatai beindul-
tak Nagyváradon, Temesváron és Iașiban (Jászvásár) is. 
Erwin Simsensohn, a bukaresti zsidó hitközség 2009-
ben megválasztott 32 éves elnöke annak ellenére is op-
timista, hogy a zsidó közösség tagjainak mintegy hetven 
százaléka hetven év feletti. Úgy gondolja, hogy a romá-
niai zsidóságnak van jövője. Az utóbbi években az emig-
rációs ráta csökkent, sőt egyre több zsidó család települ 
vissza Izraelből. (Salamon Márton László: „Az idegen”. 
Szombat, 2010/12.) 

Templul Coral
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I. e. 332. sorsfordító év volt Perzsia, a Közel-Kelet és az 
egész ismert világ számára. Ebben az évben támadta ugyan-
is meg Nagy Sándor a Perzsa Birodalmat, amelyet – mé-
retéhez képest meglepően gyorsan – néhány év alatt térdre 
kényszerített. Ezzel a történelmi fordulattal megindult a 
hellenizmus terjedése, amely a görög kultúrát és a már ki-
forrott görög filozófiát tartalmazta. A görög vallás alapve-
tően többistenhiten alapszik, és a görög filozófia is néhány 
helyen másképp tekint a világra, mint a zsidó vallás. Nagy 
Sándor hódítása azonban nem sok változást hozott a zsidó 
nép számára, ugyanis Sándor a perzsákhoz hasonlóan biz-
tosította a zsidóság számára a vallási és belpolitikai önálló-
ságot. Sőt még ezenfelül egyéb kiváltságokat és kedvezmé-
nyeket is biztosított nekik, miután a zsidóság régi politikai 
ellenfelei, a szamaritánusok sikertelenül fellázadtak Sándor 
uralma ellen. Ez a kedvező időszak azonban nem tartott túl 
sokáig, mivel Nagy Sándor halálával a Hellásztól Indiáig 
terjedő birodalom darabjaira hullott, és Sándor egymással 
vetélkedő tábornokainak kezébe került.

Júdea először az egyiptomi székhellyel bíró Ptolemaioszok 
kezére került (i. e. 311.), azonban a szomszédos Szeleukida 
Birodalom, amely Mezopotámiát, Szíriát és Kis-Ázsiát 
foglalta magába, szintén igényt tartott a területre. A 
Ptolemaioszok alatt jelent meg a hellenizmus azonban ekkor 
még csak egy igen kicsiny, de gazdag kereskedőréteget érin-
tett, akik rendszeresen érintkeztek a görögökkel. Elkezdtek 
– elsősorban a külsőségekben – hasonulni a görög kultúrá-
hoz (öltözködés, nagyvárosi életmód, lazább erkölcsök, gö-
rög nevek stb.). Főleg a szíriai nagyvárosokban teret hódító 
hellenizmus erős ellenérzést váltott ki a zsidó vezetőkből, 
ugyanis abban a zsidó vallás és erkölcs pusztulását látták. 
A Ptolemaioszok azonban nem törekedtek a birodalmuk 
alá tartozó nem hellenizált népek „elgörögösítésére”, alat-
tuk a hellenizmus a már fent említett kis réteg magánügye 
maradt. A változást a Szeleukida Birodalom felemelkedé-
se és a zsidó területek i. e. 199-es meghódítása hozta. III. 
Antiokhosz egészen i. e. 190-ig nem változtatott a zsidó te-
rületeken megszokott hatalomgyakorláson, azonban ekkor 
csatát vesztett a rómaiak ellen, akik komoly hadisarc meg-
fizetésére kötelezték, ezt pedig a Szentély kincseiből akar-
ta megfizetni, így erővel kirabolták a Szentélyt. I. e. 176-
ban IV. Antiokhosz „Epiphanész” (földreszállt isten) lépett 
trónra. Antiokhosz Epiphanész két sikertelen egyiptomi 
hadjárata után felkelés tört ki ellene Jeruzsálemben, részben 
a Szentély korábbi kirablása miatt. Az uralkodó megtorlá-
sul megszállta a fellegvárat, ismét kifosztotta a templomot, 
leváltotta a főpapot, és egy erősen hellenista főpapot ültetett 

a helyébe. Végül i. e. 167-ben az ellenállás teljes letörésének 
céljából betiltotta a mózesi törvények gyakorlását, többek 
között a szombat megtartását és a brit milát. Ezenfelül kö-
telezővé tette a görög istenek tiszteletét és áldozat bemuta-
tását számukra. A görög isteneknek a legkedveltebb áldoza-
ta a zsidóság számára tiltott és tisztátalan disznó volt, ezért 
a király katonái erőszakkal kötelezték a zsidókat, hogy fo-
gyasszanak az ilyen áldozatok húsából.

I. e. 166-ig a nép kényszerűen tűrte az elnyomást, amikor 
is egy Modiin nevű városkában a helyi rabbi, Matiszjáhu és 
néhány híve rátámadt a katonákra, és a fellelkesült tömeg 
elűzte a király katonáit a városból. Ezután megkezdődött 
az önkéntesekből álló partizánháború a szeleukida katona-
ság ellen, amit a kormányzat eleinte nem vett komoly fe-
nyegetésnek. Azonban az ellenállás eme példája nagy töme-
gekben vonzotta az önkénteseket, így hamar tekintélyesre 
duzzadt a felkelő sereg. Matiszjáhu halála után a felkelés 
vezetését egyik fia, Júda vette át, akit sokan Makkabinak 
azaz „Pörölynek” hívtak. Makkabi vezetése alatt a felkelők 
katonai sikert sikerre halmoztak. Végül i. e. 164 decembe-
rében Júda Makkabi rajtaütésszerűen bevette Jeruzsálemet. 
A Szentélyből eltüntették a pogány kultikus tárgyakat, és 
kiszlév hónap 25-én nyolcnapos ünnep keretében azt újra 
felavatták. Innen ered a chanuka név, amely felavatást je-
lent. A rabbinikus hagyomány leírja, hogy a görögök kiűzé-
sekor mindössze, egy napra elegendő szent olaj maradt a 
Szentélyben, ami azonban csodás módon kitartott a nyolc-
napos felavatás során. I. e. 164-re a birodalmi sereg soroza-
tos balsikerei után Antiokhosz Epiphanész végül kénytelen 
volt visszavonni a zsidóság és a zsidó vallás elleni rendele-
teit, és általános amnesztiát hirdetett a felkelésben résztve-
vőknek. Júda Makkabinak azonban ekkor ez már nem volt 
elegendő, és a teljes függetlenség érdekében tovább foly-
tatta a harcot. A politikai függetlenségért vívott küzdelem 
azonban már nem egyesítette úgy a zsidóságot, mint a val-
lási elnyomás elleni harc. A szeleukida seregnek végül i. e. 
160-ban sikerült meglepnie, és Júda Makkabi nyolcszázad 
magával a hősi halált választotta a szír-görög sereggel szem-
ben. Testvérei azonban továbbvitték a harc családi öröksé-
gét, ami végül az i. e. 140-es évekre a teljes önállósághoz és 
függetlenséghez vezetett a zsidó állam számára.

Források
– Hahn István: A zsidó nép története

– Kertész István: Hellénisztikus történelem
– JospehusFlavius: A zsidók története

Chanuka és a 
makkabeus lázadás
Lengyel Dávid
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Rabbi Slomo Luria, Maharsal néven vált ismertté (Mo-
ré nu HaRav Slomo Luria – azaz Tanítónk Rabbi Slomo 
Luria). Korának egyik legismertebb talmudtudósa, taní-
tója és áskenáz döntéshozója volt.

1510-ben született neves rabbicsaládba Briskben (más 
források szerint Posenban), mely akkor Lengyelországhoz 
tartozott. Családfája visszavezethető egészen Rásiig, ro-
kona volt Rabbi Mose Isserles (Remo) és Rabbi Meir Katz-
enellenbogen, kortársa Joszef Karo, a Sulchán Á ruch szerzője.

Rav Slomo gyermekkorában elvesztette édesapját. 
Más választás nem lévén, anyja szülei házába költöz-
tek. Nem a barátaival játszott, mint más gyerek, hanem 
a tanházban és nagyapja könyvtárában tanult. Jesiva éve-
it Lublinban, Ostroban, Poznában töltötte. Még fiatal 
volt, mégis messzi földön híressé vált. Lengyel és lit-
ván városok rabbijává választották (Brisk, Ustra, Lublin). 
Lublinban tanházat alapított, az épületben, mely a nevét 
viselte (Maharsal sul) 3000 ember fért el. A szépségéről 
híres épület sértetlen maradt egészen a II. világháborúig.

A Maharsal szerény, de tüzes ember hírében állt. 
Állandóan önvizsgálatot tartott, kinevezett maga mellé 
egy kísérőt, hogy figyelmeztesse, ha nem helyesen csele-
kedett. Ilyenkor táleszba burkolózott és tisztelettel hall-
gatta az intelmeket. A Remo így írt róla: „olyan nagy, 
mint Sámmáj és olyan erkölcsös, mint Hilél.

Rav Slomo önálló gondolkodó volt, kritizálta kollé-
gái döntéseit és a döntéshozatal módját. Szerinte a tu-
dós minden generációban köteles összefésülni a talmudi 
forrásokat a toszefistákkal egé-
szen az adott korig elemezve min-
den véleményt és így kell egy meg-
alapozott következtetésre jutni. 
Rokonát, Remot se kímélte, ami-
ért filozófiát és világi ismerete-
ket tanult, valamint amiért írása-
iban nyelvtani hibákat követett el. 
Kritikáit mindig a szenvedélyes igazságkeresés fűtötte.

Egyik fő műve a Jám sel Slomo, mely a Talmud 16 
traktátusát kommentálja. Azonban ebből csak 7 traktátus 
kommentárja maradt fenn. Ebben a művében a háláchá 
mélységeit kutatta, nem elégedett meg a törvényekkel, az 
eredetükkel is tisztában akart lenni. Idézi a különböző vé-
leményeket, értékeli azokat és így von le következtetése-
ket. A könyv bevezetőjében utal a következő történetre: 
Egy éjszaka a Talmud tanulmányozása közben észrevette, 
hogy a gyertya már csak fél órára elegendő. Szomorú volt, 
mert egész éjjel szeretett volna tanulni. Végül a gyertya égett 

egész reggelig és ezt ő az Örökkévaló csodájának vélte, egy 
jelnek, mely arra ösztönözte, hogy folytassa munkáját.

Másik jelentős munkája a Chochmát Slomo című Talmud 
kommentár. Abban az időben a Sász (Talmud) nyomtatott 
szövege sok pontatlanságot tartalmazott. Maharsal szerint 
emiatt sok hibás halachikus döntés született. Nagy precizi-
tással vizsgált meg minden egyes betűt a Talmud nyomtatott 
kiadásaiban és Rási, a Toszfot és a Risonim (Rambam, Rif, 
Ran, Ros) kommentárokban is. Kommentárjait később a fiai 
adták ki Chochmát Slomo címen. A ma használatos Sász 
szövege nagymértékben Maharsal munkájának köszönhető.

Harmadik könyve a hozzá intézett háláchikus kérdé-
sekre adott válaszaiból készült. Világosan érvelt, az igaz-
ságot kereste és a Tóra tiszteletét. Érzékenyen reagált a 
zsidóság nehézségeire.

A Jám sel Slomoban említi, hogy sokan érdemtelenül vi-
selik a „morénu” és a „harav” címet, úgy nevezi őket: „kis 
rókák, akik szándékosan kárt tesznek az Örökkévaló szőlő-
jében.” Szerinte a „morénu”cím csak azokat illeti meg, akik-
nek a Tóratanulás az elsődleges és kizárólagos elfoglaltsága, 
akik alaposan elsajátították a Sászt és kommentárjait, akik 
egy rabbi közreműködésével tanulták a Sulchán Áruchot. 

A következő történet egy olyan emberről szól, aki 
Maharsal szerint kiérdemelte a morénu címet: A Maharsal 
tanháza alatt volt egy zöldségesbolt, aminek a tulajdonosa 
egy szerény zsidó ember volt, akit Reb Avrohomnak hívtak. 
Egy este Maharsal hallotta, hogy Reb Avrohom elmélyedve 
Talmudot tanult. Lement hozzá és kérdést tett fel neki a té-

mában. Reb Avrohom először nem akart válaszolni, mond-
ván, hogy ő nem egy rabbi. De a Maharsal ragaszkodott 
hozzá, így nem utasíthatta vissza. A boltos briliáns válasza 
lenyűgözte Maharsalt és attól kezdve rendszeresen együtt 
tanultak. Reb Avrohom, azonban továbbra is csak egy egy-
szerű embernek tartotta magát. Mielőtt a Maharsal meghalt, 
meghagyta, hogy a közösség a boltost nevezze ki rabbijának, 
mivel hogy ő igazán érdemes rá.

A Maharsal 1573-ban hunyt el Lublinban. A sírkövén 
olvasható szöveg megemlékezik a korabéli és későbbi zsi-
dóságra gyakorolt hatásáról.
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Maharsal, a lublini rabbi
G. Sz.

olyan nagy, mint Sámmáj 
és olyan erkölcsös, mint Hilél
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Vajon miért hívják a legismertebb zsidó ünnepet 
„chanukának”? Honnan ered az elnevezés és milyen mé-
lyebb kabbalisztikus jelentések rejlenek mögötte?

1.
A chanuka név arra a történelmi tényre való emlékezés, 
hogy a zsidó harcosok kiszlév hó 25-én megpihentek – 
chánu (a chanuka szó első három betűje) – a szír-görögök 
ellen folytatott harcban. Huszonöt a hagyományos héber 
számozás szerint „káf-hé”, ami megfelel a Chanuka szó 
utolsó két betűjének.
(forrás: Kol Bo; Abudraham; Tur; Ran)

2.
A héber chén szó (amelyet a chanuka szó első két betűje 
alkot) jelentése kegyelem. Éppen ezért a chanuka elneve-
zés arra is célozhat, hogy a zsidó harcosok kiszlév hó 25-
én isteni kegyelemre leltek. 
(forrás: Noam Elimelech)

3.
A chanuka elnevezés egyik legnyilvánvalóbb jelentése a 
Szentély központi helyén álló oltár újjáavatásával és fel-
szentelésével kapcsolatos. A Talmudban (Ávodá Zárá 
52b) azt tanuljuk, hogy a hasmóneusok eltávolították az 
oltár köveit, amelyeket korábban a görögök bálványimá-
dással szentségtelenítettek meg, és a helyükre új oltárt 
építettek. Ezért hívjuk az ünnepet chanukának, melynek 
jelentése újjáavatás, újjászentelés. 
(forrás: Maharsa kommentárja Sábát 21b; lásd még: 
Makkabeusok I. könyve 4:44–9 és Makkabeusok II. könyve 
10:2–4.)

4.
A chanuka név utal a Második Templom felavatására is, 
amely majdnem ugyanezen a napon történt. (lásd Chágáj 
könyve 2:18.) Ezért is hív-
juk a menóra fényének – 
több emberöltővel később, 
de ugyanebben az idő-
szakban történt – csodáját 
chanukának.
(forrás: Rabbi Yaakov 
Emden)

5.
A név emléket állít egy másik felavatásnak is, amely szin-
tén kapcsolódik kiszlév hó 25-hez, a 40 évig tartó siva-
tagi vándorlás során ugyanis ezen a napon fejeződött be 
a szent hajlék építése. Bár a munkálatok ekkor befeje-
ződtek, a pusztai Szentélyt csak később, niszán hónap-
ban avatták fel, mert az Örökkévaló – ahogy a Midrás 
írja – kombinálni akarta a Hajlék felavatásának örö-
mét niszánnal, Izsák ősatyánk születésének hónapjá-
val. Később azonban az Örökkévaló megtérítette a kárt 
„kiszlév hó számára”, amelyben a munka ténylegesen be-
fejeződött, méghozzá nem mással, mint jóval később, a 
chanuka csodájával. Ez az oka annak is, hogy a chanuka 
nyolc napja alatt esedékes tóraolvasáskor azt a bibliai fe-
jezetet olvassuk, amely a törzsek vezetői által a pusztai 
Szentély felállításának tiszteletére bemutatott áldozatok-
kal foglalkozik. (Nászó hetiszakasz, 4Mózes, 7.) 
(forrás: Shibbolei HaLeket)

6.
A chanuka szóval arra a tényre is utalunk, hogy a 
chanukai lángok meggyújtásának menetében Hillél isko-
lájához tartjuk magunkat. Hillél szerint az ünnep első es-
téjén egy lángot kell gyújtanunk, majd minden azt követő 
estén eggyel többet (ellentétben Sámáj tanításával, amely 
szerint nyolc lánggal kezdünk, és minden este egyet elve-
szünk). A „Nyolc Láng, és a Háláchá Hillél Iskoláját kö-
veti” mondat (Chet Nérot Veháláchá Kevéit Hillél) kezdő-
betűi összeolvasva a chanuka szót adják. 
(forrás: Abudraham; Ateres Zekeinim; Pri Megadim)

7.
A Kabbala szerint a chanukai lángok meggyújtásának 
idején megtapasztalhatjuk egy kis részét az or hágánuz 
pompájának, amely nem más, mint a Teremtés pilla-
nata óta rejtett fény – a Messiás fénye. Emiatt is hívjuk 

az ünnepet chanukának, 
mert az egyben készülő-
dés (chinuch) is az elrendelt 
messiási megváltásra. 
(forrás: Bnai Yisas’char)

fordítás · Kovács András
forrás · innernet.org.il

a „chanuka” név eredete
Rabbi Nosson Scherman
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Honnan tudhatjuk, hogy a szóbeli tan a történelem folya-
mán nem lett megmásítva? Aki valaha is belenézett már a 
Talmudba, két fontos dolgot vehetett észre. Az egyik, hogy 
bármelyik oldalra is lapozunk, Bölcseink mindig vitatkoz-
nak. Az járhat a fejünkben: mi folyik itt? Hogy vegyük 
komolyan ezt a könyvet, ha a rabbik semmin sem képe-
sek megegyezni? A második, amit észrevehetünk, az, hogy 
a talmudi viták mindig a lehető legszőrszálhasogatóbbak. 
Ezek az emberek a generáció vezetői! Miért foglalkoznak 
annyit ilyen jelentéktelen dolgokkal?

Egyrészt állandóan vitatkoznak. Másrészt ilyen lénye-
getlen dolgokról vitáznak. Ez egy kissé önellentmondás.

Valójában ez az összes vita apróságokról szól. Innen 
a kifejezés: „talmudi szőrszálhasogatás”. De maga az a 
tény, hogy rabbik ilyen jelentéktelen dolgokon vitatkoz-
nak, valami nagyon lényegeset mutat nekünk: minden 
fontos kérdésben egyetértenek!

Maimonidész azt mondja (Misné Torá, Mamrim 1:3): 
ami az eredeti törvényeket illeti, soha nem volt semmi-
lyen nézeteltérés. Amikor volt ilyen, akkor biztosak lehe-
tünk benne, hogy nem Mózesig visszanyúló hagyomány-
ról volt szó. A hermeneutikai elvek alapján meghozott 
szabályok, ha a Szanhedrin valamennyi tagja egyetértett 
velük, kötelező érvényűek lettek. Ha véleménykülönbség 
jelentkezett, a Szanhedrin a többség után ment, és az ő 
nézetük szerint döntött. Ugyanez volt érvényes a rende-
letek, előírások és szokások esetében.

Az esküvői példa
A Talmudban (Kidusin traktátus) találunk egy vitát az 
esküvői szertartásról. A vőlegénynek pénzbeli ajándékot 
kell adnia a menyasszonynak a hüpe (esküvői baldachin) 
alatt. A Talmud azt mondja, hogy ennek a „legkisebb 
egység értékűnek” kell lennie – és ezt a kifejezés értel-
mezéséről szóló vita követi. Mai viszonyokra lefordítva 
Sámmáj szerint a „legkisebb egység” egy dollárt jelent, 
Hillél szerint egy pennyt.

A Talmud következő néhány oldalán a Bölcsek oda-
vissza vitáznak: dollár, penny, dollár, penny. Ez a vita 
még 2000 év elteltével is zajlik! És hát valljuk be, ez telje-
sen elméleti jelentőségű vita – hiszen ki adna a menyasz-
szonyának egy dollárt vagy egy pennyt? Hillél és Sámmáj 
egyetértenek abban, hogy kell esküvői szertartást tarta-
ni. Egyetértenek abban, hogy kell egy baldachin, egy 
ketuba, két tanú és a tanúknak bizonyos kritériumoknak 
kell megfelelniük. De erről a 99%-ról, amiben egyetér-
tenek, nem olvasunk. Csak arról a vitáról, hogy mennyit 
kell adnia a vőlegénynek. A rabbik annyira gondosak és 
alaposak voltak, hogy amikor a legkisebb véleményeltérés 

is felmerült, nem hagyták annyiban. A nagy dolgokban 
egyetértenek. Csak a kis részletek képezik vita tárgyát.

Rabbikonferencia
A zsidóság alapvetése, hogy a szóbeli tant Mózes vette át 
a Szináj-hegyen. De képzeljük csak el azt, hogy mondjuk 
a szóbeli tan nem a Szinájról jött, és valamikor, pár ezer 
évvel ezelőtt rabbik egy csoportja összeült, hogy megír-
ják a Talmudot, és úgy adják elő, mintha az I-tentől szár-
mazott volna.

Képzeljük el, hogy 50 rabbi ül egy nagy teremben, és az 
elnök feláll: „Rendben, akkor lássuk. Miről szóljon a szó-
beli tan? Mondjuk a heti tóraolvasásról a zsinagógákban? 
A jutalom-büntetés fogalmával?” Mindenki egyetért.

 Elérnek a házassági szertartás témájához. Megvitatják 
az alapvető dolgokat: baldachin, ketuba, tanúk – min-
denki egyetért. „Akkor mondjuk, a vőlegénynek adnia 
kell a menyasszonynak egy ajándékot. Mennyi legyen az 
értéke?” Hillél azt mondja: „Egy penny.” Sámmáj: „Egy 
dollár.” Heves vita tölti be a konferenciatermet.

 Mi folyik itt? Heti tóraolvasás, rendben. Jutalom és 
büntetés, mindenki egyetért. De amikor egy pennyről 
vagy egy dollárról van szó, vitáznak. Hát nem lehetett 
volna megfelezni, és 50 centet mondani?

 Nem. Mert a zsidóság nem alkuszik meg az igazsággal 
kapcsolatban. Nem nyeljük le a legkisebb részletet sem – 
pláne nem az egész vallást.

A zsidó gondolkodás
A kritikus, független gondolkodás és igazságkeresés 
minden zsidó alaptermészete. Hány nagyobb politikai 
párt van Amerikában? Gyakorlatilag kettő. Kanadában? 
Négy. Angliában? Öt. Olaszországban? Kilenc.

Izraelben tizenhét nagy párt van, beleértve négy kom-
munista pártot. 

Az Egyesült Államoknak 300 millió lakosa van és csak 
két pártra van szüksége. A picike, hétmilliós Izraelnek 17 
politikai pártja van. Ez nem véletlen. Ilyen a zsidó nép. 
Elkötelezettek a nézetek iránt, és nem engednek belőlük. 
Végül is az Isten a Tórában is nyakas népnek hívja őket. 
Nevetséges azt mondani, hogy „a rabbik együtt fundálták 
ki ezt az egészet. Mindenben megegyeztek, kivéve eze-
ket a kis részleteket.” És még elrugaszkodottabb ötlet azt 
gondolni, hogy Bölcseink rá tudtak volna erőltetni egy 
ál-szóbelitant az egész zsidó népre!

fordítás · D.Ch.
forrás · aish.com

Aish HaTorah’s Discovery Seminar

a továbbadás folyamata
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Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy jelen lehet-
tem a Siratófalnál Natan Sharansky üdvözlésénél, amikor 
kiszabadult szibériai fogságából. Semelyikünk sem tudja 
elképzelni, miken mehetett keresztül, amiket kibírt vala-
hogy erővel, lélekkel és bátorsággal, és nem adta át magát 
a kétségbeesésnek.

Hogyan lehetett, hogy abból a pokolból jőve képes volt 
nevetni, táncolni, akkora élvezettel és olyan kedvesen be-
szélni és mosolyogni az egész világra? Miért nem merült 
el a nyomorban annyi magánzárkában töltött év után, az 
emberi brutalitás eredményeként?

Bármi volt is az, képessé tette arra, hogy elmenekül-
jön Oroszországból a hite segítségével, amelyre nekünk 
is szükségünk lenne, hogy szembe tudjunk nézni saját 
csalódásainkkal. Egy ezek közül az, amikor olyan embe-
rekkel kell szembenézni, akiknek a lelki világa „érzelmi 
Szibériához” hasonlít. Ugyan nem hasonlítható ez azok-
hoz a kínokhoz, amelyeken Sharansky ment át, de a szív 
fájdalma itt is elmondhatatlan.

Van egy jelenet a Hegedűs a háztetőnben, amikor Tevje 
kérdezi a feleségét, hogy „Szeretsz?”

Erre az ezt válaszolja: – Milyen kérdés ez? Nem mo-
som a ruháidat, stoppolom a zoknidat?!

– Nem erre gondoltam – mondja Tevje. – Azt szeret-
ném tudni, hogy szeretsz-e.

– Nevelem a gyermekeidet, főzők rád, nem elég ez?
Tevje aztán óriási fájdalommal néz rá: – Nem… Azt 

akartam tudni, tényleg szeretsz-e.
De a feleség – keményen dolgozó, tisztességes asszony 

– nem érti, mire gondol a férje. Tevje ekkor már teljesen 
letörnek és magányosnak tűnik, ahogy küzd az érzéssel, 
amelyet sosem fog tudni kifejezni feleségének. Ezt hív-
ják úgy, hogy „C. P. párkapcsolat” (cold and polite – hi-
deg és udvarias).

Maimonides (Hilch. deot 1:4) beszél egy emberről, 
aki „érzések nélküli halott”. Esszéjében Rabbi Samson 
Raphael Hirsch is beszél valakiről, aki olyan gyakran tar-
totta vissza az érzelmeit, hogy a szíve kővé vált. Legyen 
az családtag vagy ismerős, vagy bárki a környezetünkben, 
valakit biztos ismerünk, akinek „kőszíve” van. Félelmetes 
jelenség ez, mert tudjuk, hogy az ilyen emberhez nem le-
het közel kerülni. Ez nem más, mint timtum hálév (a szív 
megkeményítése), amely esetben nincs sem bocsánat, sem 
könyörület, sem együttérzés.

A timtum hálév betegség, amelyet nem mindig lehet 
rögtön felismerni. Ha szemben találod magadat egy „ér-
zelmi Szibéria” esettel, akkor ne rejtsd el az érzéseidet, a 
fájdalmadat, a csalódottságodat. Ne hidd azt, hogy nincs 

jogod érezni, és Te vagy az, akinek változnia kellene, 
vagy hogy az idő majd mindent megold. Ez igazi veszte-
ség, olyan, mint a halál – néha még rosszabb is, mert élő 
tested állandóan azokra a reményekre emlékeztet, ame-
lyek sohasem teljesülhetnek.

Sámuel könyvében Chana férje azt mondja neki, hogy 
boldognak kéne lennie, hogy ilyen remek férje van, és 
nem szabadna szomorkodnia a gyermektelenség miatt. 
Erre Chana azt válaszolja, hogy az egyik nem kárpótolja 
a másikért. Így van a mi életünkben is. Egy fontos kap-
csolat elvesztése heget hagy a szívünkön.

„Boldog, aki elégedett a részével” – olvashatjuk az 
atyák bölcs tanításaiban, és úgy kell élnünk, hogy ezt a 
mindennapjainkban is elmondhassuk. Azt tanácsolom az 
„érzelmi Szibéria” típusú esetekkel kapcsolatban, hogy 
mindig használják a pozitív megerősítést. Ez azt jelenti, 

hogy legyünk őszintén hálásak a legkisebb kedvességért 
is, mert abban a pillanatban a másik személytől ez a leg-
több, ami kitelik. Lehet, hogy úgy érzed majd, hogy csak 
„morzsákat” kapsz, de annak az embernek talán olyan 
nehéz adni, hogy ezek a morzsák is egy egész kenyérnek 
számítanak.

Ne erőltesd magadat senkire. Ha tényleg rá akarsz jön-
ni, hogy a másik személy milyen érzelmi szinten van, ak-
kor ne kezdeményezz beszélgetést egy pár napig. Ne hívd 
fel – hagyd, hogy ő hívjon. Éreztesd, hogy érdekel, de az-
tán vonulj vissza. Hagyj a másiknak teret és szabadságot!

Talán a Te saját túlzott elégedetlenséged és panasz-
kodásod fordította magukba őket eddig. Most, hogy ke-
vésbé érzik fenyegetve magukat, talán maguktól elkez-
denek nyitni feléd. A másik esetben viszont lehet, hogy 
arra jössz rá, hogy remekül megvan hetekig-hónapokig 
mindenfajta személyes kommunikáció nélkül. Ebben az 
esetben el kell fogadnod, hogy nem akar többet ettől a 
kapcsolattól.

Egy igaz „szibériai” nem fog terápiára menni. Úgy 
gondolja, nincs rá szüksége.

Fordítás · Fodor Tamar
Forrás · innernet.org.il

érzelmi szibéria 
Miriam Adahan
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nincs sem bocsánat, 
sem könyörület, sem 
együttérzés
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Az ezzel a címmel a Magyar Zsidó Múzeumban 2012. 
november 13-ig látható kiállítás azoknak a magyar zsi-
dó sportolóknak állít emléket, akik sportsikereikkel – 
mindenekelőtt olimpiai eredményeikkel – örökre beír-
ták nevüket a magyar sport, tágabb értelemben a magyar 
kultúra történetébe. Olyan sportolók és sportmecénások 
pályafutását mutatjuk be, és tárjuk mementóként a ma-
gyar és a külföldi látogatók elé, akik sportsikereik révén 
(néhányan egyéb tevékenységük miatt is) koruk valóságos 
ikonjaivá váltak.

Ők tizenöten annak a magyar történelmi kornak a 
gyermekei (korszakhatárokként megközelítőleg az MTK 
1888-as megalakulása, illetve az 1956-os melbourne-i 
olimpia szolgálnak), amikor a sport a hatalmas pozitív 
energiákat felszabadító asszimiláció egyik terepévé vált, 
majd – különösen az első világháborút követően – az egy-
re nyíltabb politikai és hétköznapi antiszemitizmus szín-
terévé lett.

Hajós Alfréd, Kronberger Lili, Barna Viktor és társa-
ik életpályája azért példaértékű, mert fantasztikus sport-
sikereiken kívül az élet más területein is maradandót al-
kottak, életük előremutató pozitív üzenet.

Braun „Csibi” József, Brüll Alfréd, Weisz Árpád, 
Petschauer Attila, Kabos Endre és a többi, a nemzet 
kedvenceiként ünnepelt sportoló életútja abban közös, 
hogy származásuk miatt nemzetük cserbenhagyta őket. 
Sorsuk az ünnepelt sztárokéból tragikus zsidó sorssá, 
magyar zsidó sorssá lett. Ők ma jeltelen sírban nyugodnak.

Elek Ilona, Székely Éva és Keleti Ágnes azt a fiatalabb 
nemzedéket képviseli, amelynek ragyogó pályafutása már 
a második világháború előtt kezdődött, akik csodával ha-
táros módon túlélték a holokausztot, és akiknek sikerült 
újrakezdeni és ismét a legmagasabb csúcsokra jutni.

Az itt bemutatott sportolók kiválasztása nehéz feladat 
volt, rengeteg más példát is említhettünk volna. Zsidóság 
és sport bemutatásában mindenekelőtt arra kerestünk vá-
laszt, mi lehetett az oka annak, hogy a sport világában 
ilyen mértékű volt a zsidók számaránya, mivel magyaráz-
hatjuk azt, hogy a melbourne-i olimpiáig a magyar olim-
piai érmék közel egyharmadát, ebből az aranyak mintegy 
felét zsidó származású sportolók nyerték.

Ők tizenöten magyar zsidó sportolók, sportmecéná-
sok és sportvezetők voltak, rendkívüli emberek, akik 
rendkívüli teljesítményeket vittek véghez. Történetük a 
hit, az akaraterő, a tehetség és a küzdőszellem fantaszti-
kus kombinációjának története. Legendás pályafutásuk, 
olimpiai és világbajnoki sikereik messze túlmutatnak a 

sport világán: egy nemzet hősei voltak, többen közülük 
koruk valóságos bálványai. Ragyogó példájuk rácáfolt a 
zsidókat évszázadok óta övező sztereotípiákra, miszerint 
a zsidó gyenge, fizikai teljesítményre alkalmatlan.

A sportban mindenáron győzni akartak, az életben – a 
két világháború közötti Magyarország fasizálódó politi-
kai-társadalmi közegében – ez többségüknek nem sike-
rült. Legendás történeteiket megismerve sokat tehetünk, 
hogy a legenda része legyen az életünknek, kultúránk-
nak. Sikereik ma is velünk élnek, és erőt adnak.

A kiállítás – az egyes sportolók portréjának bemutatá-
sa – kiegészül a Magyar Sportmúzeum jóvoltából bemu-
tatott tárgyakkal, Kronberger Lili korcsolyájával, Fuchs 
Jenő és Petschauer Attila kardjával és sisakjával, Barna 
Viktor pingponglabdáival, Kabos Endre cigarettatárcá-
jával stb.

A Zsidó Múzeum negyedik termében megemlékezünk 
az MTK és a VAC rövid történetéről, melyet eddig ke-
véssé ismert eredeti fotók és tárgy illusztrálnak.
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„egykor nekik szólt
a himnusz”

Faragó Vera
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A zsidó konyha rejtelmei 

kóser molekuláris gasztronómia 
Kürti AdriennG
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A XX. század talán legmeglepőbb ételeit a molekuláris 
gasztronómia receptjei között találjuk. A gasztronómia és 
a fizikai-kémiai kísérletek és újítások fúzióját egy magyar 
származású tudós, Nicolas Kurti alkotta meg. A fizikus 
1908-ban Kürti Miklósként született, majd a zsidótör-
vények elől Párizsba, Berlinbe, majd Oxfordba költözött. 
1945-ben részt vett az atombomba fejlesztésében, nevéhez 
fűződik az egyik urándúsítási módszer. A háború után fi-
zikaprofesszorként dolgozott, majd 1969-ben nagy hatá-
sú beszédet tartott, melyben új „diszciplínát” fogalmazott 
meg, a molekuláris és fizikai gasztronómiát, melyet köve-
tői később molekuláris gasztronómiának rövidítettek le.

A receptek újrafogalmazták a konyhaművészet recept-
jeit: matematikai egyenletekkel írják le bennük a hoz-
závalók mennyiségét (több variánsra lebontva), és olyan 
kifejezéseket használnak, amelyek igen meglepők egy át-
lagos szakácskönyvhöz képest: „egy P termék akkor te-
kinthető sikeres recept eredményének, ha társul egy meg-
határozott hipervolumenen belüli ponthoz…”

A molekuláris gasztronómia receptjeiben megtalálha-
tók a természettudomány felfedezései és újításai, mint 
például a mikrohullámú sütő, analitikai pontosságú mér-
leg vagy az indukciós főzőlap.

Az ételek állaga és gyakran mennyisége is meghökkentő, 
gyakran a klasszikus ízek igen meglepő formában, sokszor 
agar-agar vagy zselatin segítségével újraalkotva mint műalko-
tások jelennek meg a tányéron, és az ínyencek komoly össze-
geket fizetnek értük a világ legjobbnak tartott éttermeiben.

MOLEKULÁRIS FEKETE-ERDŐ
tejes recept

Hozzávalók
A piskótához
120 g tojásfehérje, 80 g tojássárgája, 60 g fehérliszt, 
80 g porcukor, 15 g cukrozatlan kakaópor, flakonos tejszínhab

A meggybonbonhoz
400 g meggyhúspüré, 50 ml cukor és 50 ml víz összefőzve, 
30 g citromlé, 10 g tejpor

A kérgesítéshez
2,5 g AlgiZOON (nátrium-alginát), 500 ml szűrt víz

A csokiszálakhoz
50 g fekete étcsokoládé, 25 g MaltoZOON (tápióka-mal to-
dex trin), fél csipet só

A piskóta hozzávalói habossá keverjük, majd a teljesen 
habos állag eléréséig a tejszínhabbal óvatosan összefor-
gatjuk, és műanyag tálba tesszük. Mikrohullámú sütőben 
800 W-on 30-40 másodperc alatt elkészítjük a piskótát. 
Körbevágva vesszük ki a formából.

Egy tálban összekeverjük az AlgiZOON-t a vízzel. A 
meggyes részhez turmixoljuk össze a meggyvelőt, és az 
összes többi hozzávalót. A meggyes folyadékot töltsük 
fagyasztós szilikonformába, és teljesen fagyasszuk le. A 
mélyhűtőből kivéve egyesével áztassuk 30 másodpercre a 
fagyott meggybonbonokat az AlgiZOON-os keverékbe. 
Ekkor kialakul a meggyszirup külső burka, majd tálalásig 
tartsuk őket sima vízben.

A csokoládészálakhoz olvasszuk meg egy tálban a cso-
kit, majd mérjük bele a MaltoZOON-t és a sót. Egy hab-
verővel lassú mozdulatokkal addig keverjük, míg teljesen 
szálas állagú nem lesz a keverék.

A tányérra festményszerűen helyezzük el az elemeket 
és díszítsük tejszínhabbal, mentalevelekkel és csokoládé-
reszelékkel.

MOLEKULÁRIS ZSELÉS CUKORKA
párverecept

Hozzávalók
3 ml színes gyümölcsszirup (gyümölcsből vagy szörpből), 
1,5 g agar-agar, 100 ml szűrt víz

A gyümölcsszirupot összekeverjük a digitális mérle-
gen lemért agar-agar-porral. Hozzáteszünk 100 ml vi-
zet, majd az egész oldatot felforraljuk (lehetőleg induk-
ciós főzőlapon). 1 percnyi forralás után 2-3 percig hűlni 
hagyjuk az elegyet. Óvatosan formákba öntjük, és a teljes 
kihűlésig és megszilárdulásig a cukrokat nem mozdítjuk, 
mert ekkor könnyen törnek. 

Ha szükséges, még a keverésnél fruktózzal édesítjük 
– ízlés szerint – az alapoldatot. Keményebb típusú zselés 
gumicukrok készíthetőek a recept alapján. Lágyabb tí-
pushoz kevesebb agar-agarra van szükség.

Jó étvágyat!
Az írás a JMPoint a Zsidó Közösségért Közhasznú 

Alapítvány támogatásával jelent meg. Még több re-
cept: www.zsidokonyha.hu
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„Ezek Jákob nemzetségei, József tizenhét éves korában 
legeltette testvéreivel a juhokat, bojtár volt Bilha és Zilpa, 
atyja feleségeinek fiai mellett, és József rossz híreket ho-
zott felőlük atyjukhoz. Izrael jobban szerette Józsefet, 
mint többi fiait, mert öregségének gyermeke volt és csi-
náltatott neki egy tarka köntöst. Mikor testvérei lát-
ták, hogy atyjuk őt jobban szereti, mint többi testvéreit, 
meggyűlölték és nem tudtak vele barátságosan beszélni.” 
(1Mózes 37:1-4)

A testvérféltékenység minden szülő rémálma, és József 
története a prototípusa ennek. 

A „mese” itt is több részletet kínál, amit érdemes kö-
zelebbről megnéznünk. József már tizenhét éves volt és 
József mindezen időszak alatt Jákob különleges figyel-
mét élvezte. Hogy miért szerette jobban Jákob Józsefet? 
Először is a kedves feleségtől a szülők időskorában szü-
letett első fiú. Ez már önmagában elegendő ok lenne, de 
emellett nagyon szorgalmasan tanult, okos volt és Jákob 
magára ismerhetett benne. Jákob úgy érezte spirituális 
küldetését József viheti majd tovább, ezért különösen sok 
időt töltött fia tanításával. Csak neki tanította meg azo-
kat a törvényeket, melyeket Jákob maga Sém (Noé fia) és 
Éver (Sém dédunokája, aki megtagadta Bábel tornyának 
építésében való közreműködést) jesivájában tanult. Minél 
többet tanította Jákob Józsefet, annál jobban szerette és mivel 
különlegesnek tartotta az apja, azzá is vált. Nem véletlen 
hát, hogy József tizenhét éves korában merül fel a mon-
dat, hogy Jákob jobban szerette Józsefet. Vagyis, amikor 
már a sok közös tanulás, a sok figyelem megerősítette a 
kölcsönös ragaszkodást közöttük. Javasolhatom szülők-
nek, ha valamelyik gyermekükkel nehezebben boldogul-
nak, próbáljanak sok-sok figyelmet adni neki és külön-
legesnek látni a gyermeket. Kis idő elteltével a kapcsolat 
harmonizálódik közöttük. Ha a szülő hisz gyermeke külön-
legességében és képességeiben, a gyermek felnő a szerető szü-
lő elvárásaihoz. Persze nem irreális iskolai eredményekre 
gondolunk, hanem emberi nagyságra, szorgalomra, ki-
tartásra, jó szívűségre stb. És ez sajnos visszafelé is igaz. 
Ha a gyermeket úgy látjuk és láttatjuk magát, mint aki 
folyton megbukik az élet tesztjein, ezzel kudarcra ítél-
jük. Ennél már csak az a rosszabb, ha az egyiket pozitív 
irányba determináljuk, míg a másikat a kudarc felé és ez-
zel még a testvérféltékenységet is generálunk.

De térjünk vissza eredeti történetünkhöz! József rossz 
hírt visz testvérei felöl, ma azt mondanánk árulkodott. 
Azt hihetnénk, hogy hallgatott Jákob ezekre a plety-
kákra és a többi fiával összevetve még jobban szerette 

Józsefet, de nem így van. A Tóra világosan írja le az árul-
kodás után, hogy Jákob jobban szerette Józsefet, de azt 
is megmondja, hogy miért és az ok nem az árulkodás! 
Mi is tanulhatunk ebből. Nagyon vigyázzunk azzal, hogy 
mennyit adunk a testvérek egymásra való árulkodásának te-
ret! Mert bár Jákob nem hallgatott Józsefre, a testvérek 
mégis féltek attól, hogy rossz fényben látja őket Jákob és 
ez a félelem nem segítette a testvérek kölcsönös szerete-
tének kialakulását. 

A testvérféltékenység azonban nem merül fel egészen 
addig, amíg Jákob tarka köntöst nem ad Józsefnek! A tar-
ka köntös fizikai síkon való megkülönböztetést jelentett. A 
testvérek nem irigykedtek Józsefre egészen addig, amíg 
státusza csak több tanulást jelentett, több együtt töltött 
időt Jákobbal. Minden gyermeket a maga útján kell ne-
velni, és a spirituális út Józsefé volt leginkább. Ezt el tud-
ták fogadni a testvérek. De a tarka köntös már fizikai 
síkon való megkülönböztetést jelentett, ami egyenesen 
vezetett a testvérféltékenységhez! Jutalmat adott József 
belső tehetségéért és szorgalmáért, amiért pedig külön 
jutalom nem járt, még akkor sem, ha Jákobhoz ezek a ké-
pességek álltak a legközelebb, így érthetően ezeket érté-
kelte legtöbbre. Hiszen a többi testvér is mindent megtett 
saját belső tehetségük és képességükhöz mérten a család 
boldogulásáért. A tarka köntös az első szülött fiú jelké-
pe lehetett, de ma ez lehet, a drágább és több ajándék, a 
szebb és több ruha, csokoládé vagy bármi más. A Talmud 
(Sabat 10b, Megilla 16b) egyértelműen összeköti a tarka 
köntöst a testvérféltékenységgel, ami egészen az egyipto-
mi rabszolgaságig vezető következményekkel járt és óva 
inti a szülőket attól, hogy gyermeküket ilyen formában 
megkülönböztessék. Vagyis bölcseink szerint a testvér-
féltékenység alapját gyakran a szülő viselkedése szolgál-
tatja.

Nem könnyű úgy egyformán szeretni és kimutatni szerete-
tünket több gyermekünk felé, hogy közben minden gyermeket 
a neki megfelelő belső indíttatások szerint a saját útja szerint 
neveljünk. Hiszen van helye a különbségeknek a nevelés-
ben, de nem a favorizálásnak. Ha a testvérek között félté-
kenység lép fel, vizsgáljuk meg saját attitűdünket!

Részletekben felhasznált forrás: Rosally Saltsman: 
Parenting by the book, Targum/Feldheim, 2003 és 

Rabbi Yisroal Pesach Feinhandler: Beloved Children, 
Feldheim Publisher, 1997
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a testvérféltékenység 
elkerülése

Panyiné dr. Ábrahám Zita
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K A hercegnő és a kutya
Panyiné dr. Ábrahám Zita

Sámuel istenfélő zsidó ember volt, aki nagyon szerette 
a szombatot, amelyet minden héten különös szeretettel 
várt. Egész héten próbált pénzt félretenni, hogy valami 
különleges finomságot vehessen szombatra a családjának, 
ezzel is kifejezve, hogy mennyire tiszteli azt. Egy héten 
azonban annyira nem volt munkája, hogy nem tudott 
semmit félretenni, és félő volt, nem lesz miből ételt ven-
ni a családjának szombatra. Kiment az erdőbe, és hango-
san imádkozni kezdett: kérlek Örökkévaló, segíts meg! 
Add, hogy pénzt találjak valahogy, amiből kellő tiszte-
lettel előkészülhetek a Te szent szombatodra! Újra és újra 
elmondta az imáját, miközben bolyongott az erdőben, de 
biztos volt benne, hogy az Örökkévaló meghallgatja imá-
ját. Miközben Sámuel imádkozott, megjelent egy nagy 
kutya, és Sámueltől nem túl messze követni kezdte őt. 
Sámuel irányt váltott, de a kutya követte, felgyorsította 
a lépteit, ám a kutya nem maradt el tőle. Sámuel aggód-
ni kezdett, és újabb imákat intézett az Örökkévalóhoz: 
kérlek, Örökkévaló, segíts nekem megszabadulnom ettől 
a kutyától, és segíts, hogy pénzt találjak valahogy szom-
batra!

Sámuel kiért az erdőből, és a távolban az úton egy hin-
tót látott közeledni. A hintóban egy hercegnő ült, aki 
meglátta Sámuelt és nem messze tőle egy szép nagy ku-
tyát. Megtetszett neki a kutya, megkérte az egyik szolgá-
ját, hogy vegye meg a kutyát száz aranyért. Sáros volt az 
út, a szolga nem akart közelebb menni, csak odakiabált 
Sámuelnek: hallod-e te zsidó, száz aranyért megvesszük 
a kutyádat.

Nem az enyém a kutya, válaszolt Sámuel, vihetik fe-
lőlem ingyen is – kiabált Sámuel vissza. De a hercegnő a 
távolban nem hallotta Sámuelt, csak azt látta, hogy rázza 
a fejét. Azt gondolta talán kevesli a pénzt, ezért még száz 
aranyat ígértek a kutyáért. De Sámuel csak tovább ráz-
ta a fejét, hogy a kutya nem az övé, és vihetik ingyen is. 
A hercegnő megint csak azt gondolta, hogy Sámuel ke-
vesli a pénzt. Elég legyen ebből – gondolta. Odaküldte 
hát az egyik szolgáját, hogy adjon ötszáz aranyat a ku-
tyáért, és hozza el végre attól a zsidótól. A szolga oda-
ment Sámuelhez, kezébe nyomta az aranyat tartalmazó 
erszényt, és se szó, se beszéd, fogta a kutyát és elvitte!

Így aztán Sámuel imájába foglalt kérése teljesült. 
Megszabadult a kutyától, és annyi pénzt kapott, ameny-
nyiből mindent meg tudott venni szombatra: gyertyát, 
bort, kalácsot, finomságokat. És nemcsak arra a szom-
batra, de évekig minden szombatra!

Témák beszélgetéshez:

1. Szombatra mindig igyekszünk valami különlegességgel 
készülni: egy finomsággal, különleges gyümölccsel, sütemény-
nyel, hallal stb. A hagyomány úgy tanítja, hogy mindazt, 
amit a szombatra költünk, az Örökkévaló megtéríti nekünk.

2. Azt is érdemes megtanulni ebből a meséből, hogy bátran 
kérjünk bármit, amire szükségünk van, saját szavainkkal is. 
Az Örökkévaló néha a legmeglepőbb formában teljesítheti a 
kérésünket. Számára nincs lehetetlen.

Panyiné dr. ábrahám Zita
Trendeli Bölcsőde – a zsidó bölcsőde

www.trendeli.hu
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November első négy napját, a hosszú hétvégét Ráckevén 
töltöttük, elegáns, ünnepélyes környezetben. A Lativ 
Kolel nevezetes sábátonjai azok az alkalmak, amikor a 
vallás iránt érdeklődő zsidó fiatalok és a kisgyermekes 
családok közösen ünnepelnek. Méén olám hábá, azaz egy 
kóstoló az eljövendő világból – ezzel a kifejezéssel illetik 
bölcseink a szombatot. Ez az, amit ha esetleg egész évben 
egy kicsit elfelejtünk, évente kétszer, a sábátonok alkal-
mával mindig megerősítünk.

A sábát ünnepi alaphangját ezúttal nem kisebb szemé-
lyiség adta meg, mint Ráv Mordechai Neugroschell, a ma-
gyar felmenőkkel is rendelkező, világszerte ismert elő-
adó, aki egyedülálló magabiztossággal képes megszólalni 
a legkülönbözőbb témákban. Péntek délelőtti előadásának 
témája: közeledik a szombat, hogyan hozzuk ki a lehető 
legtöbbet belőle? Kiderült az a (számomra lesújtó) infor-
máció, hogy a szombat mégsem elsősorban pihenőnap. 
Például azok, akik a sábáton nagy részét a konyhában töl-
tik mesgiáchként (kósersági felügyelőként), egyáltalán nem 
pihennek, mégis nagy micvát teljesítenek a számunkra, és 
tökéletesen szombathoz illő dologgal foglalatoskodnak!

Akkor mégis, mi a sábát? A lényeg: megkaptuk a kul-
csot az Örökkévalótól a világhoz, és egy napra vissza-
adjuk. Ugyan óriási hatalmunk van a világ felett, de ez 
veszélyes, mert azt hihetnénk, hogy mi irányítunk min-
dent, ami nem helyes cselekedetekhez vezethet. Ezért 
szombaton visszaadjuk a kulcsot. Ugyanez az előadó 
ugyanebben a közérthető stílusban csütörtök este a tudo-
mány és a Tóra viszonyát vizsgálta, szombat este pedig a 
női és férfi agy különbségéről beszéltünk, valamint arról, 
hogy ez már a Talmudban is megjelent. A sokoldalú taní-
tó minden témát konkrét nevekkel és dátumokkal, valós 
példákkal illusztrált, felkészültsége igazán mély benyo-
mást tett a hallgatóságra.

És valljuk be, fordítva is: mi is mély benyomást tettünk 
a rabbira. Ez a különleges kérdés-válasz előadássorozat 
végén derült ki. Ezt úgy konferálták be, hogy bármi-
lyen témában fel lehet neki tenni kérdéseket, csak dob-
juk be kis cetliken egy kosárba. Meddig forgatja vissza a 
Messiás az idő kerekét? Hogyan felejthettük el az ima-
rojtok kékes színárnyalatát? Hogy fog kinézni Izrael, ha 
a vallásosak (demográfiai okokból) többségbe kerülnek? 
Ilyen és ehhez hasonló kérdések garmadájára kaphattunk 
válaszokat. Az eredmény: a rabbi a búcsúszavaiban el-
mondta, hogy nem minden helyen kap ilyen komoly és 
mély kérdéseket, amelyeket igenis fel kell tenni. De ta-
lán ami a legfontosabb volt az egészből, az az, hogy va-
lami újat értettünk meg a zsidóságban a kérdezés fon-
tosságáról. Azt remélem, hogy ezen fellelkesülve jobban 

fogunk ragaszkodni a saját kérdéseinkhez, és meg fogjuk 
próbálni minél több fórumon feltenni őket, és megkeres-
ni a hozzá illő rabbit.

A hosszú hétvége másik nagy pozitív meglepetése Balla 
Zsolt, a lipcsei rabbi volt, aki előimádkozott, tolmácsolt, 
énekelt, előadott, és szinte mindenkit ismert Szarvasról 
vagy más egyéb zsidó vonatkozású helyekről. Így közvetlen, 
kötetlen viszonyban volt lehetőségünk beszélni egy vallásos 
magyar fiatallal, és erőt meríteni az ő élettörténetéből. A sá-
beszi szeudán volt szerencsém mellette ülni, és ott mondta: 
„én ugyanonnan jöttem, mint ti”, utalva ezzel a jellemző mai 
magyar zsidó életútra, melyben a háború után elfelejtődött 
hagyományokat szinte a nulláról kezdjük újra felfedezni. A 
péntek esti lakoma után tartott egy előadást, a rejtelmesen 
hangzó Vajon mire is várunk? címmel. Gondolkodtam, va-
jon mire is várhatunk, így péntek estefelé. Hát arra, amire 
egy jó zsidó mindig vár: a Messiásra, a hatalmas királyra.

A Messiás pontos leírását Rámbám Misné Torájából 
megismertük, és ez alapján meggyőződhettünk arról, 
ami talán nem mindenki számára volt nyilvánvaló: hogy 
még nem jött el. Engem az is meglepett, hogy már a Tóra 
is milyen pontossággal szól a témáról Jákob áldásai kap-
csán: kiderül belőle, hogy a Messiás egy Júda törzséből 
származó hatalmas király, aki az idők végezetén jön el. 
És ha már időkről szólunk, az is kiderült, hogy valójában 
minden korban van egy potenciális messiás, legfeljebb a 
saját vagy nemzedékének hibája miatt nem teljesíthette 
be a lehetőségeit. Tehát például Bár Kochbá nem is fel-
tétlenül volt álmessiás, csak olyan hibát követett el, amely 
miatt végül nem hozhatta el a messiási kort.

A különleges előadások mellett hagyományos, igazi 
„lativos” programok is voltak. A Talmud tengeréből egy 
öklelős ökör esetét vizsgálhattuk meg közelebbről, kezdő 
és haladó szinten. A bonyolult jogi eset minden résztvevő 
fantáziáját alaposan megmozgatta: a vita a tanulás után 
a tanulók között tovább folytatódott. Ugyanez a siker 
kísérte Hegedűs Pál előadását, amelyből megértettük, 
hogy igazából nem értjük, mi az az istenfélelem. Ekkor 
siet a segítségünkre egy haszid rabbi, Sigmund Freud és 
Tábor Béla, akiknek a segítségével megfogalmaztunk 
egy „munkadefiníciót” félelem és szeretet egyensúlyáról.

A wellnesst, a lakomákat, a Lativ Kolel tanulóinak 
dvár toráit már be sem kell mutatnom, ezek az élmények 
mindnyájunkban mélyen benne vannak. Szellemileg 
gazdagodva térhettünk haza. Amit talán mi sem il-
lusztrál jobban, mint az a különleges álom, amelyet 
még a hotelszobában láttam: fiatal arcokkal telt padso-
rok Budapesten, egy szombati ima utáni előadásra várva. 
Reméljük, prófécia volt.

beszámoló
Binjomin Zeév
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Játssz velünk! – zsidó kvíz1. Betoldás az imában és a bencsolásban chanuka napjaiban. 
2. Milyen előáldást mondunk a rizsre? 3. Juda menye, majd 
később született gyermekei anyja. 4. Chanukakor szokásos 
játék. 5. Hány éves volt József, amikor az apjától a tarka 
köntöst kapta? 6. Közismert chanukai dal. 7. Igaz ember. 
8. A chanuka szó első két betűjének a jelentése. 9. Jákob 
harmadik fia. 10. Hány ágú volt a Szentélyben a menóra?

Küldd be megfejtésedet december 10-ig 
az info@lativ.hu email címre!
A helyes megfejtők között értékes nyereményt 
sorsolunk ki!
A megoldások decemberm 12-től weboldalunkon 
olvashatók: www.lativ.hu

A Lativ Alapítvány működésének támogatói:
• Emberi Erőforrások Minisztériuma,
• Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány,
• országgyűlés Hivatala,
• Magyarországi Autonóm orthodox Izraelita Hitközség

képek a novemberi ráckevei sábátonról

Chanuka, a fények ünnepe!

Gyújtsd meg velünk az 5. gyertyát, és érezd jól magad 
chanukai összejövetelünkön, ahol lesz egy kis informális 
tanulás az ünnepről, élőzene, éneklés, tánc és az elmarad-
hatatlan fánkrengeteg. 
Kezdés: december 12. szerda 18:00, de 20:30-ig itt találsz 
minket.
Helyszín: Visegrádi utca 3. („Pesti súl”)

www.lativ.hu


